Rechterlijk Archief van Lisse
inv.no. 3
door
H.J. van der Waag
Dit deel sluit goed aan bij het volgende deel. De bewerker heeft - zoals gebruikelijk - zoveel
mogelijk eenzelfde spelling aangehouden, dit ivm indexering. Het deel is voorzien van een
aardige klapper op beide partijen.
1. 10-1-1597 stilo novo met schepenen van Sassenheim. Jan Hendrickszn. Brebijl weduwnaar
van Claesge Cornelisdr. met Adriaen Janszn. Brebijl zijn oom en voogd ter eenre en Cornelis
Jan Coppensznzn. als bestevader en Jan Corneliszn. oom beiden wonende Sassenheim
tezamen bloedvoogden over Trijntge 3/4 jr stellen het kindsdeel vast op 1000 gulden. De
vader zal zijn dochter opvoeden tot haar 16 jr. De vader behoudt alles. Het kind heeft nog
recht op 300 gulden als huwelijksgoed door de moeder aangebracht, doch nog niet ontvangen
van Cornelis Jan Coppensznzn. Bij overlijden van het kind zonder wettige kinderen achter te
laten zal de vader de ene helft van de nalatenschap ontvangen en de erfgenamen van
moederszijde de andere helft. Waarborg 1/3 van een hofstede als huis, barg en schuur alsmede
7 morgen land, behalve 1 morgen leenland welke de oudste zoon van wijlen Jacob Claeszn. te
Sassenheim heeft, ter leen gehouden van de huize van Alckemade, gelegen in de
Sassemerbeek, waarvan de andere 2/3 delen toekomen Adriaen Janszn. met Wouter Janszn.
Brebijl jegenwoordig belend NO Jacob Aelbrechtszn. van Assendelft en Johan Paets van
Santhorst beiden wonende te Leiden, ZO ‘s-Gravenwater genaamd de Poel, ZW eerst de
erfgenamen van oude Jacob van der Bouckhorst, daaraan Willem Jacob Jorisznzn. met Cors
Corneliszn. Cluft en NW de Heerweg, in het geheel belast met 4 gulden erfpacht per jr en met
waarborg door Cornelis Jan Coppensznzn. op zijn hofstede als huis, barg en schuur alsmede
17 hond land gelegen in Sassenheim aan verscheidene percelen gelegen aan elkander, nu
belend NO Meyns Roussen te Warmond, ZO de Heerweg, ZW de voorsz. Meyns Roussen of
de pastorie te Sassenheim en NW dezelfde Meyns Roussen met de erfgenamen van Cornelis
Maertenszn. Biltman; twee Croften land gelegen aan elkander tezamen 3 morgen, belend NO
de erfgenamen van Lijsbeth Symonsdr., ZO de voorsz. Meyns Roussen en de erfgenamen van
Claes van der Hooch te Haarlem en ZW dezelfde Meyns of de Kerk te Sassenheim en NW de
Heerweg, tezamen belast met 28 st per jr verzekerd op 4 hond land gelegen naast de croft van
de voorsz. hofstede tbv Carel Dominicuszn. glazemaker te Leiden, 45 st per jr verzekerd op 1
morgen gelegen in de voorsz. woning tbv de Deputaten van de St Pieterskerk te Leiden, 39
gulden 15 st per jr tbv Jan Gerritszn. Buytewech te Leiden, 18 gulden 5 st per jr tbv Pieter
Paets te Leiden, 7 gulden per jr verzekerd op 5 hond land gelegen aan drie percelen zo in de
woning als in de croft over de Heerweg, tbv het gemene land van Holland.
3. 14-1-1597 stilo novo. Cornelis Dirckszn. van Larum 80 jr, Pouwels Reynerszn. 72 jr, Jacob
Dirckszn. van der Voorden 70 jr, Cornelis Corneliszn. Neesvaer 68 jr en Jan Hendrickszn. van
Egmont 55 jr attesteren tvv Claes Corneliszn. Corsteman zo voor hem zelve als vervangende
de weduwe en weeskinderen van Adriaen Corneliszn. Corsteman met Symon Jacobszn. van
Assendelft voor hem zelve en vervangende Gerard van der Laen zijn zwager gelanden aan de
Keukenduin verklaren elk te anderen tijde “in t stuck haers ampts als schepenen van Lisse”
dat de geburen van Lisse te weten die aan de Keuckenduin van Teilingen geland zijn altijd
vrij en exempel zijn geweest om uit deze duin tot hare “schoonsten en waert haer believen te
halen en te slaen zooden daer zij haer duyndycken mede maecken ende repareerden omme
haar landt jegens de duynbeesten conijnen en ander gewilt te conservern en bewaren, sonder
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dat men gehouden was de houdtfester of syne duinmeyers daeromme te moeyen vragen ofte
voornemen etc.”
3v. 17-1-1597 stilo novo. Hubert Janszn. linnewever schuldig aan Cornelis Dirckszn. van
Larum een erfelijke losrente van 3 gulden te lossen bij het overlijden van Cornelis Dirckszn.
of zijn huisvrouw met hypotheek op een huis en erf gelegen in de Beeckstraet, belend NO
Cornelis Corneliszn. van Immerseel schout, ZO en ZW Cornelis Pieterszn. Bursgen en NW de
Heerweg, belast met 20 st per jr tbv de voorsz. Cornelis Bursgen.
4. 28-1-1597 stilo novo. Hendrick Adriaenszn. wonende in de Hoge Mosvenen verkoopt Jr
Johan Nicolaeszn. van Mathenesse 1 hond 12 roe hoog geestland gelegen in de polder van de
Westgeest eertijds toebehoord hebbende aan de Convente van de Barnaditen, belend NO de
Abdij van Leeuwenhorst, ZW en NW de koper en ZO de Heerweg.
4v. 3-2-1597 stilo novo. Cornelis Dirckszn. van Larum verklaart te anderen tijde aan Jan
Hendrickszn. van Egmont verkocht te hebben twee percelen weiland gelegen aan elkander in
de polder van de Lisserbroek volgens de brief van 30-3-1593 zonder dat hij voor de waring
enige waarborg had gesteld welk land belast was met 42 gulden per jr volgens de
constitutiebrief van gelijke datum en Jan Hendrickszn. heeft de voorsz. 42 gulden afgelost en
daarna heeft Dirck Anthoniszn. van Overgeest zijn zwager zich borg gesteld met hypotheek
op zijn hofstede als huis, barg en schuur met 1 hond land alleen belast met een rente die
Cornelis Dirckszn. van Larum zijn schoonvader waarvan de hofstede gekomen is daarop
sprekende had, belend NO de Lisserbeek en daaraan Pieter Pouwelszn. Colingh, ZO Engel
Adriaenszn. en ZW de Broekweg.
5. 8-2-1597 stilo novo met schepenen van Sassenheim. Willem Foyt Dammasznzn. van
Griecken schout van Warmond verkoopt Jan Pieterszn. Warmont een woning als huis, barg
met schuur alsmede 3 1/2 morgen land gelegen in Schermersgeest in gebruik bij Maritge
Woutersdr. weduwe van Pieter Franszn., belend NO jonge Cornelis Floriszn. Cock en Johan
Corneliszn. Paets van Santhorst, ZO de Heerweg, ZW eerst de erfgenamen van Jan
Gijsbertszn. Berbijl en daarna de erfgenamen van Claes Corneliszn. van der Aer met de
navolgende morgen land en Willem Pieter Florisznzn. en NW de banheining van Voorhout,
een croft land groot 1 morgen gelegen als voren, waarvan 416 roe gelegen in Lisse en 2 hond
31 roe in Sassenheim, belend NO de voorsz. woning met 3 1/2 morgen, ZO eerst de
erfgenamen van Claes Corneliszn. met Magdalena Bassen te Haarlem, ZW een laantje
toebehorende de voorsz. Johan Paets van Santhorst en NW Willem Pieter Florisznzn., belast
met 22 gulden 10 st per jr tbv jonge Claes Claesznzn. op de Ae onder overhandiging van 5
oude eigendomsbrieven van de voorsz. woning met 3 morgen en nog 3 morgen land gelegen
in Voorhout reeds eerder verkocht aan Pieter Maertenszn. ’s-Gravensloot, de 1e van 8-111559 gepasseerd bij Claes Corneliszn. van der Aer, de 2e van 1-5-1582 bij Gerrit Dammaszn.
Cluft aan Claes Gerritszn. van Roey, de 3e van 2-4-1584 bij Claes van Roon aan Jan Dirck
Claesznzn. Sonnevelt, de 4e van 12-7-1584 gepasseerd door de voorsz. Van Sonnevelt op
Willem Foyt Dammasznzn. en de 5e apart van 29-8-1586 door Cornelis Mouwerijnszn. op
Willem Foyt Dammasznzn. van 1 morgen 47 roe land.
6v. 15-2-1597 stilo novo. Jr Jacob heer van Wijngaerden en Adriaen Mourijnszn. rentmeester
van de Abdij van Leeuwenhorst ruilen met Jr Johan Nicolaeszn. van Mathenesse hoge
geestland in de polder van de Westgeest te weten dat Johan van Mathenesse zal hebben 3
hond 79 roe geestland, belend NO de voorsz. Van Mathenesse, ZO de de Heerweg, ZW
Dignom Janszn. en mede de voorsz. Van Mathenesse en NW de Lijdweg, 1 hond 8 roe
geestland, belend NO de voorsz. Van Mathenesse, ZO Dignom Janszn., ZW de erfgenamen
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van Lenaert Danielszn. van Tetroede en NW de Lijdweg, 73 roe hoge geestland, belend NO
de heer van Schagen, ZO en ZW de voorsz. Van Mathenesse en NW de Lijdweg, 1 hond 10
roe hoge geestland, belend NO en ZW de voorsz. Van Mathenesse, ZO de Heerweg en NW de
Lijdweg alsmede een akker van 84 roe, belend NO, ZW en NW de voorsz. Van Mathenesse
en ZO de Lijdweg, waar tegen de voorsz. Abdij krijgt 754 roe hoge geestland, belend NO
Pieter Janszn. alias Jongste, ZO de Lijdweg. ZW de weduwe en erfgenamen van Pancraes
Dammaszn. Cluft en NW Dammas Jeroenszn. Cluft.
7. 27-2-1597 stilo novo. Gerrit Janszn. de Monnick duinmeier schuldig aan Meynsge
Ockersdr. weduwe van Johannes Corneliszn. in zijn leven dienaar des Heiligen Evangelie 288
gulden 2 st met hypotheek op zijn hofstede als huis, barg en schuur achter de Westgeest,
belend ZO de Heer van Schagen, ZW Jr Johan Nicolaeszn. van Mathenesse en NO en NW de
Kueckenduin van Teilingen, 11 hond land genaamd Wouters croft gelegen als voren, belend
NO en ZO de weduwe en erfgenamen van Adriaen Corneliszn. Corsteman, ZW Symon
Jacobszn. van Assendelft en NW de Kueckenduin voorsz. Afgelost 20-6-1601.
8. 15-3-1597 stilo novo. jonge Adriaen Hendrickszn. wonende Hillegom broer van Jeroene
Hendricksdr. en Grietge Hendricksdr. wonende Lisse heeft met zijn zusters gekocht van Pieter
Aelbrechtszn. bakker een huis en erf dat zijn zusters bezitten, hoewel de koopbrief ook zijn
naam vermeld, doch hij heeft dit nooit gekocht. De brief is van 27-11-1582.
8v. 16-3-1597 stilo novo. Jeroen Hendrick Jeroensznsdr. en Grietge Hendrick Jeroensznsdr.
gezusters wonende bij elkander met jonge Adriaen Hendrickszn. hun broer wonende
Hillegom als hun gekoren voogd zijn schuldig aan de Heilige Geest te Lisse 3 gulden per jr
met hypotheek op hun huis en erf, belend NO Gerrit Gerritszn. van Tiel, ZO en ZW Thomas
Willem Thomasznzn. bakker en NW de Heerstraat, belast met 20 st per jr tbv de Abdij van
Leeuwenhorst. Afgelost 5-12-1657.
9v. 13-4-1597 stilo novo. Dammas Jacobszn. van der Voorden man en voogd van Hillegont
Anthonisdr., Lenaert Bartelmeeuszn. man en voogd van Maritge Anthonisdr. en oude Dirck
Anthoniszn. voor hem zelve als erfgenamen voor de ene helft van Barbara Jansdr. in haar
leven weduwe van Anthonis Vranckenzn. ter eenre en Cornelis Vranckenzn., Willem
Vranckenzn. mitsgaders Maerten Vranckenzn. broers en Claes Corneliszn. Cortseman als
omen van vaderszijde en Hubert Corneliszn. alias Cruyenier als neef van moederszijde en
overzulks bloedvoogden over Annetge 21 jr, Jan 19 jr en Cornelis 16 jr, nagelaten
weeskinderen van de voorsz. Anthonis Vranckenzn. en Barbara Jansdr. voor de andere helft
delen de boedel. Dammas Jacobszn., Lenaert Bartelmeeuszn. en Dirck Anthoniszn. tezamen
zekere percelen van landen groot 6 morgen 1 1/2 hond waarop eerst een hofstede plach te
staan die wijlen Anthonis Vranckenzn. te anderen tijde gekocht had uit de boedel van Pouwels
Aelbertszn., belend in zijn geheel NO de voorsz. weeskinderen, ZO Mr Herbert Stalpert van
der Wiele te Haarlem en daaraan de oude kinderen zelf en Pieter Claeszn. moutmaker c.s. te
Haarlem, ZW Claes Corneliszn. Corsteman voorsz. en NW de Heerweg met Nyenrodensduin,
2 percelen land genaamd die Venne tezamen groot 3 1/2 morgen, belend in zijn geheel NO en
ZO de voorsz. Mr Herbert Stalpert van der Wiele, ZW de voorsz. Pieter Claeszn. en NW de
voorsz. oude kinderen, belast met 27 gulden 10 st per jr tbv Jan Marcuszn. c.s. te Haarlem, 5
gulden 1 st per jr tbv het St Cecilien Convent te Haarlem, 25 st per jr tbv de Lisserkerk en 15
st per jr tbv het Vrouwen Gilde te Lisse jegenwoordig de Heilige Geest, waartegen de
bloedvoogden van de jonge kinderen zullen hebben eerst de hofstede als huis, barg en schuur
alsmede 5 1/2 morgen land eertijds gekomen van Wollewijn Floriszn., NO eerst Pouwels
Reynenszn. en daaraan Marytge Cornelisdr. Keyser, de voorsz. Mr Herbert Stalpert van der
Wiele mitsgaders Jan Marcuszn. van Yperen te Leiden en Cornelis Pieterszn. Voys tot
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Warmond, ZO de de voorsz. jonge kinderen zelf, ZW Pieter Claeszn. voorsz. en daaraan Mr
Herbert voorsz. met de voorsz. oude kinderen en NW Nyenrodensduin, nog een camp land
genaamd de drie zestalf honden groot 2 morgen 4 1/2 hond, die wijlen Anthonis Vranckenzn.
gekocht had uit de boedel van Willem Janszn., belend NO de Lisserkerk en Dirck Adriaenszn.
van Larum, ZO Jr Aernt van Duvenvoorde capiteyn, ZW Pieter Claeszn. voorsz. en NW de
voorsz. Herbert Stalpert van der Wiele en de voorsz. jonge kinderen zelf, nog een croftje land
genaamd het Schaepweitge groot 4 hond gelegen in de Oostgeest, belend ZW, NW en NO Jan
van Yperen voorsz. en ZO de Heerweg, belast met 35 gulden per jr te lossen met 700 gulden
tbv het Leprooshuis buiten Haarlem als actie hebbende van Floris Wollewijnszn., waarvan de
hofstede alleen geestimeerd word op 600 gulden en moeten de oude kinderen toegeven 300
gulden.
11. 25-4-1597 stilo novo. Jan Dirck Jacobsznzn. van Sonnevelt schuldig aan Pieter Claeszn.
moutmaker te Haarlem 12 gulden 10 st per jr met hypotheek op zijn huis en erf met
boomgaard, belend NO Cornelis Pieterszn. Bursgen, ZO Jacob Floriszn. van Heemskerck,
ZW Cornelis Dirckszn. van Breda en NW de Heerstraat, belast met 3 gulden 5 groot per jr tbv
de Heilige Geest alhier. Afgelost 28-1-1602.
11v. 27-4-1597 stilo novo. Lenaert Jeroenszn. Cluft wonende op de A onder Alkemade
verkoopt Jeroen Dammaszn. Cluft zijn vader 3 percelen land gelegen op de Westgeest, het 1e
3 morgen, het 2e 1 morgen en het 3e 8 hond genaamd het Dwarsland, zoals het verkoper te
anderen tijde jegens Dammas Jeroenszn. Cluft en Pieter Janszn. Jongste ten dele is gevallen
volgens de scheidbrief van 17-1-1595 alhier.
12v. 28-4-1597 stilo novo. Jr Jacob heer van Wijngaerden superintendant van de Abdij van
Leeuwenhorst en Adriaen Mourijnszn. rentmeester van de voorsz. Abdij als procuratie
hebbende van de Ridderschap van Holland gaan ruilen met Pieter Janszn. Jongste en wel dat
de Abdij zal hebben 1 morgen 33 roe zonder dat de Buurweg daarin begrepen is, belend NO
de oude Banheining of Jeroen Dammaszn., ZW en NO de voorsz. Abdij en ZO de Buurweg
en Pieter zal hebben 283 roe en 85 roe, welke de Abdij van Huybert Willemszn. verkregen
heeft, 3 1/2 hond welke Jacob Dirckszn. van de voorsz. Abdij gebruikt heeft, welke 3 percelen
bij hermeting groot zijn 1 morgen 19 roe, de wegen daarin begrepen, belend NO de Buurweg,
ZW Trynenlaan, ZO Dammas Jeroenszn. en NO de voorsz. Pieter Janszn., met toegift door
Pieter Janszn. van 6 gulden.
13. 28-4-1597 stilo novo. Dezelfde ruilen met Lijsbeth Cornelisdr. weduwe van Pancraes
Dammaszn. met Daniel Janszn. van Tetroede haar zwager als haar gekoren voogd en dat de
Abdij zal hebben 5 hond 78 roe, belend NW Dammas Jeroenszn., NO de voorsz. Abdij, ZO de
Buurweg en ZW Jeroen Dammaszn. en Lijsbeth zal hebben 1 morgen land in twee percelen,
het ene belend volgens het register van de Abdij NO Trynenlaan, ZO en NW Pancraes
Dammaszn. en nu zijn weduwe, ZW Mattheus Pieterszn. en het andere zijnde een akker groot
53 roe gekomen van de voorsz. Mattheus Pieterszn., belend NO de voorsz. Trynenlaan, ZO en
ZW de voorsz. Mattheus Pieterszn. en NW Pancraes Dammaszn. en nu zijn weduwe en een
akker genaamd de Rosenakker groot 152 roe, strekkende van de oude Banheining tot in de
Liesbroek en Lijsbeth moet toegeven 180 gulden.
14. 3-5-1597 stilo novo. Jacob Anthoniszn. houtkoper, Willem Gerritszn. van der Aer, Willem
Corneliszn. Tybault en Lambert Claeszn. van Swieten als kerkmeesters van de drie
hoofdkerken te Leiden verkopen Claes Corneliszn. Corsteman 3 1/2 hond teelland gekomen
van de St Pancras kerk anders genaamd de Hogelandse kerk, belend NO de koper, ZO Pieter
Pijns erfgenamen, ZW de koper en NW de Heerweg, voor 349 gulden.
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14v. 3-5-1597 stilo novo. Jan Marcuszn. van Yperen poorter van Leiden verkoopt Jan
Symonszn. van der Leth 85 roe land daarop koper een huis heeft getimmerd, belend ZO de
Heerweg, ZW de looster van Aelbert van der Hooch die verkoper in erfpacht heeft en NW en
NO de verkoper. Voldaan met een rentebrief van 6 gulden per jr.
15. 3-5-1597 stilo novo. Volgt de rentebrief met hypotheek op het gekochte. Afgelost 19-31605 stilo novo.
15v. 3-5-1597 stilo novo. Jan Marcuszn. van Yperen poorter van Leiden geeft met consent
van de grondeigenaar Aernt Claeszn. van der Hooch in erfpacht uit aan Willem Quirijnszn.
van Egmondt 1 1/2 hond land gelegen in de Oostgeest genaamd de Laechte om door Willem
daarop een huis te doen timmeren, belend NO Jan Symonszn. van der Leth, ZO de Heerweg
en ZW en NW de voorsz. Jan Marcuszn. van Yperen tegen 5 gulden per jr.
16v. 3-5-1597 stilo novo. Jan van Hout secretaris van Leiden geeft in erfpacht uit aan Huygh
Hendrickszn. 7 morgen 254 roe land gelegen in de Lagevenen, belend NO Jacob Gerritszn.
Hoon (=Hoing) poorter van Amsterdam, ZW Hubert Symonszn. wonende Voorhout met de
landen gekomen uit de boedel van Jr Adriaen van der Does welke gekocht zijn geweest door
de heer Philips Doubleth tresaurier en rekenmeester, strekkende uit ten zuidoosten van de
loosters welke door de heer van Benthuizen eertijds in erfpacht zijn uitgegeven
noordoostwaarts tot in de watering lopende langs de Vaartlaan, welke partij land met meer
andere landen lenen zijn geweest van de voorsz. Jan van Hout en tot vrij allodiaal goed
gemaakt, tegen een erfpacht van 24 gulden per jr.
17v. 20-5-1597 stilo novo. Symon Jacobszn. van Assendelft man en voogd van Marytge
Cornelisdr. van der Laen verkoopt Hendrick Adriaenszn. 4 hond land genaamd de Boecampge
gelegen in de Lisserbroek, de verkoper aangekomen o.a. van zijn vrouws moeder, belend NO
en ZO Dieuwe, ZW Gerard van Spaernwoude of zijn erven, NW de Broekweg of anders
genaamd de Cruysweg, zoals door Cornelis van der Laen zijn schoonvader op 9-5-1553 werd
aangekocht, met waarborg een croft of geestland groot 7 hond belast met 3 st 1 duit erfhuur
tbv Jr Johan van Mathenesse, belend NO Gerrit Janszn. alias de Monnick, ZO de weduwe en
erfgenamen van Adriaen Corneliszn. Corsteman, ZW Speckendelane en NW de Keukenduin
van Teilingen.
18. 20-5-1597 stilo novo. Pieter Janszn. alias Jongste verkoopt Jan Hendrickszn. Brebijl een
campke toegemaakt land groot 7 hond gelegen in de polder van de Roversbroek, belend NO
Hubert Hendrickszn., ZO de weduwe en erfgenamen van Pancraes Dammaszn. Cluft, ZW de
verkoper en NW Cornelis Jacobszn. Coppen te Sassenheim, belast met 6 st 1 oortge per jr tbv
de Pastorie van Sassenheim met waarborg 11 hond land, belend NO de voorsz. weduwe en
erfgenamen van Pancraes Dammaszn. Cluft, ZO Elisabeth Brunt of nu haar erfgenamen loco
Willem Floriszn. boedel en ZW en NW de verkoper.
18v. 25-5-1597 stilo novo. Anthonis Baerntszn. wonende ’s-Gravenhage met consent van
Pouwels Reynerszn. als grondeigenaar verkoopt Jan Douw linnewever een vlaemsch huyske
uit een erf gelegen in de Beeckstraat, strekkende voor van de Lageweg tot achter in de Beeck.
19. 26-5-1597 stilo novo. Maritge Gerritsdr. weduwe van Lenaert Danielszn. van Tetroede
met Dignom Janszn. haar halve broer en Cornelis Corneliszn. haar oudste zoon als haar
gekoren voogden ter eenre en Cornelis Lenaertszn., Daniel Lenaertszn., Anthonis Lenaerszn.,
Maerten Stoffelszn. smith man en voogd van Cunera Lenaertsdr., Dirck Anthoniszn. man en
voogd van Maritge Lenaertsdr., Catharyn Lenaertsdr. met Daniel Janszn. van Tetroede haar
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neef en Arent Tielmanszn. van Gryffoen haar couwen oom als haar voogd als erfgenamen van
Lenaert Danielszn. van Tetroede ter andere delen de boedel. De weduwe 4 partijen land
daarvan de eerste twee liggen in de polder van de Roversbroek, de derde in de Westgeest en
de 4e over duin in de Lage Venen van Voorhout, het eerste groot 8 hond genaamd de
Poelcamp, belend NO de weduwe en erfgenamen van Lambert Reynierszn. van der Horst te
Haarlem, ZO en ZW het Convent van Leeuwenhorst en NW ‘s-Gravenwater, getaxeerd op
700 gulden, de tweede groot 11 hond, belend NW, NO en ZO het Convent van Leeuwenhorst
en ZW Cornelis Corneliszn. Neesvaer met zijn erfpacht en hetzelfde convent, getaxeerd op
1000 gulden, het derde groot 3 hond zijnde teelland, belend NO en ZW het Convent van
Leeuwenhorst, strekkende voor van de Heerweg tot achter aan Pieter Janszn. alias Jongste’s
croft toe, getaxeerd op 300 gulden en het vierde groot 11 hond genaamd die Westveen, belend
NO Dignom Janszn., ZO Dirck Janszn. van Sonnevelt, ZW Jan Corneliszn. Beeckman en NW
de Vaartlaan, getaxeerd op 500 gulden, tezamen 2500 gulden, belast met een kleine erfpacht
van 6 st per jr op een akker in de voorsz. 3 hond tbv de Kerk van Sassenheim en 10 gulden
per jr tbv Catharyna van der Bouckhorst weduwe Bartelmeeus Alewijnszn. te Leiden en 9
gulden per jr tbv de weduwe en erfgenamen van de voorsz. Lambert van der Horst; de
erfgenamen van Lenaert Danielszn. als Cornelis, Daniel, Anthonis, Maerten, Dirck en Catrijn
tezamen 5 morgen 1 hond land genaamd de Bulthen gelegen in Hillegom, belend NO de
Molensloot, ZO met het scheid van de Vennep Adriaen Corsteman’s weduwe en erfgenamen
en daaraan schrinkelende ‘s-Gravenland, te andere tijde door Jr Johan van Mathenesse
gekocht, waarvan Claes Adriaenszn. Schenaert althans possesseur is, ZW Gerrit Auenweg en
NW Jan Claes Willemsznzn. van Santvliet c.s. met Nyenrodes erfgenamen getaxeerd op 725
gulden; 14 hond land genaamd de Grijpveen gelegen over duin in Lisse, belend NO Cornelis
Willemszn. bij de Lucht en Cornelis Reyerszn. met zijn erfpacht, ZO dezelfde Cornelis
Reyerszn., ZW het navolgende land en NW de vaartlaan, getaxeerd op 725 gulden; 9 hond
land genaamd de Oost of mede de Grijpveen gelegen als voren, belend NO de voorsz. 14
hond, ZO wederom de voorsz. Cornelis Reyerszn. met zijn erfpacht, ZW Jacob Dirckszn. van
der Voorden en NW de Vaart, getaxeerd op 450 gulden; 4 hond hoge geestland gelegen in de
polder van de Westgeest, belend NO Jr Johan van Mathenesse, ZO Dignom Janszn., ZW de
weduwe en erfgenamen van Pancraes Dammaszn. Cluft en NW de Lijdweg, getaxeerd op 100
gulden; 11 hond ongetoemaakt land genaamd Wilderswaert gelegen in de Hoge Mosvenen
van Lisse, belend NO de Banwatering, NO Jr Aernt van Duvenvoorde, ZO Cornelis
Corneliszn. Neesvaer en ZW de Delft, getaxeerd op 100 gulden, tezamen 2800 gulden. De
kinderen consenteren dat de weduwe hun moeder alle de mobile goederen zal behouden als de
bruikwaar en de beterschap van de woning en landen genaamd de Vuythoff van Leeuwenhorst
met al het vee. Er is nog een kind genaamd oude Cornelis Corneliszn. haar halve broer van t
voorbedde die 200 gulden zal ontvangen.
20v. 26-5-1597 stilo novo. De voorsz. kinderen gaan delen. Anthonis Lenaertszn. met
Maerten Stoffelszn. 5 morgen 1 hond land genaamd de Bulthen, getaxeerd op 725 gulden en
moeten bijbetalen 25 gulden, Dirck Anthoniszn. en Catharina Lenaertsdr. 14 hond land
genaamd de Grijpveen, getaxeerd op 725 gulden en moeten toegeven 25 gulden, Cornelis en
Daniel Lenaertszonen 9 hond land mede genaamd de Grijpveen en 4 hond hoge geestland
gelegen in de polder van de Westgeest getaxeerd op 100 gulden, 11 hond land genaamd de
Wilderswaert getaxeerd op 100 gulden alsmede de voorsz. 50 gulden die de anderen wegens
overbedeling moeten toegeven.
21v. 2-6-1597 stilo novo. Jan Symonszn. van der Leth schuldig aan Claes Maertenszn. van ’sGravenmade 3 gulden per jr met hypotheek op zijn huis en erf gelegen in de Oostgeest, belend
NO en NW Jan Marcuszn. van Yperen te Leiden, ZO de Heerweg, ZW Willem Quirijnszn.
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smith man zijn erfpacht, belast met 6 gulden per jr tbv Jr Johan van Mathenesse. Afgelost 158-1604 stilo novo.
22. 11-6-1597 stilo novo. Dirck Adriaenszn. van Larum alias Robol en Willem Wouterszn.
van der Leth wonende Sommersdijck in Zeelant verkopen Anthonis Lenaertszn. van Tetroede
het recht en aanzeggen dat verkopers hebben aan twee oude eigendomsbrieven op een copie
authentiek, de ene van 10 en de andere van 13-10-1592 betreffende 2 1/2 morgen met een huis
en erf met barg, belend en belast volgens de oude brieven en zijn voldaan door overname van
de belasting.
22v. 14-6-1597 stilo novo. Hendrick Adriaenszn. ruilt met Dirck Adriaenszn. van Larum alias
Robol en Hendrick ontvangt van Dirck 5 1/2 hond land genaamd het Tascampge gelegen in de
polder van de Lisserbroek, belend ZW en NW Jr Aernt van Duvenvoorde, NO de Meer en ZO
’t Elisabetg Gasthuis te Haarlem en Dirck krijgt 3 1/2 morgen land gelegen in ’t Venniper
ambacht, belend NW Willem Dirckszn. te Hillegom, NO de Haarlemmermeer, ZO Gerard
Pijnssen c.s. en ZW de Leidse meer en Dirck moet 50 gulden toegeven.
23v. 22-6-1597 stilo novo. oude Cornelis Floriszn. eertijds bakker verkoopt Weyntge Claesdr.
weduwe van Cornelis Doedeszn. als actie hebbende van Cornelis Claeszn. zwager van de
verkoper een huis en erf met 4 hond land als Cornelis Claeszn. voorsz. te anderen tijde van de
koopster in ruil of naasting heeft verkregen, strekkende voor uit de Heerweg tot achter in het
Berckhouter duintge met 15 oude eigendomsbewijzen.
24. 22-6-1597 stilo novo. Weyntge Claesdr. weduwe van Cornelis Doedeszn. met Jan
Hendrickszn. van Egmondt haar voogd is schuldig 1250 gulden met hypotheek op het
gekochte.
24v. 25-7-1597 stilo novo. Jan Willemszn. Geltdoff linnewever verkoopt Gerrit Roose
wonende Haarlem een huis en erf, belend NO en ZO Anthonis Lenaertszn. van Tetroede, ZW
een buurlaan genaamd Aeckenvoordt en NW de Lijdweg, onder overhandiging van twee oude
brieven, de ene van 16-10 en de andere van 27-11-1580. Voldaan door overdracht van een
huis en erf te Haarlem.
25. 26-7-1597 stilo novo. Philips Doubleth meester van de Rekenkamer voor hem zelve en
hem sterk makende voor Gerard van der Burgh procureur voor het Hof van Holland verkopen
Bartholomeeus Philipszn. althans wonende te Lisse drie percelen land genaamd de
Kuetelveenen, tezamen 8 morgen 2 hond gelegen naast elkander in de Lagevenen, tezamen
belend NO Hubert Symonszn. met land gekomen van de verkopers, ZO de looster
toekomende het St Elisabeth Gasthuis te Haarlem, ZW de erfgenamen van Cornelis van der
Laen en NW de vaartlaan. Voldaan met een rentebrief van 600 gulden.
25v. 26-7-1597 stilo novo. Volgt rentebrief met hypotheek op het gekochte. Afgelost 31-51628 stilo novo.
26. 16-8-1597 stilo novo. Gerrit Roose wonende Haarlem verkoopt uit kracht van zeker
contract van 16-4-1597 aan Jan Lette ijzercramer te Haarlem een huis en erf als hij door
ruiling aan Jan Gelthoff heeft verkregen om een ander huis te Haarlem, volgens de brief van
25-7-1597.
26v. 26-8-1597 stilo novo. Jeroen Dammaszn. Cluft verkoopt Lenaert Jeroenszn. Cluft zijn
zoon twee partijen geestland gelegen op de Westgeest, waarvan het ene perceel groot is 8
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hond genaamd het Dwarsland nog onafgezand, belend ZW Trynenlaan met Willem
Hubertszn. Verplas en Aelbert Eeuwoutszn., NW Dammas Jeroenszn. Cluft, NO Pieter
Janszn. de Jongste en ZO Hubert Hendrickszn. met Willem Verplas voorsz., en het andere
afgezand groot 1 morgen, belend NO ‘t Convent van Leeuwenhorst, ZO de Lijdweg, ZW
Pieter de Jongste voorsz. en NW de voorsz. Dammas Jeroenszn. Cluft onder overhandiging
van een copie authentiek van een scheidbrief van 17-1-1595.
27. 10-9-1597 stilo novo met schepenen van de Vennip. Cornelis Pieterszn. Voys wonende
Warmond verkoopt Willem Corneliszn. Keyser wonende Hillegom al het recht en aanzeggen
dat hij heeft aan een eigendomsbewijs van 29-2-1592 van een camp bentland groot 2 morgen
2 hond, waarvan de meeste helft gelegen is in Lisse en de rest in de Vennip, alles belend en
belast volgens de oude brief.
27v. 20-9-1597 stilo novo. Volgt rentebrief van 15 gulden per jr met hypotheek op het
gekochte, belend ZO het Lijsbetten Gasthuis te Haarlem en de Lisserkerk, ZW de Leecksloot
en daarover Barbara Jansdr. jonge kinderen, NO Jan Marcuszn. van Yperen te Leiden en NW
Gerrit Auenweg, alles belast met 15 gulden per jr tbv Foy van Brouckhoven te Leiden.
28. 5-6-1596 in den Hage. De Ridderschap verkoopt Jr Johan Nicolaeszn. van Mathenesse 7
blokken tienden gekomen van de Abdij van Egmond als eerst het lagezandse blok beginnende
uit het zuidoosten van de Poel af tussen de woning van Gerrit Jacobszn. Coppen daar Willem
Matthijszn. jegenwoordig op woont en van wijlen Lambert Reynierszn. van der Horst daar nu
op woont Dammas Jeroenszn. Cluft en zo voorts noordwaarts oplopende door de Liesbroek en
door de geest recht over de banheining tot Jan van Lisse blok toe ten noordoosten van
Mattheus Pieterszn. woning noordoostwaarts tot het blok tienden en ZO de Poel, het grote
blok belend NO de laan van Pynssen’s woning c.s. alwaar Claes Corneliszn. Corsteman
jegenwoordig op woont en daaraan een weg genaamd de vijver of vijfsteeg, daaraan de
Lijdweg en daaraan de Speckelaan, NW Jan van Lisse blok en ZW het voorsz. lagezandse
blok, ZO de Poel met Jan van Lisse blok, NO de Speckelaan, ZO het voorsz. grote blok en
daaraan het Lagezandse blok en daaraan het beeckerblok, ZW de weg genaamd de
Aeckevoort en NW de Keukenduin van Teilingen en daaraan Andries Huge blok, nog Andries
Huge blok voorsz., belend ZO de Keukenduin van Teilingen en daarover Jan van Lisse blok,
ZW de ban van Voorhout, NW een buurweg genaamd de Vaart en NO beginnende in het
noordwesten van dezelfde vaart recht op lopende door de Keutelvenen en voorts tussen de
twee loosters eertijds door de heer van Benthuizen in erfpacht uitgegeven, waarvan de
noordoostelijke looster genaamd Corsteman looster en zuidoost Doe Claeszn. looster royende
recht door de Keukenduin tot op Speckelaan met het Lisseblok, belend NO en ZO de Meer,
ZW de Grevelingen en de Poel en NW eerst de Lisse gracht, daarover het Hoppoeltge en
daaraan de Lisserbeek, nog het Roversbroek blok belend NO de Grevelingen, ZO de Meer,
ZW het Hellegat en NW de Poel, nog het Sassemerbroek blok beginnende in het noordoosten
en oosten van de Beeck en van het Hellegat af lopende zuidwaarts en west tot de oude dam
toe, voor 5850 pond 1 schelling 4 penningen.
29v. 22-9-1597 stilo novo. Philips Lanschot geconsenteerd door de Staten van Holland en
Willem Franszn. representerende de Hoge Overheid der zelfde landen volgens de koopbrief
van 5-6-1596 waarop onze brief doorsteken is.
30. 23-9-1597 stilo novo. Jan Jacobszn. Doncker verkoopt Claes Gerritszn. op ’t Nest 1
morgen 3 hond land genaamd de Bijl gelegen over duin in de Lage venen van Lisse, alles
volgens de oude brief van 29-2-1592 met enige copien authentiek.
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30v. 10-10-1597 stilo novo. Jan Dirckszn. Vougel smid van deze ambachte schuldig aan
Jacob Floriszn. van Heemskerck 3 gulden per jr met hypotheek op een huis en erf daar hij
jegenwoordig het smeedambacht gebruikt, belast met 3 gulden per jr tbv Cornelis Dirckszn.
van Larum, belend NW en NO Pieter Aelbertszn. bakker en ZO en ZW het Dorp.
31. 22-10-1597 stilo novo. Willem Isaackszn. van Heemskerck verkoopt Cornelis Pieterszn.
alias Bursgen een stuk hooiland genaamd het Cruyscampge groot 7 1/2 hond gelegen in de
Lisserbroek, komende met het zuidoosten aan de Meer, alles volgens de oude brief van 14-71596.
31v. 28-10-1597 stilo novo. Jr Johan Nicolaeszn. van Mathenesse schuldig aan juffrouw
Catharyna van der Bouckhorst weduwe Meeus Alewijnszn. 43 gulden per jr met hypotheek op
een camp toegemaakt weiland genaamd de Conincxcamp groot 6 morgen 5 hond gelegen in
de Lisserbroek door het midden waarvan een heinsloot van 6 voet loopt, belend NO het
Gasthuis te Haarlem en de erfgenamen van jonfrouw Clara Hendricksdr. van Assendelft te
Leiden, ZO Geertge IJsbrantsdr. weduwe van Frans Joriszn., ZW de Kerk van Lisse en
Maritge Jansdr. weduwe van Adriaen Cornelis Corstensznzn. en de schuldenaar en NW de
erfgenamen van jonfrouw van Assendelft en de schuldenaar. Afgelost 13-10-1605 stilo novo.
32. 31-10-1597 stilo novo. Jan Dirck Jacobsznzn. van Sonnevelt verkoopt Cornelis Dirckszn.
van ’t Hooch een huis en erf met barg en schuur, belend NO Cornelis Pieterszn. Boursgen, ZO
Jacob Floriszn. van Heemskerck, ZW Cornelis Dirckszn. van Breda en NW het Dorp, belast
met 3 gulden per jr tbv de Heilige Geest te Lisse met waarborg de custingbrief heden door de
koper gepasseerd onder overhandiging van 3 oude eigendomsbewijzen, de eerste van 18-31557 door Jacob Gerritszn., Pieter Dammaszn. en Dirck Jacob Matthijsznzn. gepasseerd op
Wouter Reynierszn., de tweede van 11-1-1570 door Cornelis Claeszn. aan Adriaen Gerritszn.
en de 3e van 17-9-1577 door Cornelis Dirckszn. en Jan Matthijszn. op de verkoper en nog een
oud eigendomsbewijs van 6-3-1586 door Wouter van Calcker als curator over de desolate
boedel van Jan Maertenszn. Lagevelt op de verkoper.
33. 31-10-1597 stilo novo. Volgt schuldbrief van 900 gulden met hypotheek op het gekochte.
Afgelost 28-1-1602.
33v. 12-11-1597 stilo novo. Willem Thomaszn. verkoopt Aeltge Cornelisdr. weduwe van
Floris Corneliszn. een erfke daarop een kamer getimmerd is, belend NO de verkoper, ZO
PieterAelbrechtszn. bakker, ZW de voorsz. bakker en Cornelis Pouwelszn. en NW de
Heerweg, met waarborg zijn hofstede met boomgaard alsmede 1 1/2 hond land, belend NO de
verkoper, ZO Willem Isaackszn. van Heemskerck met zijn capelle croftge, Z de Graftweg,
ZW de voorsz. bakker en de koopster en NO de Heerweg, voor 290 gulden.
34v. 27-11-1597 stilo novo. Cors Corneliszn. Cluft verkoopt Jan Hendrickszn. Brebijl 14
hond 43 roe land jegens Schermergeest, belend NO de koper c.s. en Willem Jacob Jorisznzn.
te Sassenheim, ZO en ZW de verkoper en NW de Heerweg met waarborg 10 1/2 hond land
gelegen in de Roversbroek, belend NO het Convent van Leeuwenhorst, ZO de Meer, ZW de
verkoper en NW het zelfde convent en Jacob van der Bouckhorst erfgenamen te Leiden.
35. 27-11-1597 stilo novo. Willem Symonszn. althans wonende te Sassenheim verkoopt Cors
Corneliszn. Cluft de woning en landen als verkoper aangekomen en opgedeeld is genaamd
Paeu Oom’s hofstede, strekkende uit de Heerweg tot in de Poel, alles volgens de oude
brieven.
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35v. 27-11-1597 stilo novo. Volgt schuldbrief met hypotheek op de woning als huis, barg en
schuur, alsmede 6 morgen land, belend NO jonge Floris Corneliszn. Cock, ZW Cornelis Claes
Willemsznzn. en Willem Corneliszn. Ponden, strekkende noordwaarts voor van de Heerweg
zuidoostwaarts tot in de Poel, belast met een jaarlijkse tijns en 11 blanken per jr tbv de
Pastoor van Sassenheim alsmede 90 gulden per jr te lossen met 1500 gulden tbv de
erfgenamen van Cornelis Dirckszn. Paeu alias Paeu Oom.
36. 2-12-1597 stilo novo. Gerard van der Laen wonende Haarlem verkoopt Pouwels van
Beresteyn zijn zwager koopman te Delft de hofstede van der Specke met huizen, schuren,
bargen en boomgaarden en cingels alsmede 20 morgen land zulks de buyslijdweg daar tussen
loopt, belend NO de weduwe en erfgenamen van Adriaen Corneliszn. Corsteman aan
Speckelaan en het Gasthuis te Haarlem, ZO de Heerweg, ZW Jacob Gerritszn. Hoingh
lakenkoper te Amsterdam en NW de Keukenduin alsmede de duincroft van 8 of 9 hond
gelegen in de Keukenduin en 7 1/2 morgen gelegen tussen de Keukenduin en de Lijdweg uit
de hofstede van der Specke tot een oversterfelijk leen gehouden van de Grafelijkheid van
Holland, belast met een oortge ’s-Gravenhuur en 9 duit, 30 gulden per jr tbv de erfgenamen
van Anthonis Verhoeff te Amsterdam en de hofstede is belast met 3000 gulden die verkopers
broer en zuster daarop hebben, alles volgens de oude brief van 31-10-1557.
37. 3-12-1597 stilo novo. Dezelfde verkoopt Syvert Claeszn een venne groot 4 morgen,
belend NO de vaart van de hofstede van der Specke en daarover Jacob Gerritszn. Hoingh te
Amsterdam, ZO ‘s-Gravenwater genaamd de Poel, ZW Jeroen Dammaszn. Cluft nomine
uxoris en Willem Wouterszn. van der Leth en NW de Heerweg, waarin 80 roe leenland van
het huis van Assendelft, onder overhandiging van een contract tussen Cornelis van der Laen
en Doede Claeszn. van 31-10-1557.
37v. 2-11-1597 stilo novo. Dezelfde verkoopt Dirck Thoniszn. jegenwoordig wonende
Heemstederduin 3 morgen 9 roe land genaamd de grote camp of Buscamp gelegen bij de
Lisserbroek, belend NO Dirck Adriaenszn. van Larum en Meeus Meeuszn. van Hoochcamer,
ZO Symon van Assendelft nomine uxoris, ZW de Kerk van Lisse en NW de verkoper met een
camp genaamd de Plockebloem, belast met 21 st per jr erfhuur.
38. 2-12-1597 stilo novo. Volgt rentebrief van 31 gulden 5 st per jr te lossen met 500 gulden
met hypotheek op het gekochte. Afgelost 6-7-1603 door Meeus Meeuszn. van Hoochcamer.
38v. 3-12-1597 stilo novo. Dezelfde verkoopt Dammas Jacobszn. van der Voorden onze mede
schepen twee loostercampen tezamen 3 morgen, belend de grootste NO het Gasthuis te
Haarlem, ZO de Keukenduin van Teilingen, ZW Claes Corneliszn. Corsteman en de kleine
looster en NW Symon van Assendelft nomine uxoris en de kleine belend NO de grote looster,
ZO en ZW Claes Corneliszn. Corsteman en NW de verkoper.
39. 3-12-1597 stilo novo. Volgt schuldbrief van 500 gulden met hypotheek op het gekochte
tbv Jacob Hugenzn. Gael te Haarlem.
39v. 3-12-1597 stilo novo. Pouwels Janszn. koopman te Amsterdam man en voogd van
Beatrix Cornelisdr. van der Laen verkoopt Adriaen Adriaenszn. Corsteman 2 morgen
toegemaakt land genaamd de Garstcamp gelegen in de Lisserbroek, belend NO Agniese
Pietersdr. weduwe van Cornelis Joriszn., ZO de Schouwsloot en daarover Willem Adriaenszn.
van Steenvoorden, ZW het Convent van Leeuwenhorst en NW de Broekweg, belast met 3 st
per jr ‘s-Gravenhuur.
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40. 3-12-1597 stilo novo. Volgt schuldbrief van 480 gulden daarvoor hij een rente zal betalen
van 30 gulden per jr met hypotheek op het gekochte.
40v. 3-12-1597 stilo novo. Dezelfde verkoopt Willem Adriaenszn. van Steenvoorden 11 hond
60 roe land genaamd de Plockebloem gelegen in de Lisserbroek, belend NO Dirck
Adriaenszn. van Larum, ZO Dirck Anthoniszn. te Heemstede, ZW de Lisserkerk en NW de
Schouwsloot en daarover Adriaen Adriaenszn. Corsteman, belast met 10 st per jr ’sGravenerfpacht.
41. 31-12-1597 stilo novo. Anthonis Herebaut als voogd van de weduwe en weeskinderen van
Andries Herebaut zijn broer verkoopt Pieter de Cock een erfje uit de camp van 2 hond welke
van Pouwels Reynerszn. te anderen tijde op erfpacht is genomen, daarop koper een huis heeft
getimmerd, belend NO de Beek, ZO de Heerweg, ZW de Lageweg en NW Jan Douw, belast
met 25 st per jr (een gedeelte van 35 st) tbv Jan Douw voorsz., alles volgens de oude brieven
berustende onder Jan Douw en Hendrick Brom.
42. 13-1-1598 stilo novo. Cornelis Lenaertszn. van Tetroede wonende Zoeterwoude en Dirck
Lenaertszn. van Tetroede wonende Lisse tezamen mede- erfgenamen van Lenaert Danielszn.
van Tetroede hun vader verkopen Cornelis Corneliszn. Neesvaer een camp veenland genaamd
Wildersvaart, groot 11 hond, gelegen over duin in de Hoge Mosvenen alles volgens de oude
brief van 28-4-1596.
42v. 13-1-1598 stilo novo. Dezelfden verkopen Dignom Janzn. de Roo 2 percelen hoog
geestland gelegen aan elkander in de polder van de Westgeest, het ene groot 1 1/2 hond
eertijds gekomen van Doe Claeszn. en het andere 2 hond gekomen van Jan Willemszn.
Overmeer c.s., belend tezamen NO Jr Johan van Mathenesse, ZO de oude Banzyp en daarover
de koper, ZW de weduwe en erfgenamen van Pancras Dammaszn. Cluft en NW de Lijdweg.
43. 13-1-1598 stilo novo. Dirck Anthoniszn. man en voogd van Maritge Lenaertsdr. wonende
Heemstede en Catharina Lenaertsdr. met Cornelis Lenaertszn. van Tetroede haar oudste broer
en voogd verkopen Jacob Adriaenszn. van Sprockenburgh wonende Noordwijkerhout een
partij toegemaakt land o.m genaamd de Grijpveen groot 14 hond gelegen over duin in de
polder van de Lagevenen, alles volgens de oude brieven.
43v. 4-2-1598 stilo novo. Symon Jacobszn. van Assendelft man en voogd van Maritge
Cornelisdr. van der Laen verkoopt IJsbrant Corneliszn. wonende Noordwijkerhout een stuk
toegemaakt land genaamd de Middelcamp groot 3 morgen gelegen over duin in de polder van
de Lagevenen, belend NO de verkoper, ZO de grote looster van Dammas Jacobszn. van der
Voorden en NW een gemene buurweg genaamde de Vaart, alles volgens de oude brief van
24-6-1555 door Wouter Gerritszn. op Cornelis van der Laen inhoudende 14 hond en de rest is
door Cornelis van der Laen uit beide die venen ter weerszijden toegevoegd.
44v. 19-2-1598 stilo novo. Gerrit Corneliszn. van der Laen burger van Haarlem verkoopt
Laurens Matthijszn. wonende op Leeuwenhorst in Noordwijkerhout 3 morgen min 1/2 hond
land gelegen over duin in de polder van de Lagevenen, belend ZW Claes Corneliszn.
Corsteman, NW een gemene buurweg genaamd de vaart, NO de verkoper, ZO Dammas
Jacobszn. van der Voorden met zijn kleine looster.
45. 19-2-1598 stilo novo. Dezelfde verkoopt dezelfde 3 morgen min 1/2 hond toegemaakt
land gelegen als vooren, belend ZW de koper, NW de Vaart, NO Symon van Assendelft
nomine uxoris en ZO Dammas Jacobszn. van der Voorden.
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45v. 23-3-1598 stilo novo. Symon Jacobszn. van Assendelft man en voogd van Maritge
Cornelisdr. van der Laen verkoopt Willem Adriaenszn. van ’t Hooch 17 hond toegemaakt
land gelegen als voren hem van zijn huisvrouwen moederlijk erfdeel aangekomen, belend ZW
Laurens Matthijszn. ter Lee loco Gerard Corneliszn. van der Laen, NW de Vaart, NO IJsbrant
Corneliszn. loco de verkoper, ZO Dammas Jacobszn. van der Voorden loco de voorsz. Van
der Laen alles volgens de oude brief van 21-5-1554 groot 3 morgen, daarvan door Cornelis
van der Laen 1 hond is afgenomen en toegevoegd aan de voorsz. IJsbrant Corneliszn. croft.
46. 26-3-1598 stilo novo. Lenaert Cornelis Engelznzn. ingeborene van Sassenheim
jegenwoordig wonende Langevelt verkoopt Pieter Willemszn. Vouger 4 hond bentland
gelegen in de Lisserbroek, gekomen van de Pastorie van Lisse, belend NO Claes Corneliszn.
Corsteman, ZO Jr Johan Nicolaeszn. van Mathenesse, ZW het Lijsbetten Gasthuis te Haarlem
en NW Jan Hendrickszn. van Egmondt, belast met 6 pond tbv het Gemene land van Holland,
onder overhandiging van de oude brief van 1-12-1593 en een transportbrief van 17-1-1594.
47. 26-3-1598 stilo novo. Cornelis Lenaertszn. van Tetroede wonende Soeterwoude en Daniel
Lenaertszn. van Tetroede mede erfgenamen van Lenaert Danielszn. van Tetroede verkopen
Pieter Pieterszn. wonende Noordwijkerhout met recht en aanzeggen van twee oude
eigendomsbrieven, beide van 8-1-1559 de ene bij Gerrit Garbrantszn. groot 1 morgen en de
andere bij Jacob Gerritszn. Doncker groot 1/2 morgen, alles tbv Lenaert van Tetroede
wezende over lange toegemaakt gelegen over duin in de polder van de Lage venen, belend
NO Jacob Adriaenszn. van Sprockenburgh mede te Noordwijkerhout, ZO Cornelis Reyerszn.
met erfpacht, ZW Jacob Dirckszn. van der Voorden en NO de gemene buurweg genaamd de
Vaart.
47v. 17-5-1598 stilo novo. Cornelis Maertenszn. molenaar op de Korenwindmolen stelt op
Kerstavond 1593 door grote windstoten een miraculeus ongeval van het ontstoten van zijn
oude korenmolen te hebben medegemaakt waarbij hij ook aan zijn lichaam werd gekwetst en
gemartiliseerd. Hij had in 1594 beloofd te betalen de 100 gulden welke hij van de Heilige
Geest had geleend en hij verbindt de korenmolen op de Graftweg van het Dorp, belend de
molen en het molenwerf rondom de Graftweg en het huis en erf NW Bouwen Corneliszn. van
Leeuwen te Amsterdam en NO Jan Jacobszn. Doncker met de Capelle weide.
48v. 26-5-1598 stilo novo. Symon Jacobszn. van Assendelft als actie hebbende van Foy van
Brouckhoven verkoopt Cornelis Dirckszn. van ‘t Hooch 1 morgen 327 roe land onder
overhandiging van de transportbrief alsmede twee extracten.
49. 26-5-1598 stilo novo. Volgt schuldbrief van 185 gulden met hypotheek op het gekochte
genaamd de ‘s-Gravencamp gelegen in de Lisserbroek, belend NO de weduwe en erfgenamen
van Floris Corneliszn. en de weduwe en erfgenamen van Mr Anthonis van Dijck, ZO de
voorsz. Van Dijck’s weduwe en erfgenamen, ZW Willem Wouterszn. van der Leth en NW de
Schouwsloot en daarover Aernt van der Hooch nomine uxoris te Heemstede, belast met een
jaarlijkse rente van 12 gulden tbv Foy van Brouckhoven luidende volgens de brief van 12-71595. Afgelost 6-5-1600. De brief is afgelost in handen van Willem van Baesdorp zwager van
Foy van Brouckhoven op 1-10-1605.
49v. 26-5-1598. Symon Jacobszn. van Assendelft man en voogd van Marytge Cornelisdr. van
der Laen verkoopt Claes Adriaenszn. Schenaert 16 hond toegemaakt land gelegen in de
Lisserbroek, belend NO Meeus Meeuszn. van Hoochcamer, ZO de Meer, ZW de Kerk van
Lisse en NW Dirck Anthoniszn. wonende Heemstede, belast met 4 st ’s-Graven erfhuur per jr
tbv Jr Johan van Mathenesse.
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50v. 7-6-1598 stilo novo. Pieter Janszn. alias Jongste bekende voldaan te zijn door Jeroen
Dammaszn. Cluft zijn schoonvader van zekere schulden uit koop van een woning en landen
daar hij jegenwoordig op woont, gekomen van de voorsz. Jeroen en hij ontvangt 4
rentebrieven tezamen houdende 48 gulden, te weten een van 28-10-1560 gepasseerd door
Jeroen tbv Jacob van der Bouckhorst groot 6 gouden gulden te lossen met 100 gulden
verzekerd op 11 hond land gelegen in de Lisserbroek aan de Quadeweg en op 3 morgen
geestland met huis en erf tezamen door Jeroen daarna bij permitatie aan Pancraes Dirckszn.
Cluft zijn broer overgedragen, de 2e van gelijke datum gepasseerd door Gerrit Dammaszn.
Cluft en Agniesge Jansdr. tbv Catharyna van der Bouckhorst en haar zuster gepasseerd voor
de schout van Voorhout groot 15 gulden te lossen met 250 gulden, verzekerd op 5 1/2 morgen
en 1 1/2 morgen in Voorhout door Jeroen te anderen tijde van Gerrit Dammaszn. met dezelfde
rente gekocht, de 3e van 12-2-1566 gepasseerd door Hubert Hendrickszn. tbv Ancommertgen
Hendricksdr. ook van 15 gulden te lossen met 250 gulden, verzekerd op 3 morgen land
genaamd de Hellecamp, door Jeroen eertijds jegens Lijsbeth Hendricksdr. met de voorsz.
rente gekocht en nog op 1/2 morgen geestland bij de voorsz. Hubert nog in bezit, welke
rentebrieven de erfgenamen van Jacob van der Bouckhorst te anderen tijde bij transport
verkregen hebbende, de 4e van 19-3-1596 gepasseerd door Jeroen tbv Bartelmeeuszn.
Alewijnszn. voor de schout van Voorhout, groot 12 gulden te lossen met 200 gulden.
verzekerd op 1 1/2 morgen land gelegen in Voorhout, welk geld hij zal betalen aan jonfrouw
Catharina van der Bouckhorst te Leiden hefster van de brieven met waarborg zijn hofstede als
huis, barg en schuur alsmede 8 morgen land hetwelk zal worden afgezand eensdeels erfpacht
en eensdeels eigen gelegen in de Westgeest, belend NO Dammas Jeroenszn. Cluft met
Lenaert Jacobszn. Cluft, ZO de Lijdweg, ZW de erfgenamen van Elisabeth Brunt met
Trynenlaan en NW de Keukenduin van Teilingen.
51v. 7-6-1598 stilo novo. Dammas Jacobszn. Cluft verkoopt Pieter Janszn. alias Jongste zijn
zwager de helft van 8 1/2 hond land genaamd het Hellecampge zoals het hem te anderen tijde
o.a. jegens Lenaert Jeroenszn. en Pieter Janszn. voorsz. bij loting ten dele is gevallen gelegen
in Sassemerbroek, waarvan de andere helft aan de koper toekomt, belend in zijn geheel ZO
Joris Floriszn. erfgenamen met erfpacht, ZW en NW Dirck Jacobszn. van Rodenburgh
erfgenamen te Leiden en NO ‘s-Gravenwater genaamd het Hellegat.
52. 19-6-1598 stilo novo. Claes Janszn. Hits duinmeier van de Nyenrodensduin schuldig aan
Meynsge Ockersdr. weduwe van Johan Corneliszn. dienaar des Heiligen Evangelie alhier 192
gulden wegens geleend geld, met waarborg 11 hond land genaamd die Looster gelegen over
duin in de polder van de Hoge Mosvenen, belend NO Willem Jacob Jorisznzn. te Sassenheim,
ZO Nyenrodensduin, ZW die Delft en NW Cornelis Corneliszn. Neesvaer. Afgelost 29-111604 stilo novo.
52v. 5-7-1598 stilo novo. Hubert Hendrickszn. is schuldig aan Baernt Wiggerszn. Cousebant
brouwer te Haarlem 6 gulden per jr te lossen met 100 gulden, met waarborg.1/2 morgen
afgezand land gelegen in de Westgeest, belend NO en ZW het Convent van Leeuwenhorst
hetwelk eertijds in erfpacht uitgegeven is, ZO de Heerweg en NO de oude Banzijp en
daarover Aelbert Eeuwoutszn. te Noordwijkerhout.
53. 22-7-1598 stilo novo. Thomas Willemszn. bakker schuldig aan Adriana Jansdr. weduwe
van Pieter Pieterszn. Koedijck poorteresse van Leiden 25 gulden per jr met hypotheek op zijn
huis en erf met schuur, belend NO Margriet Hendricksdr. en Jeroene Hendricksdr. mitsgaders
Gerrit van Tiel, ZO Jacob Floriszn. van Heemskerck en ZW Adriaen Corsteman weduwe en
erfgenamen van Hendrick Janszn. van Loreynen en NW de Heerstraat.
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54. 15-8-1598 stilo novo. Pouwels van Beresteyn koopman te Delft verkoopt Gerard van der
Laen zijn zwager al het recht en aanzeggen dat hij van de koper bij opdrachtbrief van 2-121597 alhier had verkregen aan de hofstede van der Specke met een duinencroft daaraan
alsmede 22 morgen land, strekkende van de Keukenduin over de Lijdweg tot aan de Heerweg,
belend NO de weduwe en erfgenamen van Adriaen Corneliszn. Corsteman met het Gasthuis
te Haarlem en ZW Jacob Gerritszn. Hoing lakenkoper te Amsterdam.
54v. 15-8-1598. Gerard van der Laen erkent de overdracht onder conditie dat Gerard zijn
huisvrouw Magdalena van Beresteyn op de voorsz. hofstede zoude verzekeren 6000 gulden
die Gerard bekende bij zijn huwelijk van haar ouders te hebben ontvangen, mits dat na zijn
dood de voorsz. hofstede naar zijn vrouw en kinderen zal gaan, mits boven de voorsz.
belasting daarvoor nog gelijke 6000 gulden te betalen.
55v. 25-9-1598 stilo novo. Symon Jacobszn. van Assendelft man en voogd van Marytge
Cornelisdr. van der Laen jegenwoordig wonende tot Crabswoude in Groningerland verkoopt
Jan Hendrickszn. schoemaker te Noordwijkerhout 17 hond veenland gelegen over duin in de
polder van de Lage venen, belend ZW IJsbrant Corneliszn. te Noordwijkerhout, NW de
gemene buurweg genaamd de Vaart, NO Barthelmeeus Philipszn. en ZO het Lijsbetten
Gasthuis te Haarlem en Dammas Jacobszn. van der Voorden met een hoekje van zijn grote
looster alles volgens de oude brief van 3-6-1556 door wijlen Cornelis van der Laen zijn
schoonvader gepasseerd met overhandiging van een oud eigendomsbewijs van 3 morgen
waarvan eertijds door de voorsz. Cornelis van der Laen aan de voorsz. IJsbrant 1 hond is
verkocht.
56. 3-10-1598 stilo novo. Dezelfde verkoopt Johan Jacobszn. van Assendelft zijn broer
apotheker wonende den Haag een croft land van 7 hond, belend NO Gerrit Janszn. de
Monnick loco Johan van Brouckhoven erfgenamen, ZO de weduwe en erfgenamen van
Adriaen Corneliszn. Corsteman, ZW Speckenderlaan en NW de Kueckenduin van Teilingen,
belast met 3 st 1 duit erfhuur perjr tbv Jr Johan van Mathenesse, onder overhandiging van de
oude brief gepasseerd door de voorsz. Gerrit Janszn. de Monnick op 23-8-1590 aan de
verkoper.
57. 14-12-1598 naar de nieuwe stijl. Jr Johan Nicolaeszn. van Mathenesse verkoopt Cornelis
Pieter Hugenznzn. gebijnaemt Boursgen 16 1/2 hond toegemaakt weiland gelegen in
Lisserbroek, belend NO de Armen van Sion te Leiden, ZO de erfgenamen van jonge Niesge
Jansdr. weduwe van Dammas Gerritszn. Cluft, ZW de Kerk van Lisse en NW de Quadeweg.
57v. 20-12-1598 stilo novo. IJsbrant Corneliszn. en Pieter Corneliszn. broers wonende
Rijnsburg voor hen zelve en vervangende hun broer en zwagers verkopen Claes Janszn. Hits
duinmeier van de Nyenrode duin twee hond geestland daarop tot nu toe een huisje heeft
gestaan gelegen op de Oude veen, belend NO de koper, ZO Agniesge Pieter Jeroensznsdr.
weduwe van Cornelis Joriszn., ZW Willem Isaackszn. van Heemskerck en de koper en NW
de Nyenrodensduin, onder overhandiging van een verkoopbrief van 15-2-1583 door Jan
Gerritszn. Hits en de voorsz. IJsbrant Corneliszn. c.s.
58. 21-12-1598 stilo novo. Hubert Symonszn. wonende Voorhout verkoopt Anthonis
Thymanszn. 6 1/2 morgen land genaamd de Keutelvenen, gelegen aan drie percelen naast
elkander over duin in de polder van de Lage venen, belend tezamen NO Huygh Hendrickszn.
met erfpacht van Jan van Hout te Leiden, ZO de looster van de heer van Benthuizen en van
het Lijsbetten Gasthuis te Haarlem, ZW Bartholomeeus Philipszn. en NW een gemene
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buurweg genaamd de vaart, alles volgens de oude brief van 5-11-1595 gepasseerd door Mr
Philips Doubleth op de verkoper.
59. 30-12-1598 stilo novo. Willem Isaackszn. van Heemskerck verkoopt Jacob Floriszn. van
Heemskerck zijn neef ipv Weyntge Claesdr. na naasting 2 1/2 hond teelland genaamd het
Capelle croftge, belend NW Willem Thomaszn., NO Jan Jacobszn. Doncker, ZO de verkoper
en Jan Jacobszn. voorsz. met de Capelle weide en ZW de Graftweg, belast met 9 gulden per
jr, alles volgens de scheidbrief tussen verkoper en Jan Doncker van 3-12-1596.
59v. 30-12-1598 stilo novo. Jacob Floriszn. van Heemskerck ruilt met Willem Isaackszn. van
Heemskerck en Jacob zal hebben de helft van 3 1/2 morgen land genaamd de Capelle weide
daarvan de andere helft toekomt aan Jan Jacobszn. Doncker leggende achter het Dorp van
Lisse tussen de Brouck en de Graftweg, strekkende achter van het Hoppoeltgen tot boven aan
de Capelse croft, belast met 27 gulden per jr en de helft nog met 9 gulden per jr uit een rest
van 72 gulden per jr verzekerd op de voorsz. croft waarvan Jan Doncker de andere helft moet
betalen tbv het gemene land van Holland en West-Friesland en Willem twee percelen land
gelegen aan elkander in de oude Veen te weten het kleinste weiland genaamd het Veentgen
groot 7 hond strekkende van Willem van Heemskerck’s croft af tot aan de navolgende partij
en het andere geestland groot 3 morgen 75 roe, strekkende uit het Veentge genoeg bijlsgewijs
omdraaiende, belend NO dwars door de Oostgeest tot aan Jan van Yperen’s geestland toe,
belast met 26 gulden erfpacht alsmede twee koppel konijnen per jr zoals Jacob van
Heemskerck te anderen tijde van Jr Gerrit van Schoorl nomine uxoris in erfpacht aangestaan
heeft.
60v. 30-12-1598 stilo novo. Engel Adriaenszn. van Larum alias Robol verkoopt Hendrick
Adriaenszn. in de Mosvenen al het recht en aanzeggen dat verkoper heeft aan een brief van
17-11-1591 door za Johan Corneliszn. tbv de verkoper gepasseerd met twee oude
eigendomsbewijzen groot 1/2 morgen genaamd het Cruyscampgen gelegen in de Lisserbroek
op de sloot van de meer.
61. 31-12-1598 stilo novo. Cornelis Corneliszn. van Immerseel schout verkoopt Meeus
Meeuszn. van Hoochcamer een stuk geestland genaamd de half morgen zoals aan de verkoper
door Pouwels Reynerszn. verkocht is op 3-1-1588, getransfixeerd op een extract van de oude
eigendomsbrief.
61v. 31-12-1598 stilo novo. Dezelfde verkoopt dezelfde twee campen land gelegen in
Lisserbroek en door verkoper op 8-2-1592 van de erfgenamen van Johan van Brouckhoven
gekocht en aan hem op 29-2-1592 opgedragen.
62. 31-12-1598 stilo novo. Meeus Meeuszn. van Hoochcamer erkent gekocht te hebben van
Cornelis Corneliszn. van Immerseel drie percelen land daarvan twee aan elkander gelegen in
de Lisserbroek, groot 3 morgen 4 1/2 hond genaamd de Boomcampen, jegenwoordig belend
NO Jan Marcuszn. van Yperen te Leiden en de erfgenamen van Symon Pieterszn., ZO de
Cruysweg, ZW de Kerk van Lisse en NW de Lisser beek en de andere partij groot 1/2 morgen
gelegen in de Oostgeest, belend NO de weduwe van Adriaen Dirckszn., ZO Claes Corsteman
c.s., ZW het gepretendeerde laantje van de voorsz. Corsteman en daarover Jan Hendrickszn.
en NW de Heerweg, belast met 27 gulden speciaal verzekerd op de voorsz. twee campen tbv
de erfgenamen van Jan van Brouckhoven te Leiden.
63. 31-12-1598 na de nieuwe stijl. Jr Johan Nicolaeszn. van Mathenesse verkoopt Jan
Hendrickszn. van Egmondt een camp weiland genaamd het Vennetgen groot 770 roe en nog
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het kennipland en het hoge geestland daar voor gelegen groot 474 roe, 1 1/2 hond hoog
geestland daaraan gelegen door verkoper in 1580 uit de boedel van Jacob Corneliszn. Kist
verkregen, tezamen belend NO een gepretendeerd laantje bij Claes Corneliszn. Corsteman en
daarover Meeus Meeuszn. van Hoochcamer, mitsgaders Mr Gerrit van Hoochstraten, ZO de
voorsz. Van Hoochstraten en Reynout van Oy dat de pastorie van Lisse plach te wezen, ZW
de voorsz. Van Hoochstraten en Jacob Floriszn. Heemskerck en NW de Heerweg, met
waarborg een camp weiland genaamd de Hongercamp, groot 2 morgen, belend NO Jeroen
Dammaszn. Cluft, ZO ‘s-Gravenwater genaamd de Poel, ZW de verkoper en NW de verkoper
met Jeroen Dammaszn. Cluft, welke voorsz. Hongercamp de verkoper geruild heeft met Jan
Hendrickszn.
64. 31-12-1598 stilo novo. Jan Hendrickszn. van Egmondt verkoopt Jr Johan van Mathenesse
de voorsz. Hongercamp met waarborg het hiervoor vermelde vennetgen.
64v. 31-12-1598 stilo nova. Meeus Meeuszn. van Hoochcamer verkoopt Jr Johan van
Mathenesse 3 percelen land eertijds gekomen van heer Pons van Boshuysen eerst 265 roe
afgezand geestland of zaailand, belend NO de erfgenamen van Dirck Willemszn. van
Castricum, ZO en ZW de koper en NW de Heerweg, 162 roe hoog geestland, belend NO
Willem Wouterszn. van der Leth, ZO Jacob Aelbertszn. van Assendelft te Leiden, ZW de
kopers en NW de Heerweg, 343 roe hoog geestland gelegen in de Westgeest, belend NO de
heer van Schagen, ZO de Lijdweg en ZW en NW de koper met waarborg een croft afgezand
geestland groot 738 roe gelegen in de Westgeest, belend NO de koper, ZO de Heerweg, ZW
de Abdij van Leeuwenhorst en NW Niesge Pietersdr. weduwe van Cornelis Joriszn. Voldaan
door overdracht van 365 roe van de voorsz. croft van 738 roe.
65v. 31-12-1598 stilo novo. Jr Johan van Mathenesse verkoopt Meeus Meeuszn van
Hoochcamer de voorsz. 738 roe als hiervoor vermeld.
66. 31-12-1598 stilo novo. Meeus Meeuszn. van Hoochcamer verkoopt Cors Corneliszn. Cluft
1 morgen ongetoemaakt bentland gelegen in de polder van de Roversbroek, gekomen van
wijlen heer Pons van Boshuysen, belend NO Jan Claeszn. van Santvliet, ZO die Meer, ZW
Lenaert Franszn. alias Kueyer in de Kage met erfpacht van het Convent van Leeuwenhorst en
NW tzelve convent c.s. voor 160 gulden.
67. 31-12-1598 stilo novo. Cornelis Pieter Hugenznzn. gebijnaemt Boursgen verkoopt Gerard
van der Laen al het recht en aanzeggen als verkoper van Jr Johan van Mathenesse bij brief van
14-12-1598 ontvangen heeft van 16 1/2 hond land gelegen in Lisserbroek, belend NO de
Armen van Syon te Leiden, ZO de erfgenamen van de weduwe van Dammas Gerritszn. Cluft,
ZW de Kerk van Lisse en NW de Quadeweg.
67v. 31-12-1598 stilo novo. Jr Johan van Mathenesse verkoopt Cornelis Pieter Hugenznzn.
alias Boursgen 2 morgen 1 1/2 hond toegemaakt weiland gelegen in de Lisserbroek, belend
NO Josine Adriaensdr. van Groeneven, ZO die Meer, ZW Niesge Pieter Jeroensdr. weduwe
van Cornelis Joriszn. en NW de Quadeweg.
68. 31-12-1598 stilo novo. Hendrick Adriaenszn. verkoopt Cornelis Pieter Hugenznzn. alias
Boursgen al het recht en aanzeggen dat verkoper heeft aan 4 bezegelde eigendomsbrieven van
1/2 morgen land genaamd het Cruyscampge gelegen tegen de sloot in die Meer.
68v. blanco.
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69. 7-1-1599 stilo novo. Nicolaes Paets van Santhorst wonende Wassenaar verkoopt Jacob
Dirckszn. van der Voorden 5 hond land gelegen in de Liesbroek, belend NW en NO de koper,
ZO de koper en verkoper en ZW de verkoper, onder overhandiging van twee oude
eigendomsbrieven de ene van 28-1-1472 gepasseerd voor schepenen van Leiden door
Hendrick Janszn. op Allert Wouterszn. en de andere van 22-6-1532 door Mr Philips van
Henegouwen nomine uxoris aan Jan Claes Alewijnsznzn. groot 1 morgen.
69v. 26-2-1599 stilo novo. Copie van een akte waarbij de Ridderschap verkoopt aan Jan
Hendrickszn. van Egmondt twee stukken land als eerst 7 hond land liggende in de polder van
de Roversbroek, belend NO de Grevelingen, ZO Cornelis Corneliszn. Neesvaer, ZW het
Convent van Leeuwenhorst en NW Meeus Meeuszn. van Hoochcamer en het andere 2 1/2
hond land gelegen in de polder van de Lisserbroek, gekomen van de Curie te Hillegom,
belend NO de Meer, ZO Cornelis Corneliszn. Neesvaer, ZW zekere capellerie te Haarlem,
NW Agniese Pietersdr. weduwe van Cornelis Joriszn., voor 103 pond alsmede een rentebrief
van 8 pond per jr en zij machtigen Hendrick Vechterszn. raad in het College van de Staten
van Holland en West-Friesland om de opdrachtbrief te Lisse te doen verlijden.
70v. Volgt de overdracht als hiervoor vermeld.
71. 22-3-1599 stilo novo. Jan Hendrickszn. van Egmondt erkent de koop van de Staten van
Holland en is schuldig 8 pond per jr met hypotheek op het gekochte.
72. 29-3-1599 stilo novo. Jan Letten ijzercramer wonende Haarlem verkoopt Mr Aernt van
der Biest gemachtigde van Boudewijn de Ruest zijn zwager wonende Bremen het recht en
aanzeggen dat hij heeft aan 4 eigendomsbrieven waarvan de twee oudste begrijpen een leeg
erf en de andere een erf met huis, voor 110 gulden, zijnde de laatste brief van 16-8-1597.
72v. 14-5-1599 stilo novo. Cornelis Engebrechtszn. van Velsen schuldig aan Adriana
Dircksdr. wonende Heemstede 50 gulden met hypotheek op zijn huis en erf groot 2 hond
gelegen in de Beekstraat, belend NO Cornelis Corneliszn. van Immerseel schout, ZO de
Heerweg, ZW Dirck Adriaenszn. van Larum en NW eensdeels het gepretendeerde geestland
van Dirck Adriaenszn. en Cornelis Corneliszn. van Immerseel. Afgelost 21-5-1625 stilo novo.
73. blanco.
73v. 28-8-1599 met schepenen van Leiden en Warmont. Aelbert Jeroenszn. molenaar ruilt
met Cornelis Maertenszn. mede molenaar en Cornelis ontvangt de helft van de korenmolen
gelegen tegen Jan Vossensteeg op de wallen van Leiden alsmede de helft van een huis en erf
gelegen aan der stede veste omtrent de voorsz. molen, waarvan de wederhelft toekomt aan Jan
Lucaszn. molenaar gehuwd met de weduwe van Cornelis Lenaertszn., het huis en erf belend
W Dionijs van de Steenstrate, N de Veststraat, O Pieter van der Mersch beenhouder en Z de
weduwe van Busser van Simpel, belast met de helft van 4 gulden 10 st die de Burgemeesters
van Leiden daarop hebben, de helft van 3 gulden 10 st zijnde een gedeelte van 15 gulden 10
st, daarvan de grond van het huis in erfpacht door de burgemeesters van Leiden is uitgegeven,
van welk land Jan Lucaszn. de wederhelft moet dragen alsmede 1150 gulden eens tbv Huygh
Luycken molenaar alsmede met 40 gulden volgens een papieren akte van 6-5-1594 getekend
door Dionijs van der Steenstrate en Aelbert een korenmolen met huis en erf gelegen in Lisse
op de Graft, belast met 30 st per jr welke de Grafelijkheid van Holland en West-Friesland
wegens de wind daarop heeft, 2410 gulden tbv Meynsge Pietersdr. weduwe van Aelbert
Adriaenszn. molenaar en Claes zal Aelbert 10 jr lang 10 gulden betalen met toegift door
Cornelis aan Aelbert van 400 gulden, met waarborg door Aelbert van 3 morgen land gelegen
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in Warmond, belend NO Ermpge Pietersdr. weduwe van Jacob Heymanszn., ZO Willem
Baerthoutszn., ZW Mr Gijsbert van Dam te Leiden en NW Thonis Dammaszn. met eigen en
Jacob Janszn. te Warmond met bruikwaar. Borg voor Cornelis Maertenszn. Maerten Claeszn.
molenaar te Wassenaar zijn vader, Jan Maertenszn. mede wonende te Wassenaar zijn zwager,
Cornelis Claeszn. wonende te Voorschoten zijn oom en Adriaen Gerritszn. secretaris van
Voorschoten zijn neef.
75. 22-9-1599 stilo novo. Gerard van der Laen en Magdalena van Beresteyn echte man en
vrouw wonende te Haarlem geven over hun besloten testament.
75v. 6-11-1599 stilo novo. De testamenteurs van de uiterste wille van Jan Marcuszn. van
Yperen in zijn leven waard in de Vechtende Leeuw te Leiden als Mr Symon Janszn. van de
Merwe, Jan de Bondt mitsgaders Jan van Hout secretaris van Leiden geven in erfpacht uit aan
Adriaen Corneliszn. van Larum die zulks aanneemt 1/2 morgen land gelegen in de Oostgeest,
belend NO Willem Quirijnszn. van Egmondt met erfpacht, ZO de Heerweg en ZW en NW de
voorsz. Van Yperen, voor 9 gulden erfpacht per jr.
76v. 6-11-1599 stilo novo. Dezelfde verkoopt Cornelis Corneliszn. van Immerseel schout van
Lisse 1 morgen 23 roe land genaamd het Vennetgen zijnde erfpacht, belend ZW Jr Johan van
Mathenesse en voorts rondom jonfrouw Dieuwer van der Laen erfgenamen, belast met 7
gulden 10 st erfpacht tbv de kerkmeesters van de Heilige Geest van Langeveld. Voldaan met
een schuldbrief van 250 gulden.
77v. 6-11-1599 stilo novo. Dezelfde verkoopt Adriaen Corneliszn. van Larum 1 morgen 324
roe geestland met een laan strekkende tot aan de Heerweg, belend N en NW de woning en
landen van de voorsz. Van Yperen, ZO eerst Jan Symonszn. van der Leth erfgenamen,
daaraan Willem Quirijnszn. van Egmondt en daaraan de koper, O de erfpacht van de voorsz.
Van Larum, ZO de Heerweg en W Willem Adriaenszn. Schenaert. Voldaan met een
schuldbrief van 150 gulden.
78v. 6-11-1599 stilo novo. Dezelfde verkoopt Willem Isaackszn. van Heemskerck 1 morgen
262 roe geestland, belend N de erfgenamen van jkvr Clara van Assendelft, O Willem
Adriaenszn. Schenaert, ZO de Heerweg en W Aernt Verhooch. Voldaan met een schuldbrief
van 72 gulden.
79v. 6-11-1599 stilo novo. Dezelfde verkoopt Pieter Claeszn. moutmaker burgemeester van
Haarlem 1 morgen 83 roe land genaamd Baeckepot, belend ZO Jacob Floriszn. van
Heemskerck, ZW Jvr Dieuwer van der Laen en NW en NO de koper. Voldaan met een
schuldbrief van 300 gulden.
80v. 6-11-1599 met schepenen van de Vennip en de Vroonmeesters van Leiden. Dezelfde
verkoopt Jan Claeszn. van Santvliet en Syvert Claeszn. van Santvliet broers de navolgende
woning en landen als eerst de woning met huis, schuur, barg en boomgaard alsmede 18
morgen 500 roe zo wei-, teel- als geestland genaamd de Santvliet zoals door kopers gebruikt,
belend NO beginnende aan de noordhoek eerst de verloren wei welke Jr Francois van Viry
van de woning en landen aan de voorsz. Van Yperen buiten de koop aan zichzelf had
behouden, waarvan jegenwoordig Johan van Sypesteyn de eigendom heeft en oostwaarts
daaraan de wildernisse van Nyenrode, O en ZO deurgaande de Heerweg tussen beide een stuk
teelland toebehorende de kinderen van Anthonis Vranckenzn. in het vierkant van de
jegenwoordige woning gelegen zuidwest beginnende aan de Heerweg Jan Symonszn. van der
Leth erfgenamen met een erfge dat Van der Leth van Van Yperen had gekocht, daaraan deze
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boedel zelf met een partij hoog geestland gekomen van de Kerk van Lisse hetwelk Adriaen
van Larum heeft gekocht, Z de boedel zelf met geestland, ZW Willem Isaackszn. van
Heemskerck met een erfpacht van jvr Clara van Assendelft, NW eerst Cornelis Corneliszn.
van Immerseel schout van Lisse en daaraan de weduwe van Mr Anthonis van Dijck weder ten
zuidwesten eerst de voorsz. weduwe en voorts Niesge Pietersdr. te Lisse en NW Claes Janszn.
Hits duinmeier en voorts weder de wildernis van Nyenrode, 2 morgen 298 roe land gelegen in
de Lisserbroek aan twee campen naast elkander genaamd Leckeman, belend ZO Claes
Corsteman, Jhr Aernt van Duvenvoorde, Aernt Verhooch, Pouwels Reynenzn. en de
erfgenamen van Symon Pieterszn., ZW Meeus Meeuszn., NW en N de beek en daarover
Dirck Adriaenszn. Robol en Aernt van der Hooch en N Aernt Verhooch voorsz., 1 morgen
494 roe land gelegen aan Gerrit Auenweg in Lisse, belend NO de voorsz. weg, ZO Willem
Corneliszn. Keyser, ZW de kinderen van Anthonis Vranckenzn. en NW Mr Herbert van der
Wiele, het meercampgen in de Vennip groot 490 roe, belend NO Herbert van der Wiel en
voorts rondom de grote meer, belast met 2 gulden erfpacht per jr tbv de kerkmeesters van
Leiden staande op 3 morgen 292 roe hetwelk eerst geestland was volgens de brief van 30-41533 ten opzichte van welke alhier niet meer wordt verkocht dan de beterschap; het verkochte
blijft verbonden voor de landen verkocht door de voorsz. Viry aan jonfrouw Clara van
Assendelft te weten voor 4 morgen 165 roe, 1 morgen 126 roe genaamd het Vennetgen in
Lisserbroek met zijn laan, 770 roe genaamd het Garstcampge, 794 roe mede genaamd het
Garstcampge, 2 morgen 308 roe genaamd de Bentcamp in Lisserbroek, nog voor de calfcamp
van 1 morgen 6 roe en voor 2 morgen 16 roe mede genaamd het Vennetge, alles volgens de
brief van decreet van het Hof van Holland daarbij de voorsz. Van Yperen de voorsz. woning
en landen zijn geleverd en de verkopers dragen een copie authentiek over van een
erfpachtsbrief van 30-4-1533, een copie van het contract van koop met Viry gemaakt op 25-41585 en de decreetbrief van 23-12-1585 met waarbrief van 3-5-1586 verleden voor schout en
schepenen van Noordwijk en belangende de renten, pachten of lasten die Jvr Dieuwer van der
Laen op de voorsz. woning en landen sprekende mocht hebben wordt verbonden zijn
contingente portie in een woning met 40 morgen land gelegen in Noordwijk in de Cley
gebruikt door Claes Cornelis Symonsznzn. en geven nog over een copie authentiek van een
decreetbrief van 4-6-1585, van de waarbrief tbv de voorsz. Van Yperen van 26-8-1586
verleden door Jan van Heusden als Leckeman, de 11 hond aan Gerrit Auenweg gekocht
hebbende uit de boedel van Adriaen Willemszn. cramer te Lisse. Voldaan met een schuldbrief
van 6950 gulden.
82v. 1-12-1599 stilo novo. Cornelis Pieterszn. alias Boursgen geeft in erfpacht uit aan Willem
Oliphierszn. de Cock een erfge als Willem betimmerd en beheind heeft gelegen in de
Beeckstraat, belend ZW Pieter Pouwelszn. Colingh, NW de Heerweg en NO en ZO de laan
van de erfverpachter, tegen 30 st per jr.
83v. 25-12-1599 stilo novo. Bouwen Corneliszn. van Leeuwen althans wonende te
Amsterdam verkoopt Maerten Jacobszn. Langevelt timmerman al het recht en aanzeggen dat
verkoper heeft aan een stuk erf gelegen op de Lissergraft, de verkoper opgedragen door de
weduwe van Adriaen Adriaenszn. molenaer van Lisse volgens de brief van 18-5-1596.
84. 30-12-1599 stilo novo. Jacob Floriszn. van Heemskerck heeft te anderen tijde van wijlen
Reyer Janszn. bleker overgenomen de koop van 2 1/2 hond teelland liggende tegen het
kerkhof, gekomen van de Pastorie, gelegen naast het huis van Maerten Jacobszn. Langevelt
timmerman, zwager van de voorsz. Reyer Janszn. zoals deze Reyer het gekocht had van de
Staten van Holland met conditie dat het kleine hoekje erf genomen uit de 2 1/2 hond zou
blijven tbv de voorsz. Langevelt om niet, welke hoekje belend is ZW de voorsz. Van
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Heemskerck of het gepretendeerde laantje van jonkvr. Clara van Assendelft, NW de Heerweg
en NO het huis en erf van de voorsz. Langevelt.
85. 2-1-1600 stilo novo. Cornelis Pouwelszn. schipper eerst weduwnaar en nog boedelhouder
van Margriet Jacobsdr. ter eenre en Maerten Jacobszn. Langevelt timmerman oom en
Hendrick Wouterszn. nomine uxoris bleker te Leiden als couwen oom en tezamen
bloedvoogden over Jacob 12 jr, Hubert 11 jr, Jannetge 4 jr en Grietje 3 jr ter andere stelden
het moederlijk erfdeel op 9-5-1598 vast op totaal 150 gulden met waarborg een huis en erf,
belend NO Aeltge Cornelisdr., ZW Pieter Aelbertszn. bakker, ZW het Dorp en NW de
Heerweg.
86. 5-2-1600 stilo novo met schepenen van Sassenheim. Trijntge Gerritsdr. weduwe van Jan
Willemszn. in zijn leven wonende Sassenheim en aldaar overleden, de voorsz. Trijntge met
Cornelis Huygenszn. Knaep en Hendrick Janszn. van Loreynen schoenmaker als haar
bloedbewanten en voogden ter eenre en Willem Janszn. en Pieter Janszn. elk voor hen zelve,
kinderen van Jan Willemszn. bij Gerritge Pieterdr. zijn eerste vrouw en Claes Corneliszn. van
Rijn en de voorsz. Willem Janszn. als naaste bloedbewanten van Gerritge 21 jr, Maritge 19 jr,
Aeltge 17 jr en Jan Janszn. 15 jr kinderen van Jan Willemszn. bij Trijntge Gerritsdr. gaan de
boedel delen. De weduwe de croft met het weitje gekomen van Pieter Huygenzn. tezamen 3
morgen gelegen aan elkander, belend NO Cors Corneliszn. weduwe en kinderen en de Kerk te
Sassenheim, ZO Gerrit van der Laen c.s., NW de Heerweg en ZW Joris Floriszn. erfgenamen,
belast met 700 gulden tbv Mr Frederick Brunt, nog 2 x 15 hond land gelegen aan elkander in
Lisse, belend NO Jr Johan van Mathenesse, NW de erfgenamen van Floris Corneliszn. op de
tuin, ZO de Cager meer en ZW de Abdij ter Lee, belast met 600 gulden tbv Willem
Willemszn. in de Cage; Willem en Pieter Janszn. tezamen een croft land genaamd Smolenaers
horne en daartoe het kleine bijltje tezamen liggende in Lisse, belend NW Cleypoel, NO
Cleypoel, Jeroen Dammaszn. en Jan Hendrickszn. c.s., ZO Jan Hendrickszn. voorsz. en de
erfgenamen van Floris Corneliszn. op de Tuin en ZW Maerten Claeszn., 7 hond land gekomen
van de grote bijl in Lisse, belend NW de erfgenamen van Floris Corneliszn. voorsz., NO de
boedelhoudster, ZO de Abdij ter Lee en ZW Maerten Claeszn. voorsz., belast met 100 gulden
tbv Mr Frederick Brunt; de voogden van de minderjarige kinderen de koewei groot 4 morgen
1/2 hond gelegen in Sassenheim, belend NW de Kerk van Sassenheim, NO de erfgenamen
van Magdalena Bassen, ZO Willem Huybertszn. Verplas en de Kerk te Sassenheim en ZW de
voorsz. erfgenamen van Magdalena Bassen en de weduwe nog door koop de woning met
bargen en schuren te Sassenheim op de grond van Gerrit van der Laen c.s. met het vee etc. en
zal betalen aan Willem Janszn. en Pieter Janszn. elk 300 gulden en nog aan de minderjarige
kinderen elk 200 gulden.
87v. 12-2-1600 stilo novo. Joachim Corneliszn. wonende Harmelen voor hem zelve en als
vader en voogd over Jannetge 25 jr en Jacob 24 jr zijn kinderen bij wijlen Aechte Cornelisdr.
en Pieter Jan Dammasznzn. verkopen Willem Corneliszn. Ponden hun aandeel in 2 partijen
land de verkopers aangekomen uit de boedel van wijlen Cornelis Pieterszn. en Maertge
Dircksdr. als eerst 1/4 van 5 1/2 hond land genaamd het Tellecampge gelegen in de polder van
de Roversbroek de voorsz. Joachim Corneliszn. in zijn leven van ouds toebehoord hebbende
en nog daarin 1/10 deel zijn kinderen met de voorsz. Pieter Jan Dammasznzn. hun halve broer
van moederszijde ten dele gevallen daarvan de resterende delen de koper, Jan Pieter
Mourijnsznzn. en Cornelis Claes Willemsznzn. toebehoren, belend NO Jan Corneliszn.
Beeckman, de weduwe en erfgenamen van Lambert van van der Horst en voorts alom ’sGravenwatering, 1/5 van 11 hond land genaamd de Poelcamp gelegen als voren ook zijn
kinderen met Pieter Jan Dammasznzn. aanbestorven waarvan de andere delen toebehoren aan
de voorsz. Cornelis Claeszn. en Jan Pieterszn., belend in zijn geheel NO Jan Claeszn. van
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Santvliet, ZO en ZW Jacob Dirckszn. van der Voorden en NW de Poel, onder overhandiging
van de oude scheidbrief tussen de erfgenamen van de voorsz. Cornelis Pieterszn. en Maertge
Dircksdr. van 30-4-1596.
88v. 20-4-1600 stilo novo. Hubert Janszn. Luyter linnewever is schuldig aan Cornelis
Dirckszn. Larum 40 gulden daarvoor hij 2 gulden 15 st per jr moet betalen, met hypotheek op
zijn huis en erf met weefgetouw en inboedel, belend NO Cornelis Corneliszn. van Immerseel
schout, ZO en ZW Cornelis Pieterszn. Boursgen en NW de Heerweg.
89. 20-4-1600 stilo novo. Dirck Anthoniszn., Dammas Jacobszn. van der Voorden man en
voogd van Hilletge Anthonisdr. en Lenaert Meeuszn. man en voogd van Maritge Anthonisdr.
delen 6 morgen 1 1/2 hond land genaamd de oude hofstede van wijlen Pouwels Aelbertszn.
gelegen aan het oostbanhek en nog 3 1/2 morgen genaamd de Venne daar achter gelegen zoals
aan hen van de voogden van de onmondige kinderen van Barbara Jansdr. weduwe van
Anthonis Vranckenzn. ten dele is gevallen en wel Dirck Anthoniszn. uit de oude hofstede 3
morgen 4 1/2 hond gelegen aan twee partijen belend tezamen NO de onmondige
weeskinderen voorsz., ZO Mr Herbert van der Wiele te Haarlem en de voorsz. Venne, ZW de
middelcroft tussen de twee lopende een oude Zandsloot en NW de Heerweg en Nyenroden
duin, belast met 27 gulden 10 st per jr tbv Jan Marcuszn. te Haarlem; Dammas uit de oude
hofstede 3 morgen, n.l. de middelcroft groot 7 1/2 hond, belend NO Dirck Anthoniszn., ZO
Stoeldraaiers venne van Pieter Claeszn. moutmaker te Haarlem, ZW Lenaert Meeszn. voorsz.
en NW de Heerweg en nog de voorsz. halve venne groot 10 1/2 hond, belend NO en ZO de
voorsz. Van der Wiele, ZW de voorsz. Lenaert Meeszn. met de wederhelft en NW de voorsz.
Dirck Anthoniszn., belast met 5 gulden 1 st per jr tbv het St Cecilien Convent te Haarlem, 2
gulden erfpacht daarvan de Lisserkerk toekomt 25 st en het Vrouwen Gilde 15 st en Lenaert
Meeszn. uit de hofstede 3 morgen waarvan een croft groot 7 1/2 hond belend NO de voorsz.
Van der Voorden, ZO Stoeldraaiers venne, ZW Claes Corneliszn. Corsteman en NW de
Heerweg en de helft van de voorsz. venne van 10 1/2 hond belend NO de voorsz. Van der
Voorden met de helft, ZO de voorsz. Van der Wiel, ZW de Stoeldraaiers Venne en NW Dirck
Anthoniszn.
90. 15-6-1600. Cornelis Corneliszn. voor hem zelve Aernt Dirckszn. Thouw als vader en
voogd over zijn weeskinderen bij Willempge Cornelisdr. beiden wonende Delfgauw tezamen
erfgenamen van wijlen Cornelis Willemszn. hun vader en schoonvader in zijn leven mede
wonende Delfgauw welke stellen dat Cornelis Willemszn. op 12-5-1572 uit de boedel van
Willem Willemszn. hun comparanten oom jegens de andere erfgenamen ten dele gevallen is
een camp land genaamd de kleine bijl groot 7 1/2 hond gelegen aan de Cleypoel in
Sassenheim waarvan alstoen NO Jan Willemszn. hun oom en ZW de grote bijl van de Pastorie
van Sassenheim belend waren en daarna aan de voorsz. Jan Willemszn. verkocht volgens een
simpele bekentenis op de rugge van de oude brief op 16-12-1581 en dragen dit land alsnog
over volgens het placcaat van de Keizer tbv Jan Willemszn. of na zijn overlijden aan Willem
Janszn. en Pieter Janszn. zijn oudste zonen.
91. 16-6-1600 stilo novo. Willem Janszn. wonende Sassenheim en Pieter Janszn. die Jongste
wonende alhier mede-erfgenamen van Jan Willemszn. haar vader destijds wonende te
Sassenheim verkopen Jeroen Dammaszn. Cluft 8 hond land genaamd Smolenaers horne
vermeld in het morgenboek van Sassenheim voor 10 hond, belend NW en NO ‘s-Gravenwater
genaamd Cleypoel, ZO zekere prove of memorieland te Haarlem, ZW de kleine bijl door
Cornelis Pieterszn. Keyser van de verkopers gekocht, met waarborg de helft van 4 morgen
land gelegen in de polder van de Roversbroek te anderen tijde door Claes Corneliszn. van
Rijn verkocht aan Cornelis Symonszn. jegenwoordig toebehorende Gerrit Jacobszn. Coppen
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te Sassenheim, de welke alrede vermits de boedelscheiding van de voorsz. Jan Willemszn. nu
ten laste staan van Catharijn Gerritsdr. weduwe van Jan Willemszn, onder overhandiging van
een oud briefje van 3-11-1570 gepasseerd voor de Pater van St Marienpoel te Leiden aan de
voorsz. Jan Willemszn. en nog een extract van een scheidbrief van 5-2-1600, voor 650
gulden.
92. 16-6-1600 stilo novo. Dezelfden verkopen Cornelis Pieterszn. Keyser 7 1/2 hond genaamd
de cleyne bijl gelegen te Sassenheim, belend NO Jeroen Dammaszn. Cluft en zeker memorie
of provenland te Haarlem met de voorsz. Jeroen Cluft, ZO de weduwe en erfgenamen van
Floris Corneliszn. op de tuin, ZW Maerten Claeszn. van ‘s-Gravensloot en NW ‘sGravenwatering genaamd de Cleypoel, onder overhandiging van een oude brief van 14-61559 door Cornelis Gerritszn. Coninck en Pieter Pieterszn. op Willem Willemszn. en Jan
Willemszn. alsmede een scheidbrief van 5-2-1600, gepasseerd voor de schout van
Sassenheim, voor 650 gulden.
93. 16-6-1600. Dezelfden verkopen dezelfde 7 hond land uit een camp van 4 1/2 morgen
gekomen van de Pastorie van Sassenheim genaamd de grote bijl, eertijds met andere gemeen
gelegen hebbende en daarna gescheiden nu toebehorende Maerten Claeszn. van ‘sGravensloot, belend het verkochte NO de weduwe van Jan Willemszn., ZO dezelfde weduwe
en het Convent van Leeuwenhorst, ZW Maerten Claeszn. voorsz. en de weduwe en
erfgenamen van Floris Corneliszn. op de tuin met Maerten Claeszn., voor 415 gulden.
94. 16-6-1600 stilo novo. Jeroen Dammaszn. Cluft schuldig aan Willem Janszn. en Pieter
Janszn. broers mede-erfgenamen van Jan Willemszn. in zijn leven wonende te Sassenheim
wegens koop van Smollenaers horne voor 650 gulden, zijnde het land belast met 6 gulden per
jr tbv het Convent van Poel te Leiden en 43 gulden 15 st per jr tbv Frederick Bunt.
95. 28-12-1600 stilo novo. Hendrick Adriaenszn. in de Mosvenen als curator van de boedel
van Jan Symonszn. van der Leth en Leentge Cornelisdr. in hun leven gewoond hebbende
alhier verkoopt Willem Isaackszn. van Heemskerck een huis en erf met 85 roe land, belend
NO Jan Claeszn. van Santvliet en Syvert Claeszn. van Santvliet, ZO de Heerweg, ZW Willem
Quirijnszn. van Egmondt met erfpacht en NW Adriaen Corneliszn. van Larum, belast met 6
gulden per jr tbv de boedel van Jan van Yperen te Leiden en 3 gulden 5 st per jr tbv Claes
Maertenszn. van ’s-Gravenmade, voor 120 gulden.
95v. 28-12-1600 stilo novo. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte. Afgelost 2511-1605.
96. 2-1-1601. Cornelis Pieter Hugenznzn. schuldig aan Dirck Spijcker secretaris van Haarlem
een losrente van 12 gulden 10 st per jr met hypotheek op 16 hond land genaamd de
Cruyscamp, belend N Sparnwouder giftland, Z en W de erfgenamen van Jr Josyna van der
Eempt weduwe van Mr Anthonis van Dijck en O de Meer. Afgelost 24-12-1634.
97. 3-2-1601 stilo novo. Jhr Nicolaes Paets van Santhorst verkoopt Pieter Maertenszn.
Beeckesteyn en Catharina Maertensdr. zijn zuster 14 hond hooiland genaamd de Meercamp
volgens de brief met twee transporten van 22-5-1488 gelegen in de polder van de
Roversbroek, belend NO de Abdij van Leeuwenhorst hetwelk jonge Cornelis Floriszn. Cock
in erfpacht heeft, ZO de Meer, ZW de Sassemerkerk en NW de boedel van Willem Floriszn.
welke Hubert Hendrickszn. gebruikt, belast met tijns en 25 gulden per jr. Voldaan met een
schuldbrief van 325 gulden alsmede een rentebrief. Beide brieven zijn afgelost 18-11-1643.
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97v. 3-2-1601 stilo novo. Volgt rentebrief van 25 gulden per jr met hypotheek op het
gekochte. Borg Gerrit Corneliszn. Beeckesteyn.
98v. 3-2-1601 stilo novo. Dezelfde verkoopt Gerrit Corneliszn. Beeckesteyn en Jan
Hendrickszn. Brebijl 4 croften en een weide land elke croft groot ruim 8 hond en de weide 11
hond, tezamen 7 morgen 1 1/2 hond gelegen aan elkander aan de beek, belend tezamen NO
Jacob Dirckszn. van der Voorden, ZO de Heerweg, ZW de Beekwatering van Voorhout en
NW Jeroen Dammaszn. Cluft, belast met tijns en met een losrente van 100 gulden per jr te
lossen de penning 16 tbv de verkoper. Voldaan met een custingbrief en een rentebrief.
99. 3-2-1601 stilo novo. Volgt de rentebrief van 100 gulden per jr met hypotheek op het
gekochte. Afgelost 19-2-1605 en de custingbrief is afgelost op 18-3-1603.
100. 3-2-1601 stilo novo. Dezelfde verkoopt Aernt Dirckszn. van Poelgeest waard te
Sassenheim een weide groot 3 morgen, belend ZW jonge Cornelis Floriszn. Cock, NW en NO
de Beekwatering van Voorhout en ZO de Hofstede en landen genaamd Beeckesteyn nu door
Dammas Jacobszn. van der Voorden van de verkoper gekocht, belast met 75 gulden per jr tbv
de verkoper. Voldaan met een rentebrief van 75 gulden alsmede een custingbrief van 1050
gulden.
100v. 3-2-1601 met schepenen van Sassenheim getekend aldaar 17-2-1601. Volgt schuldbrief
met hypotheek op het gekochte alsmede op 2 campen toegemaakt land onder Sassemerbroek
onder Sassenheim, de grootste 11 hond genaamd Eyckeven, belend ZO en ZW Jannetge
Pietersdr. weduwe van Jan Janszn. Pronck, NO Meynsge Barthoutsdr. weduwe Maerten
Pieterszn. te Warmond, ZW de dijk of nu genaamd de nieuwe weg en de kleinste 3 morgen
genaamd het block, belend NW en NO Cornelis Jacobszn., ZO de verkoper c.s. met de
erfgenamen van oude Willem Corneliszn. Schouten en ZW de erfgenamen van Nicolaes van
der Hooch te Haarlem. Afgelost 25-4-1611 stilo novo.
101v. 3-2-1601 stilo novo. Dezelfde verkoopt Dammas Jacobszn. van der Voorden een
hofstede genaamd Beeckesteyn met 8 morgen teelland als een woning met huizen en bargen
gelegen aan de Beeck, belend NO de Beeckwatering van Voorhout, ZO de Heerweg, ZW Jan
Pieterszn. Warmond en NW Aernt Dirckszn. van Poelgeest, belast met een rente van 100
gulden per jr tbv de verkoper. Voldaan met een rentebrief en een custingbrief van 2400
gulden.
102v. 3-2-1601 stilo novo. Volgt rentebrief van 100 gulden per jr met hypotheek op het
gekochte. Afgelost 25-4-1611 stilo novo.
103v. 1-3-1601 stilo novo met schepenen van Noordwijkerhout. Hendrickge Cornelisdr.
weduwe van Willem Adriaenszn. van Steenvoorden met Cornelis Dirckszn. van ‘t Hooch en
Pieter Floriszn. van Wassenaer haar zoon en zwager als haar gekoren voogden en Adriaen
Willemszn. voor hem zelve en Jeroen Adriaenszn. en Jan Adriaenszn. als omen en
bloedvoogden over Dirck Willemszn. 19 jr delen de boedel. De weduwe twee partijen land
tezamen 3 1/2 morgen toegemaakt land gekomen van de boedel van Cornelis Verdel gelegen
in Noordwijkerhout in de Lage Venen, de ene partij groot 2 1/2 morgen, belend ZW en W
Willem Pieter Gerritsznzn., NO Jacob Claes Foppen weduwe en ZO het land aan Adriaen
Willemszn. en aan de voogden van het kind toebedeeld en het andere groot 1 morgen, belend
NO dezelfde Adriaen c.s.?, ZO een buurweg genaamd de Vaart, ZW Jhr Amelis van der
Bouckhorst wonende in den Hage en NW Willem Pieterszn. voorsz., Adriaen Willemszn. en
de voogden van Dirck Willemszn. tezamen een kamp toegemaakt land ook gelegen in de
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Lagevenen, gekomen van Adriaen IJsbrantszn., belend NO Jacob Claes Foppensznzn.
weduwe voorsz., ZO de voorsz. vaart, ZW en NW Hendrickge voorsz. alsmede 11 1/2 hond
toegemaakt land genaamd de Plockebloem gekomen van Gerrit Corneliszn. van der Laen
gelegen in Lisserbroek, belast met 10 st ‘s-Gravenhuur per jr tbv Jr Johan van Mathenesse,
belend NO Dirck Adriaenszn. van Larum, ZO Dirck Thonis Vranckenznzn., ZW de
Lisserkerk en NW de Schouwsloot en daarover Adriaen Adriaenszn. Corsteman.
104v. 2-3-1601 stilo novo. Pieter Aelbertszn. bakker schuldig aan Adriana Jansdr. weduwe
van Pieter Pieterszn. Koedijck korenkoopster te Leiden 37 1/2 st per jr met hypotheek op zijn
huis en erf met croftke, belend NW Cornelis Pouwelszn. en Aeltge Cornelisdr., NO Willem
Thomaszn., ZO de Graftweg en Jan Dirckszn. Vougel en ZW het Dorp of de Heerstraat.
105. 9-3-1601 stilo novo. Aeltge Cornelisdr. weduwe van Floris Corneliszn. alias Floris jonge
Neelen met oude Cornelis Floriszn. haar zoon en gekoren voogd en de voorsz. Cornelis
Floriszn. voor hem zelve, oude Pieter Floriszn. van Wassenaer, Cornelis Claeszn. van Velsen
man en voogd van oude Maritge Florisdr., Jacob Janszn. man en voogd van Jannetge
Florisdr., jonge Cornelis Floriszn., Lenaert Franszn. man en voogd van jonge Maritge
Florisdr., Cornelis Corneliszn. als oom en bloedvoogd over Trijntge Florisdr. en jonge Pieter
Floriszn. onbejaarde weeskinderen van de voorsz. Floris Corneliszn. ter eenre als pricipael en
Claes Corneliszn. Corsteman als borg zijn schuldig aan Dirck de zoon van Cornelis Jan
Baerntsznzn. te Leiden 25 gulden per jr met hypotheek op 13 hond weiland genaamd de
Donckerscamp gelegen in de Lisserbroek, belend NO Maria van Spaernwoude tot Vianen, ZO
de erfgenamen van de weduwe van Mr Anthonis van Dijck in ‘s-Gravenhage, ZW Cornelis
Dirckszn. van ’t Hooch met Aernt Claeszn. van der Hooch te Heemstede en NW de
Schouwsloot en daarover Maritge Pieter Coling’s erfgenamen. Afgelost 7-5-1610 stilo novo.
106. 9-3-1601 stilo novo. Jacob Janszn. nomine uxoris verklaart alhoewel hij en Aeltge
Cornelisdr. zijn schoonmoeder weduwe en boedelhoudster van Floris Corneliszn. alias Floris
jonge Neelen met haar kinderen en zwagers op land tbv Dirck de zoon van Cornelis Jan
Baerntsznzn. te Leiden een rente gevestigd hadden van 25 gulden per jr, doch dat deze 400
gulden hem alleen ten goede zijn gekomen en wil het geld verzekeren op zijn deel van de
voorsz. 13 hond land als ook op de twee toegemaakte campen land gelegen over duin aan
elkander in de Lagevenen, welke zijn schoonmoeder nog bezit, de ene groot 3 1/2 morgen
genaamd de Lange veen, belend ZO de boedel van Joris Claeszn. van Venhuysen, ZW de
navolgende campge, NW Cornelis Pieterszn. Boursgen en NO die Delft en de andere 13 hond
onder meer genaamd de Cleyne Veen, belend NO Dirck Adriaenszn. c.s., ZO Quirijn
Syvertszn. Smith, NW de vaart en NO Claes Gerritszn. op ’t Nest en de voorsz. Cornelis
Boursgen met de voorsz. Langeveen alsmede al zijn veen en gereedschap tot de bouwneringe
behorende.
107. 21-3-1601 stilo novo. Jan Cornelis Claesznzn. man en voogd van Sebastiana Pancraesdr.
Cluft althans wonende Voorschoten verkoopt Floris Corneliszn. Cock 11 1/2 hond land
genaamd de Poelcamp gelegen in de polder van de Lisserbroek, zoals hem uit de boedel van
Pancraes Dammaszn. Cluft zijn schoonvader aanbedeeld is, belend NO de Graftcamp van
Cornelis Cortenszn. erfgenamen met de Quadeweg, ZO een camp genaamd Biemade van Jan
Gerritszn. te Amsterdam, ZW die Poel met een camp genaamd Ruyshorn van Claes
Corneliszn. Corsteman en NW de voorsz. Graftcamp onder overhandiging van twee oude
brieven de ene van 8-10-1560 gepasseerd door Joris Claeszn. Rietgen? op Jeroen Dammaszn.
Cluft en de andere van 9-4-1566 gepasseerd door Jeroen Dammaszn. voorsz. op Pancraes
Dammaszn.
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107v. 21-3-1601 stilo novo. Dezelfde verkoopt Dignom Janszn. de Roo 2 morgen land
gelegen in de polder van de Roversbroek eveneens afkomstig uit de boedel van Pancras
Dammaszn. Cluft, belend NO Claes Corneliszn. Corsteman, ZO die Meer, ZW de weduwe
van Willem Corneliszn. op de tuin met de boel van Willem Floriszn. en is leen van het huis te
Warmond en NW Willem Ponden, Cornelis Pieterszn. Keyser en Jan Pieter Mourijnsznzn.
onder overhandiging van twee oude brieven, de ene van 29-8-1555 door Claes Janszn. uit de
Kage op Aelbert Janszn. en Willem Diert Janszn. en de andere van 18-10-1584 door Mattheus
Claeszn. uit de Kage en Cornelis Willemszn. Diest op Hoogmade op Pancras Dammaszn.
108. 8-5-1601 stilo novo. Aechte Florisdr. weduwe van Jan Willemszn. wonende Warmond
met Willem Janszn. haar zoon en gekoren voogd verkoopt Cornelis Dirckszn. de Bruyn
bakker in de Kage 2 campen land gelegen aan elkander elk groot 4 morgen 4 1/2 hond in de
polder van de Roversbroek ter slote aan die Meer, haar uit de boedel van Maerten Floriszn.
haar za broer aangekomen, belend tezamen NO Wouter Janszn. Brebijl c.s. loco de Regulieren
te Leiderdorp, ZO die Meer, ZW Gerrit Jacobszn. Coppen te Sassenheim en NW Gerrit
Willemszn. van Heemskerck nomine uxoris loco Cornelis Dirckszn. Paeu met Weyntge
Schalckendr. weduwe van Cornelis Engelszn.
108v. 8-5-1601 stilo novo. Dammas Jacobszn. van der Voorden onze mede schepen verkoopt
Dirck Anthoniszn. en Jan Anthoniszn. broers twee partijen land gelegen aan elkander op het
Oosteinde bij het banhek als de ene een croft groot 7 1/2 hond en de andere een halve venne
groot 10 1/2 hond, belend en belast volgens de oude brief van 20-4-1600.
109. 10-5-1601 stilo novo. Catharyna Gerritsdr. weduwe van Cornelis Symonszn. met Willem
Thomaszn. haar voogd verkoopt Jan Jacobszn. Peneel een bezegelde brief van 3-6-1590 alhier
gepasseerd op 4 oude eigendomsbewijzen van een huis en erf gelegen in de Beeckstraat,
belend NO Jr Johan Nicolaeszn. van Mathenesse, ZO de Heerweg, ZW Cornelis Corneliszn.
van Immerseel schout en NW dezelfde schout met Aernt Claeszn. van der Hooch.
110. 17-5-1601 stilo novo. Marytge Jansdr. weduwe Gerrit Gerritszn. van Tiel met Maerten
Jacobszn. Langevelt haar gekoren voogd en Cornelis Nanningszn. nomine uxoris wonende
Zwartsluys in het Sticht van Overijssel als oom en bloedvoogd over Maritge Gerritsdr. 23 jr
en Gerrit Gerritszn. van Tiel 22 jr verkopen Dirck Dielofszn. van Outdorp wielmaker onze
mede schepen een huis en erf gelegen op het Dorp, belend NW het Dorp, NO Gerrit Dirckszn.
van Breda met een huis en erf, ZO Jacob Floriszn. van Heemskerck met de pastoriecroft en
ZW eerst Thomas Willemszn. erf en daaraan de verkoopster met het erfke dat zij behouden en
betimmerd heeft gelegen tussen dit verkochte huis en erf ten noordoosten en Jeroene
Hendricksdr. met haar huis en erf ten zuidwesten met de voorsz. Thomas erf met overgave
van zowat belant de portie van de voorsz. Gerrit Gerritszn. van Tiel hij in zijn leven bij
uitkoop van de andere zijn mede-erfgenamen zo van oude Gerrit van Tiel en Anthonia
Mattheusdr. als van Hillegont Gerritsdr. van zekere twee brieven, de ene van 31-1-1588 en 910-1590 doorsteken op twee oude eigendomsbewijzen van het voorsz. gehele huis, de ene van
28-2-1542 en de andere van 27-2-1543.
111. 17-5-1601 stilo novo. Volgt schuldbrief van 725 gulden met hypotheek op het gekochte.
Afgelost 25-5-1609 stilo novo.
112. 29-5-1601 stilo novo. Lenaert Wouterszn. van Calcker wielmaker wonende den Haag
verkoopt Aernt Lenaertszn. schipper een leeg erf breed 2 roe en lang 6 roe 8 voet met de
materialen van een oud huis om dat af te breken, belend NW en NO de verkoper met zijn
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erfke daarvan behouden, ZO het Dorp, ZW Harmen de Vries, belast met heren tijns en met 44
st 1 oortge tbv het Capittel van den Hoogelanden te Leiden.
112v. 29-5-1601 stilo novo. Volgt rentebrief van 12 gulden 10 st per jr met hypotheek op het
gekochte.
113v. 5-6-1601 stilo novo met schepenen van Hillegom. Jr Aernt van Duvenvoorde geeft in
erfpacht uit aan Adriaen Janszn. Hits duinmeier wonende op het scheid van Lisse en
Hillegom, die ook aanvaardt 5 morgen land gelegen aan drie partijen achter elkander, waarvan
het eerste of voorste een croftge genaamd die looster met een hoek of doorgaande strook ten
noordoosten gelegen in Hillegom en voorts onder Lisse in de Hoge Mosvenen over duin,
belend tezamen NO Laurens Hendrickszn. Croon en Jan Hendrickszn. Croon broers, Lijsbeth
Adriaensdr. met Cornelis Dirckszn. van Hout allen tot Hillegom, ZO het erfge van wijlen
Willem Joriszn. waarvan deze 5 morgen ook gekomen zijn en welke de voorsz. Adriaen
Janszn. betimmerd heeft en ZW en NW Jr Jacob van Duvenvoorde voor 50 gulden erfpacht
per jr.
114v. 12-6-1601 stilo novo. Daniel Janszn. van Tetroede nomine uxoris wonende
Noordwijkerhout verkoopt Symon Corneliszn. Cock 5 1/2 hond land gelegen in de polder van
de Roversbroek, belend NO Floris Corneliszn. Cock, ZO het Convent van Leeuwenhorst en
ZW en NW de Poel.
115. 22-9-1601 stilo novo. Aernt Claeszn. van der Hooch wonende Heemstede geeft in
erfpacht uit aan Jan Jacobszn. Peneel van Ichtegem in Vlaenderen een strook hoge geest ter
lengte van ruim 8 roe liggende in de breedte van de werf welke de voorsz. Peneel van de
weduwe van Cornelis Symonszn. heeft gekocht gelegen in de Oostgeest, belend NW en NO
de erfverpachter, ZO de erfpachter en ZW Cornelis Corneliszn. van Immerseel schout, voor
25 st per jr erfpacht.
115v. 8-10-1601 stilo novo. Lourens Symonszn., Pieter Symonszn. beiden wonende
Valckenburgh en Lenaert Stoffelszn. wielmaker man en voogd van Catharyn Symonsdr.
wonende Catwijk op de Rijn als erfgenamen van Symon Pieterszn. hebben 14 jr geleden
verkocht aan Dirck Adriaenszn. van Larum hun neef en dragen deze alsnog op 1 1/2 morgen
land genaamd het Bartencampken, belend NO Pouwels Reynerszn., ZO de Cruysweg lopende
in de Meer, ZW Meeus Meeuszn. van Hoochcamer loco Johan van Brouckhoven en NW Jan
Claeszn. van Santvliet en Syvert Claeszn. van Santvliet loco Jan Marcuszn. van Yperen.
116v. 8-10-1601 stilo novo. Dezelfde doch nu mede-erfgenamen van Alijdt Pieter
Jeroensznsdr. in haar leven huisvrouw van Adriaen Gerritszn. hadden 14 jr geleden verkocht
en dragen nu op aan Agniesge Pieter Jeroensznsdr. hun moeie 14 hond land gelegen in de
polder van de Lisserbroek hen uit de boedel van Alijdt aangekomen, belend NO het Convent
van Leeuwenhorst, ZO de Meer, ZW de koopster en NW de boedel van Jan Marcuszn. van
Yperen en Claes Corneliszn. Corsteman, belast met 5 st ‘s-Graven erfhuur tbv Jr Johan van
Mathenesse.
117. 30-10-1601 stilo novo. Pieter Janszn. de Jongste verkoopt Dammas Jeroenszn. Cluft zijn
zwager 8 1/2 hond land genaamd het Hellecampgen gelegen in Sassemerbroek op het Hellegat
alles volgens de oude brief van 7-6-1598 door Dammas Jeroenszn. tbv verkoper gepasseerd.
117v. 13-11-1601 stilo novo. Anthonis Thymanszn. wonende Voorhout als actie en transport
hebbende van Hubert Symonszn. verkoopt Jan Eeuwoutszn. mede wonende aldaar al het recht
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en aanzeggen dat verkoper heeft aan twee eigendomsbewijzen de ene gepasseerd door Philips
Doubleth aan de voorsz. Hubert Symonszn. van 5-11-1593 en de andere door Hubert
Symonszn. op verkoper van 21-12-1598, groot 6 1/2 morgen gelegen over duin in de Lage
venen.
118v. 21-12-1601 stilo novo. Gerrit Roose poorter van Haarlem als speciale procuratie
hebbende van Boudewijn van der Ruest te Bremen verkoopt Jacob Isaackszn. van
Heemskerck een huis en erf lestmaal door Jan Gelthoff bezeten, belend NO en ZO Anthonis
van Tetroede, ZW Aeckevoordt en NW de Lijdweg, onder overhandiging van de oude
brieven, de leste van 29-3-1599 op Boudewijn van der Ruest.
119v. blanco.
120. 7-1-1602 stilo novo. Weyntge Pietersdr. wonende in den Engel weduwe van Cornelis
Engelszn. met Jeroen Dammaszn. Cluft haar gekoren voogd ter eenre en Pieter Corneliszn.
schipper en Engel Corneliszn. broers, Dirck Hugenzn. man en voogd van Maertge Cornelisdr.
hun zwager ter andere en de weduwe verklaarde dat mits haar ouderdom de neringen zo van
tapperij als van bouwerij niet langer “prouffytabel” is en om twist na haar dood over haar
boedel door haar kinderen te voorkomen zij hen daarom cedeert een hofstede als huis en barg
genaamd de Engel met 11 hond land gelegen in de Liesbroek of Poeldergeest, belast met 20 st
erfpacht per jr tbv Hendrick Egbertszn. van der Hal te Leiden, belend NO de weduwe en
erfgenamen van Lambert Reynierszn. van der Horst, ZO de Heerweg, ZW de nieuwe
waterlozing van de Lagevenen en NW de erfgenamen van Louris Rochuszn. Roos, 2 morgen
land gelegen in de polder van de Roversbroek, belend NO Jr Johan van Mathenesse en
Wouter Janszn. Brebijl, ZO Cornelis Dirckszn. de Bruyn en ZW eerst Gerrit Willemszn. van
Heemskerck nomine uxoris en daaraan Matthijs Pieterszn. Beeckesteyn en de Sassemerkerk
en NW de navolgende partij, 1 1/2 morgen land genaamd de Monnickencamp gelegen in
dezelfde polder, belast met 4 gulden 10 st erfpacht per jr tbv het Convent der Barnadieten te
Warmond, belend NW en NO Jacob Dirckszn. van der Voorden, ZO de voorgaande 2 morgen
en ZW de voorsz. Sassemerkerk en de kinderen moeten tezamen gedurende haar leven 75
gulden per jr betalen en voorts haar kleinkinderen, geboren en ongeboren, te weten elke staak
25 gulden.
121. 8-1-1602 stilo novo. De kinderen gaan delen. Pieter Corneliszn. uit de werf van de
hofstede het erfke in het vierkant als het zelve met het zuidoosteinde van de Heerweg af tegen
de voorsz. nieuwe waterlozinge het zuidwesten de werf van de voorsz. hofstede ten
noordoosten gelegen, strekkende met het noordwesteinde tot de Cooltuin toe waarop hij met
consent van zijn moeder een huis getimmerd heeft en nog een klein tuintje achter de berg
gelegen en nog 800 gulden van de bezitter van de hofstede als moeder overleden is; Engel
Corneliszn. de voorsz. twee campen land, mits daarop tot zijn laste nemende de erfpacht van 4
gulden 10 st per jr en 1/3 van de lijfrente van 75 gulden en Dirck Hugenzn. nomine uxoris de
hofstede met 11 hond land mits overnemende de erfpacht van 20 st en 50 gulden per jr als
lijfrente van zijn moeder en zal nog de schulden als de voorsz. 800 gulden betalen.
122v. 22-1-1602 stilo novo. Willem Isaackszn. van Heemskerck verkoopt Claes Corneliszn.
Corsteman al het recht dat hij heeft aan een verkoopbrief doorstoken op een oude brief, de
oude van 3-5-1597 door Jan Marcuszn. van Yperen aan Jan Symonszn. van der Leth en de
jongste van 28-12-1600 door Hendrick Adriaenszn. als curator van de boedel van Jan
Symonszn. van een leeg erf groot 85 roe, de andere met een huis daarop getimmerd. Borg
Hendrick Adriaenszn. van Langevelt.
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123. 22-1-1602 stilo novo. Volgt een rentebrief van 150 gulden met hypotheek op het
gekochte, belend NO de Zandsloot van Jan Claeszn. en Syvert Claeszn., ZO de Heerweg, ZW
Willem Quirijnszn. van Egmondt erfgenamen en NW de Zandsloot van Adriaen Corneliszn.
van Larum. Afgelost 28-11-1603 stilo novo.
124. 31-1-1602 stilo novo. Niesge Cornelisdr. voormaals weduwe van Adriaen Ockerszn. met
Maerten Jacobszn. Langevelt haar voogd stelt dat haar man circa 36 jr geleden verkocht had
aan Dirck Pieterszn. Vougel metselaar en draagt nu op aan diens kinderen en kleinkinderen 2
morgen geestland zoals haar man bij koop met een huis en erf jegens Pieter Corneliszn.
Schalck (hetwelk Pieter Willemszn. Vouger bezit) gelegen in de Oostpolder, belend NO
Cornelis Corneliszn. van Immerseel met ‘s-Graven akker, ZO Cornelis Engebrechtszn. loco
Cornelis Stevenszn., Dirck Adriaenszn. van Larum loco Adriaen Dirckszn. mitsgaders
dezelfde van Larum loco Joachim Hendrickszn., ZW de beek en daarover de Lageweg, NW
eerst de erfgenamen van de weduwe van Mr Anthonis van Dijck loco Jacob Corneliszn. Kist
en Aernt Claeszn. van der Hooch loco Pieter Janszn., belast met 3 st ’s-Graven erfhuur tbv Jr
Johan van Mathenesse alsmede 2 pond hollands per jr tbv het Convent van Leeuwenhorst,
onder overhandiging van twee oude eigendomsbewijzen de ene van 23-9-1554 door Cornelis
Janszn. aan Harder Willemszn. en zijn erfgenamen en de andere van 3-9-1560 door Maerten
Pouwelszn. aan de voorsz. Cornelis Janszn. die het weder opdroeg aan de voorsz. Pieter
Corneliszn. Schalck van de welke haar man het met een huis en erf nu toebehorende de
voorsz. Pieter Dirckszn. Vouger in een massa gekocht had volgens de twee andere oude
eigendomsbewijzen berustende onder de voorsz. Pieter Willemszn. Vouger.
125. 5-2-1602 stilo novo. Cornelis Dirckszn. Vougel en Jan Dirckszn. Vougel broers,
Odulphus Andrieszn. van Gelder man en voogd van Guerte Dircksdr. elk voor hem zelve en
de twee broers als omen en bloedvoogden van de onmondige weeskinderen van wijlen
Catharyna Dircksdr. bij Bouwen Pieterszn. cuyper tezamen erfgenamen van wijlen Dirck
Pieterszn. Vougel en Maritge Corssendr. stellen dat hun moeder onlangs na de verleden
troubelen tijd eerst aan Dirck Symonszn. overgegeven had en daarna door hen comparanten
aan Dirck Adriaenszn. van Larum opgedragen door tussenspreken van Jr Johan van
Mathenesse en Cornelis Gerritszn. van der Laen circa 13 jr geleden groot 2 morgen gelegen
over de beek in de Oostgeest, waarvan verkopers nu eerst opdracht hadden ontvangen van de
weduwe van Adriaen Ockerszn.
125v. 12-2-1602 stilo novo. Niesge Cornelisdr. voormaals weduwe van Adriaen Ockerszn.
met Jan Hendrickszn. van Egmondt als haar gekoren voogd stelt dat ca 40 jaar geleden haar
man jegens wijlen Pieter Corneliszn. Schalck o.a. gekocht had een huis en erf t welk door
Cornelis Janszn. Ruygeneel aan verkoper was opgedragen, belend alstoen NO Dammas
Corneliszn. alias Backstruyff, ZO de Heerweg, ZW Reyn Wouterszn. en NW de Berchout,
belast met 12 gulden 10 st per jr losbaar met 200 gulden tbv de voorsz. Schalck en aangezien
de voorsz. weduwe door de voorsz. troubelen verarmd “ende gansch geen Raedt of middel
ende wiste om de voorsz. verlopen renten in den zelven troubles gevallen” op te bueren
waarom zij door de erfgenamen van de voorsz. Schalck zeer lastig gevallen en gemolesteerd
was en zij het huis en erf met de verlopen rente als desolaat had laten liggen zonder wettelijke
abandonnatie of opdracht en zulks de voorsz. erfgenamen van Schalck het huis en erf
verkocht hadden aan Pieter Willemszn. de Vouger en zij draagt daarom aan deze alsnog het
huis en erf op.
126. 12-2-1602 stilo novo. Dignom Janszn. de Roo, weduwnaar en boedelhouder van Marytge
Aerntsdr. ter eenre en Dirck Dignomszn., Huygh Dignomszn., Symon Jeroenszn. met Grietge
Dignomsdr., Dirck Pieterszn. Clinckenbergh man en voogd van Marytge Dignomsdr., Dirck
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Engelszn. man en voogd van Neeltge Dignomsdr., Aelbert Dignomszn., Floris Pieterszn. man
en voogd van Trijntge Dignomsdr. en Cornelis Aerntszn. als oom met Cornelis Corneliszn.
van Nyerop als couwen oom en bloedvoogd over Jan Dignomszn. 23 jr en Aernt Dignomszn.
20 jr allen tezamen kinderen van de voorsz. Marytge Aertsdr. delen de boedel. Dignom
behoudt alles en zal zijn kinderen tezamen betalen 3600 gulden en nog aan de 4 jongste
kinderen als Aelbert, Trijntge, Jan en Aernt of aan haar voogden elk 250 gulden, tezamen
1000 gulden, voor hun huwelijksgoed.
127. 5-3-1602 stilo novo. Hendrick Matthijszn. alias Rousch wonende Warmond heeft te
anderen tijde tbv Cornelis Pieterszn. alias Boursgen eertijds man en voogd van Applonia
Matthijsdr. tot twee verscheidene reizen kwijtschelding gedaan van alle erfenis en besterfenis
als hem comparant bij dode en overlijden zo van Joris Jacobszn. en Marytge Jansdr. zijn
bestevader en bestemoeder, Jeroen Joriszn. en Anna Jorisdr. zijn oom en moeie aangekomen
zijn als van Adriana Jorisdr. zijn moeie volgens zeker papier en heeft alsnog van Cornelis
ontvangen 42 gulden.
127v. 9-3-1602 stilo novo. De testamenteurs-executeurs van Jan Marcuszn. van Yperen
verkopen Willem Isaackszn. van Heemskerck 7 hond land gelegen in de polder van de
Lisserbroek, belend NO Jr Johan Nicolaeszn. van Mathenesse, ZO Agniese Pieter
Jeroensznsdr., ZW Pieter Pijnszn. erfgenamen en de voorsz. Van Mathenesse en NW de
Scheysloot onder overhandiging van de oude brieven van 1-2 en een transfix van 5-3 beide
van 1591, de oude brief door de Staten van Holland en de transfix door Laurens Gael tbv de
voorsz. Van Yperen.
128v. 9-3-1602 stilo novo. Dezelfden verkopen dezelfde een partij ongetoemaakt land
genaamd de Bent groot 7 hond gelegen als voren, belend NO het Convent van Leeuwenhorst,
ZO Agniese Pieter Jeroensznsdr., ZW Claes Corneliszn. Corsteman en NW de Schouwsloot.
129v. 16-3-1602 stilo novo. Willem Wouterszn. van der Leth eertijds onze buurman en nu
wonende Sommersdijck in Zeeland stelt dat Foy van Brouckhoven tot zijn behoef opgedragen
heeft 2 morgen duin elke morgen van 7 hond gelegen in de Kueckenduin van Teylingen
volgens de brief van 8-3-1595 voor 60 gulden, doch dat hij dit gekocht had met Claes
Corneliszn. Corsteman, Jacob Floriszn. van Heemskerck, Gerrit Janszn. de Monnick en
Cornelis Jeroenszn. van Swanenburg elk voor 1/5.
130. 16-4-1602 stilo novo. Pieter Aelbertszn. bakker verkoopt jonge Cornelis Floriszn. een
bezegelde verkoopbrief van 24-11-1596 door Willem Thomaszn. op verkoper gepasseerd van
een erfke daarop verkoper een huis getimmerd heeft voor 150 gulden.
130v. 16-4-1602 stilo novo. Aernt Dirckszn. van Poelgeest waard in de Valck te Sassenheim
verkoopt Dammas Jacobszn. van der Voorden onze mede schepen al het recht en aanzeggen
dat verkoper had aan een brief van 3-2-1601 verleden door Nicolaes Paets van Santhorst op
verkoper van 3 morgen weiland gelegen op de Sassenheimerbeek.
131. 16-4-1602 stilo novo. Dammas Jacobszn. erkent de verkoop van de 3 morgen, belend
NW en NO de Sassemerbeek, ZO Dammas zelf en ZW jonge Cornelis Floriszn. Cock belast
met 75 gulden per jr alsmede een custingbrief van 1050 gulden tbv Nicolaes Paets van
Santhorst met hypotheek op het gekochte alsmede op zijn hofstede genaamd Beeckesteyn met
6 morgen land, belend NO de Sassemerbeek, ZO de Heerweg en ZW en NW de schuldenaar.
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132. 19-4-1602 stilo novo. Dammas Jacobszn. van der Voorden onze mede schepen verkoopt
Jan Janszn. Pronck wonende Sassenheim 2 morgen teelland gelegen in de Beekcroft, belend
NO de verkoper, ZO de Heerweg, ZW Jan Pieterszn. Warmont en NW jonge Cornelis
Floriszn. Cock met de verkoper, voor 175 gulden. Borg Jacob Dirckszn. van der Voorden
vader van de verkoper.
133. 30-4-1602 stilo novo. Engel Corneliszn. schipper ingeborene van Lisse jegenwoordig
wonende Amsterdam met zijn broer en zwager opdracht verkregen hebbende van zijn moeder
Weyntge Pietersdr. weduwe van Cornelis Engelszn. verkoopt Lenaert Jeroenszn. Cluft
wonende op de A 2 morgen land genaamd de elf hond gelegen in de polder van de
Roversbroek, belend NO Jr Johan Nicolaeszn. van Mathenesse met Wouter Janszn. Brebijl,
ZO Cornelis Dirckszn. de Bruyn, ZW eerst Gerrit Willemszn. van Heemskerck nomine uxoris
en daaraan Matthijs Pieterszn. Beeckesteyn met de Sassenheimer kerk en NW Lenaert
Jeroenszn. Cluft, onder overhandiging van drie oude eigendomsbewijzen de eerste van 5-101547 verleden voor de Abdisse van het Convent van Leeuwenhorst aan Pieter Corneliszn., de
middelste door Pieter Corneliszn. tbv Jacob Dirckszn. van 18-6-1566 en de jongste van 28-121571 door Jacob Dirckszn. op Cornelis Engelszn.
134. 30-4-1602 stilo novo. Dezelfde verkoopt dezelfde 1 1/2 morgen land genaamd de
Monnickencamp gelegen in de polder van de Roversbroeck, alles volgens de oude brief.
135. 16-5-1602 stilo novo. Aernt Claeszn. van der Hooch nomine uxoris wonende Heemstede
ter eenre en Jacob Floriszn. van Heemskerck ter andere komen overeen dat de streek land
welke Van der Hooch heeft liggen op het Oosteinde groot is 10 roe.
135v. 18-5-1602 stilo novo. Jr Nicolaes Paets van Santhorst wonende Wassenaar verkoopt Jan
Hendrickszn. Brebijl 3 morgen hooiland genaamd Aelberts camp volgens de oude brief van 36-1512 doch volgens de hermeting 2 morgen 3 hond 78 roe, belend N en NO de
Beeckwatering van Voorhout met jonge Cornelis Floriszn. Cock, ZO ‘s-Gravenwater
genaamd de Poel, ZW Adriaen Janszn. en Wouter Janszn. broers met de koper en NW
dezelfde broers, de koper en de erfgenamen van Jacob Aelbertszn. van Assendelft te Leiden
en draagt over de oude voorsz. waarbrief gepasseerd door Mr Willem van Tetroede priester op
Alijt Claes Aelwijnszn. weduwe met een brief van 7 hond gemeen in de voorsz. 3 morgen bij
schepenen van Leiden gepasseerd op dezelfde dag door Adriaen Gerrit Willemsznzn. en
Maessen Pieterszn. aan Daniel van Tetroede op 12-2-1487.
136. 18-5-1602 stilo novo. Volgt schuldbrief van 50 gulden. Afgelost 2-7-1606.
137. 23-5-1602 stilo novo. Pieter Janszn. de Jongste als principael en Jeroen Dammaszn. Cluft
als borg schuldig aan Jr Nicolaes Paets van Santhorst, Willem Willemszn. van Ouwelant en
Aelwijn Meeuszn. olieslager als regenten van het St Anna Aelmoeshuis gelegen op de
Hooigracht te Leiden 25 gulden per jr met hypotheek op 11 hond land genaamd het
Bessencampje gelegen in de polder van de Roversbroek, belend NO de schuldenaar, ZO en
ZW Jr Johan Nicolaeszn. van Mathenesse en NW jonge Cornelis Floriszn. Cock met zijn
erfpacht van het convent van Leeuwenhorst alsmede op 11 hond land gelegen als voren,
belend NO de weduwe en erfgenamen van Pancraes Dammaszn. Cluft, ZO de boedel van
Willem Floriszn. hetwelk Hubert Hendrickszn. gebruikt en ZW en NW de schuldenaar en nog
7 hond land gelegen in het Dwarsland onder de polder van de Westgeest, belend NW de
Lijdweg, NO de schuldenaar, ZO Dammas Jeroenszn. Cluft en ZW het Convent van
Leeuwenhorst, de tweede partij belast met 6 st 1 oortge per jr tbv de Pastorie van Sassenheim
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en 15 gulden per jr tbv de weduwe van Bartelmeeus Aelwijnszn. te Leiden. Afgelost 16-81617 stilo novo.
138. 4-6-1602 stilo novo. Jan Roelofszn. van der Aer wonende Amsterdam gehuwd met
Marytge Cornelisdr. weduwe van Bouwen Corneliszn. van Leeuwen voor de ene zijde en
Jacob Claeszn. bouman man en voogd van Aefge Cornelisdr. wonende Leiden voor hem zelve
en vervangende Willem Corneliszn. wonende Leiderdorp en Pieter Janszn. timmerman man
en voogd van Pietertge Cornelisdr. wonende Coudekerck erfgenamen van Bouwen
Corneliszn. voor de andere zijde stellen dat Bouwen geschonken had aan de Heilige Geest te
Lisse een erfke hetwelk deze uit het water genaamd de Poel opgemaakt en leggende had
buiten de Graft, belend NW de hofstede en landen van de weduwe en erfgenamen van Pieter
Pijns te Noordwijk c.s. in gebruik bij Claes Corneliszn. Corsteman en NO, ZO en ZW de
voorsz. Poel en dragen dit erf alsnog over.
138v. 25-6-1602 stilo novo. Dirck Thonis Vranckenznzn. eerst wonende Heemstede en nu
alhier verkoopt Meeus Meeuszn. van Hoochcamer een bezegelde brief van 2-12-1597
gepasseerd door Gerard van der Laen op de verkoper groot 3 morgen genaamd de Buschcamp
gelegen in de polder van de Lisserbroek, belend en belast volgens dc oude brief.
139. 25-6-1602 stilo novo. Volgt schuldbrief van 1000 gulden met hypotheek op het
gekochte, belend NO Dirck Adriaenszn. van Larum en de schuldenaar, ZO Claes Adriaenszn.
Schenaert loco Symon van Assendelft, ZW de Lisser kerk en NW Adriaen Willemszn. van
Steenvoorden en Dirck Willemszn. van Steenvoorden loco Gerard van der Laen, belast met 21
st per jr ‘s-Gravenhuur tbv Jr Johan van Mathenesse en 31 gulden 5 st per jr te lossen met 500
gulden tbv Beatrix van der Laen gehuwd met Pouwels Janszn. wonende Amsterdam. Afgelost
9-9-1603.
140. 30-6-1602 stilo novo met schepenen van Voorhout. Annetge Lenaertsdr. weduwe van
Dirck Janszn. van Sonnevelt met Louris Dirck Coenenznzn. wonende Voorschoten en Meeus
Pieterszn. buurman te Voorhout als Heilige Geestmeesters ter eenre en Jan Dirckszn. van
Sonnevelt ter andere, IJsbrant Claeszn. bakker te Voorhout, Louris Symonszn. en Pieter
Symonszn. beiden wonende Valckenburgh en Louris Rochuszn. wonende Lisse neven en
bloedvoogden over de nagelaten kinderen van ouwe Jan Dirckszn. van Sonnevelt en Gijsbert
Dirckszn. van Sonnevelt geteeld aan Arien Ariensdr. en Aefke Cornelisdr. ten derde, de
voorsz. Arien Ariensdr. met Jan Adriaenszn. Meynen haar gekoren voogd en Aefke
Cornelisdr. met Huybert Symonszn. als haar gekoren voogd met baljuw en welgeboren
mannen van Noordwijkerhout, Hillegom, Lisse en Voorhout ten vierde stellen dat Jan en
Gijsbert Dirckszonen in hun leven zonen van de voorsz. Dirck Janszn. geteeld aan Neeltge
Lourisdr. hun moeder met hun vader waren overeengekomcn over hun moederlijk erfdeel en
dat Annetge Lenaertsdr. gekomen was tot tamelijke ouderdom en zij kan haar bouwerij niet
langer doen en dat eensdeels haar huis en erf oud en vervallen is niet jegenstaande de
erfpachtsbrief meebracht dat zij op het land een bekwaam bouwhuis moest houden en
andersdeels dat zij geen middelen heeft om het te vertimmeren en verbeteren en dat zij
daarom wel moet verkopen en dat eigenlijk de brief aangeeft dat na het overlijden van Dirck
Janszn. en Annetge Lenaertsdr. alle goederen zouden worden gedeeld tussen oude Jan en
Gijsbert Dirckszonen en jonge Jan Dirckszn. of hun erfgenamen en dat oude Jan en Gijsbert
Dirckszonen van hun moederlijk erfdeel waren voldaan door een som van 400 gulden volgens
testament verleden op 23-5-1596 voor Michiel van Woerden secretaris van Haarlem en
komen alsnog overeen, dat de voorsz. Annetge Lenaertsdr. staat en inventaris van haar boedel
zal maken alsmede van de in- en uitschulden en willen dat de voorsz. Jan Dirckszn. van
Sonnevelt zal hebben haar huis en erf met schuur en barg alsmede 4 hond land gelegen in
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Voorhout, belend ZO de Keukenduin, ZW en NW Hendrick van der Laen en NO Jan
Huybertszn. But als bruiker van de looster van de houtvesterij en de voorsz. Keukenduin,
belast met 5 gulden per jr en twee capoenen als erfpacht alsmede 4 morgen 2 hond land
genaamd de Loostercamp in Lisse, belend NO Cornelis Reyerszn. met zijn erfpacht en Pieter
Maertenszn. Beeckesteyn c.s., ZO de Keukenduin, ZW Dignom Janszn. de Roo en NW Louris
Rochuszn. voorsz., de weduwe van Lenaert Danielszn. van Tetroede en Dignom Janszn.
voorsz., belast met 12 gulden 10 st per jr tbv Mr Cornelis Duyst te Delft, 25 gulden per jr tbv
Reyer Lambertszn. van der Horst en Jan Dirckszn. zal zijn moeder haar leven lang
onderhouden en haar tot speldegeld uitkeren 6 gulden 5 st en na het overlijden van zijn
moeder moet Jan aan de kinderen van oude Jan en Gijsbert Dirckszonen elk de helft van 500
gulden betalen.
142. 30-6-1602 stilo novo. Pouwels Reynerszn. verkoopt Hendrick Adriaenszn. Langevelt 2
morgen 1 hond land genaamd die Venne, belend NO Mr Herbert Stalpert van der Wiele
nomine uxoris te Haarlem, ZO Anna Anthonisdr., Jan Anthoniszn. en Cornelis Anthoniszn.,
ZW Marytge Cornelisdr. Keyser met de voorsz. Anna, Jan en Cornelis Anthoniszn. en NW de
wildernis, belast met 4 st ’s-Graven erfhuur per jr tbv Jr Johan van Mathenesse, onder
overhandiging van de oude brief van 23-12-1580 welke Gerrit Hendrickszn., jonge Adriaen
Hendrickszn. en Huygh Pieterszn. broers op Pouwels Reyerszn. hebben op een andere oude
brief van het halve land. Borg Pieter Pouwelszn. Colingh.
143. 28-7-1602 stilo novo. De testateurs van Jan Marcuszn. van Yperen hebben tot meerdere
zekerheid van Jan Claeszn. van Santvliet en Syvert Claeszn. van Santvliet als kopers van de
woning ter zake van een erfpacht van 12 gulden per jr tbv Jr Aernt van der Hooch speciaal
verbonden een losrente van 6 gulden welke de voorsz. boedel sprekende had op Jan
Symonszn. van der Leth alsmede twee erfpachten de ene van 5 gulden per jr tlv Willem
Quirijnszn. van Egmondt en de andere van 13 gulden per jr tlv Adriaen Corneliszn. van
Larum.
143v. 6-8-1602 stilo novo. Mr Symon Franszn. van der Merwen en Jan de Bont als
testamentairs en executeurs van de uiterste wil van Jan Marcuszn. van Yperen hebben met
consent van de erfgenamen van de voorsz. Van Yperen als Aernt Riff nu wonende Cleeff man
en voogd van zijn huisvrouw en Michiel Colen wonende Middelburg gemachtigde van
Michiel Pit als vader en voogd van zijn kinderen en van gelijke van Maria Marcusdr. de Jonge
verkopen Jan van Hout secretaris van Leiden een jaarlijkse losrente van 6 gulden tlv Jan
Symonszn. van der Leth volgens de brief van 3-5-1597, de erfpacht van 5 gulden per jr tlv
Willem Quirijnszn. van Egmondt volgens de brief van 3-5-1597 en de erfpacht van 13 gulden
per jr tlv Adriaen Corneliszn. van Larum volgens de brief van 6-11-1599, al welke brieven
zijn verbonden tbv Jan Claeszn. en Syvert Claeszn. voor de erfpacht van 12 gulden per jr tbv
Jr Aernt van der Hooch voor de erfpacht van Jan Symonszn. van der Leth voor 96 gulden van
die van Willem Quirijnszn. van Egmondt voor 110 gulden en voor de erfpacht van 13 gulden
voor 286 gulden.
144v. 31-8-1602 stilo novo. Reynout van Oy verkoopt Aelbert Jeroenszn. molenaer 4 morgen
1 1/2 hond land genaamd de Nes gelegen in Lisserbroek alsmede al het recht dat verkoper
heeft tot de watermolen, alles volgens de oude brief.
145. 3-9-1602 stilo novo. Aelbert erkent de koop van het voorsz. onroerend goed, belend NO
de hofstede van Engel Adriaenszn. van Larum, daaraan Pieter Pouwelszn. Colingh, mr Gerrit
Hoochstraten met zijn proven land en Jan Hendrickszn. van Egmondt loco Jr Johan van
Mathenesse, NO de Kerk van Lisse met Dirck Adriaenszn. van Larum en ZO en ZW de
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Lisserbeek, gekomen van de Pastorie van Lisse, belast met 54 gulden per jr tbv het Gemene
Land van Holland, heffer Cornelis van Coolwijk als rentmeester.
146. 5-10-1602 stilo novo. Maritge Claesdr. weduwe van Cors Corneliszn. Cluft met Claes
Claeszn. uit het Lageland haar broer en voogd ter eenre en Dammas Corneliszn. Cluft oom
wonende Noordwijk en Adriaen Corneliszn. schoemaker wonende Catwijk nomine uxoris als
oud-oom en bloedvoogden over Aefge 20 jr, Cornelis 18 jr, Jan 16 jr, Maritge 14 jr, Claes 12
jr, Joris 10 jr en Gerrit 6 jr ter andere hebben op 2-9-1602 de boedel gedeeld en zijn voldaan
van alle erfenisse tzij van Paeu Ooms hofstede met 6 morgen land gelegen tussen jonge
Cornelis Floriszn. Cock ten noordoosten en Cornelis Pieterszn. erfgenamen zuidwestwaarts,
strekkende van de Heerweg tot de Poel als de oude hofstede over Schermersgeest groot 4 1/2
morgen daaraan Jan Hendrickszn. Brebijl c.s. met Willem Jacob Jorisznzn. en Nicolaes Paets
van Santhorst noordoost aan belend zijn en Gerrit van der Laen c.s. met Jan Willemszn.
weduwe zuidwestwaarts, strekkende van de Heerweg tot in de Poel, onder welke belendingen
zuidoost naar de Heerweg toe, de Kerk van Sassenheim liggende heeft een halve morgen; in
de polder van de Roversbroek 3 campen daarvan 2 aan elkander en een apart gelegen is, groot
tezamen 4 1/2 morgen, op het eiland van Abenes zekere percelen aan elkander groot 3
morgen, een loostercamp gelegen over duin groot 2 morgen alles volgens de oude brief, voor
1400 gulden indien de weduwe niet hertrouwt en bij hertrouwen eens 2800 gulden te weten
elk kind 200 of 400 gulden. De moeder zal de kinderen opvoeden tot hun 24 jr of eerder
huwelijk.
147v. 2-10-1602 stilo novo. Jeroen Dammaszn. Cluft als principael en Lenaert Jeroenszn.
Cluft wonende op de A onder Alkemade zijn zoon als borg schuldg aan Geertruyd Cornelisdr.
te Leiden 12 gulden 10 st per jr met hypotheek op 11 hond land genaamd de Venne gelegen in
de Poelpolder, belend NO Willem Wouterszn. van der Leth en Syvert Claeszn. van Santvliet,
ZO ‘s-Gravenwater genaamd de Poel, ZW Jr Johan van Mathenesse en NW de erfgenamen
van Jacob Aelbertszn. van Assendelft te Leiden. Afgelost 18-10-1617 stilo novo.
148v. 2-10-1602 stilo novo. Lenaert Jeroenszn. Cluft wonende op de A onder Alkemade
verkoopt Jeroen Dammaszn. Cluft zijn vader 1 morgen afgezand land gelegen in de
Westgeest, belend NO het Convent van Leeuwenhorst, ZO de Lijdweg, ZW Pieter Janszn. de
Jongste, NW Dammas Jeroenszn. Cluft als de verkoper op 26-8-1597 met 8 hond land
genaamd het dwarsland hem alsnog toebehorende is overgedragen door zijn vader.
149. 2-11-1602 stilo novo. Jr Nicolaes Paets van Santhorst wonende Wassenaar verkoopt
Maritge Claesdr. weduwe van Cors Corneliszn. Cluft 840 roe land genaamd Colleshorn
gelegen in de Poelpolder, belend NO de erfgenamen van oude Jacob van der Bouckhorst te
Leiden, ZO de Poel en ZW en NW de koopster.
149v. 2-11-1602. Maritge Claesdr. weduwe Cors Corneliszn. Cluft met Claes Claeszn. haar
broer en voogd schuldig een losrente van 25 gulden per jr met hypotheek op het gekochte
alsmede op 4 morgen land gelegen als voren, belend NO Jan Hendrickszn. Brebijl c.s. met
Willem Jacob Jorisznzn. en de schuldenares, ZO de Poel, ZW Gerrit van der Laen c.s. en Jan
Willemszn. weduwe met de Sassemerkerk, NW de Heerweg.
150v. 17-12-1602 stilo novo. Willem Thomaszn. schuldig aan Catharina Gerritsdr. 3 gulden 5
groot per jr met hypotheek op zijn hofstede als huis, barg en schuur alsmede twee hond land,
belend NO de schuldenaar met 2 1/2 hond land welke hij in erfpacht houdt van Jr Johan van
Mathenesse tegen 12 gulden per jr tbv Jacob Floriszn. Heemskerck c.s. en de Graftweg, ZW
het erfge gekomen van Pieter Aelbertszn. met Aeltge Cornelisdr. en NW de Heerweg, belast
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met 12 st per jr ’s-Graven erfhuur en 3 gulden 5 st per jr tbv de schuldeiseres alsmede de
beterschap van 2 1/2 hond land gelegen als voren, belend NO de Broekweg, ZO Jan Jacobszn.
Doncker, ZW de schuldenaar en NW de Heerweg.
151v. 6-1-1603 stilo novo. Annetge Willemsdr. weduwe en boedelhoudster van Jan Pieter
Mouringsznzn. in zijn leven mede schepen met Willem Corneliszn. Ponden haar vader en
voogd ter eenre en Pieter Mouringszn. als heertgen vader en Mourijn Pieterszn. als oom en
bloedvoogden over Annetge Jansdr. 9 jr en Maritge Jansdr. 3 jr delen de boedel. De moeder
zal de kinderen opvoeden en elk kind 125 gulden uitkeren.
152v. 6-1-1603 stilo novo. Weyntge Claesdr. de backster weduwe van Cornelis Doedeszn.
met Cornelis Corneliszn. haar oudste zoon en voogd schuldig aan Catharina Gerritsdr.
weduwe van Cornelis Symonszn. 50 gulden wegens geleend geld met hypotheek op haar
hofstede als huis en barg met 4 hond land, belend NO Pieter Willemszn. de Vouger, ZO het
Dorp of de Heerstraat, ZW Agniese Pietersdr. weduwe van Cornelis Joriszn. en NW Jr Johan
van Mathenesse. Afgelost 20-7-1614 stilo novo.
153. 28-2-1603 stilo novo met schepenen van Sassenheim. Willem Symonszn. van Oyen
poorter van Leiden man en voogd van Eva van der Bouckhorst heeft lange jaren geleden
verkocht voor dat het placcaat van de 40e penning in ging en draagt nu op aan Willem
Pieterszn. van Heemskerck waard in het paard te Sassenheim de helft van 1 morgen 2 hond 70
roe land gelegen in Sassenheim, belend NW Jan Pieterszn. Schouten, NO Jan Hendrickszn.
Brebijl, ZO de Heerweg en ZW Magdalena Bassen erfgenamen te Haarlem alsmede de helft
van 1 morgen 74 roe geestland, belend NO Jan Pieterszn. Schouten voorsz., NW de
Schouwatering en daarover Pieter Maertenszn., ZO Willem Pieterszn. en ZW de Abdij van
Leeuwenhorst met een klein hoekje land genaamd het Liesveld toekomende de huize van
Teilingen, van welke percelen Claes Claeszn. op de A de wederhelft competeert, belast met
een jaarlijkse rente van 18 gulden 15 st.
154. 28-2-1603 stilo novo. Willem Pieterszn. van Heemskerck erkent de losrente van 18
gulden 15 st op het voorsz. gekochte onroerend goed.
155. 4-3-1603 stilo novo. Schout en schepenen zijn met Cornelis Dirckszn. van Breda bode
van Lisse op 17-12-1602 nadat zij volgens de bode ter instantie van Anthonis Lenaertszn. van
Tetroede nomine uxoris daartoe verdaagd waren zich te laten vinden op een stuk land groot 2
morgen gelegen in de Beekcroft, belend NO Dammas Jacobszn. van der Voorden, ZO de
Heerweg, ZW Jan Pieterszn. Warmont en NO jonge Cornelis Floriszn. Cock door dezelfde
Dammas Jacobszn. zwager van Anthonis Lenaertszn. op 19-4-1602 opgedragen aan Jan
Janszn. Pronck en naast het voorsz. land waarna het aan hem wordt overgedragen voor 975
gulden.
156. 8-3-1603 stilo novo. Harper Janszn. schipper op het Amsterdamse veer te Leiden als
mede voogd over de nagelaten weeskinderen van Cornelis Anthoniszn. in zijn leven schipper
binnen Leiden gewonnen bij Anna Cornelisdr. zijn 1e vrouw als erfgenaam van Willem
Anthoniszn. en Maritge Anthonisdr. en vervangende de andere voogden verkoopt Claes
Hendrickszn. scheepmaker wonende Haarlem zekere crabbeschuit groot 18 of 19 last met alle
toebehoren, zoals deze door tempeest gezonken ligt in de Leidse meer geladen met zand in
Lisserham voor de Santsloot met uitzondering van de kleding etc.
157. 18-3-1603 stilo novo. Cornelis Pieter Hugensznzn, gebijnaamd Boursgen als recht en
opdracht hebbende van Jr Johan Nicolaeszn. van Mathenesse verkoopt Jacob
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Bartholomeeuszn. een eigendomsbrief van 31-12-1598 op de verkoper gepasseerd van 2
morgen 1 1/2 hond genaamd de Wilnisse.
151v. 1-4-1603 stilo novo. Gerrit Corneliszn. Beeckesteyn en Jan Hendrickszn. Brebijl
hebben gemeen 4 croften in een weide en gaan delen te weten dat Beeckesteyn zal hebben een
croft met de weide, de croft groot 829 roe alwaar een huis op heeft gestaan en de wei groot
996 roe, belend ZW de Schouwatering, NW Jeroen Dammaszn. Cluft, NO Jacob Dirckszn.
van der Voorden en ZO Jan Hendrickszn. Brebijl en Brebijl zal hebben drie croften waarvan 2
naast de Heerweg, groot 1580 roe en de derde 777 roe, belend tezamen ZW de
Schouwatering, NW de voorsz. Beeckesteyn, NO Jacob Dammaszn. van der Voorden en ZO
de Heerweg.
158v. 1-4-1603 stilo novo. Jan Hendrickszn. Brebijl verkoopt jonge Cornelis Floriszn. Cock
van Wassenaer een croft land groot 777 roe, belend NW Gerrit Corneliszn. Beeckesteyn, NO
Jacob Dirckszn. van der Voorden, ZO de verkoper en ZW de Schouwatering van Voorhout
genaamd de Sassenheimerbeek.
159v. 1-4-1603 stilo novo. jonge Cornelis Floriszn. Cock van Wassenaar verkoopt Adriana
Cornelisdr. weduwe van Pieter Jacobszn. van Warmont 903 roe land genaamd
Schermersweide, belend NO Dammas Jacobszn. van der Voorden, ZO Anthonis Lenaertszn.
van Tetroede loco Jan Janszn. Pronck en Jan Pieterszn. van Warmont, ZW Jan Pieterszn.
voorsz. en NW de Woonsdagse banwatering van Voorhout, gekomen van Johan Paets van
Santhorst, met waarborg de 777 roe hiervoor vermeld.
160v. 15-4-1603 stilo novo. Willem Isaackszn. van Heemskerck als actie en transport
hebbende van de testamentairs van Jan Marcuszn. van Yperen, welke van Yperen te anderen
tijde het recht en opdracht verkregen had van de Kerkmeesters van Lisse ter eenre en Harmen
de Vries schout van Voorhout ter andere zijde en Van Heemskerck verklaarde dat op 6-111599 aan hem door de testamentairs was opgedragen 1 morgen 262 roe land gelegen in de
Oostgeest, belend NW de erfgenamen van juffrouw Clara van Assendelft, NO Willem
Adriaenszn. Schenaert met zijn erfpacht, ZO de Heerweg en ZW Aernt Claeszn. van der
Hooch, doch hij heeft niet alleen gekocht maar samen met de voorsz. De Vries, elk voor de
helft.
161v. 16-5-1603 stilo novo. Lenaert Meeuszn. van Hillegom nu wonende Naaldwijk verkoopt
Dirck Anthoniszn. zijn zwager al het recht dat de verkoper nomine uxoris had aan 3 morgen
land tot twee partijen gelegen aan elkander bij het Banhek op het Oosteinde van Lisse, te
weten een croft van 7 1/2 hond en de halve venne van 10 1/2 hond als verkoper jegens Dirck
Anthoniszn. en Dammas Jacobszn. van der Voorden zijn zwagers is aanbedeeld volgens de
scheidbrief van 20-4-1600.
162. 2-6-1603 is de scheidbrief van 6-11-1601 gepasseerd voor schout en schepenen van
Sassenheim aan de secretaris van Lisse ter hand gesteld waarbij Marytge Symonsdr. weduwe
en boedelhoudster van Floris Corneliszn. in zijn leven gewoond hebbende op de tuin van
Sassenheim met Cornelis Jacobszn. haar neef en gekoren voogd ter eenre en Cornelis
Corneliszn. wonende in de Kage oom van vaderszijde en Walich Diertszn. wonende te
Bodegraven oud-oom.van moederszijde over Willemtge 21 jr, Symon 18 jr, Pietertge 16 jr,
Dirckge 14 jr, Aris 11 jr, Maritge 9 jr, Jan 6 jr en jonge Maritge 4 jr de boedel delen van vader
en bestevader. De kinderen 1 1/2 morgen land, belend NO de kinderen van Jan Gijsbertszn.
Brebijltgen, NW Jeroen Dammaszn., ZO Jr Johan van Mathenesse en de weduwe van Jan
Willemszn. en ZW Maerten Claeszn. te Sassenheim, eertijds de pastorie aldaar.
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163. 10-6-1603 stilo novo. Willem Isaackszn. van Heemskerck geeft in erfpacht uit aan
Dammas Hendrickszn. decker een hoek afgezande geest groot 35 roe gelegen in de Oostgeest,
belend ZW Aernt van der Hooch te Heemstede, NW en NO de voorsz. Van Heemskerck en
ZO de Heerweg, tegen 2 gulden erfpacht per jr.
164. 10-6-1603 stilo novo. Dezelfde verkoopt Pieter Pouwelszn. Colingh drie oude
eigendomsbewijzen daarvan 2 inhoudende 8 hond geestland en de derde 4 hond afgezand
teelland gelegen in de Oostgeest, waarvan 4 hond competeert Hendrick de Vries, welke
voorsz. 4 hond land hier verkocht worden, belend ZW Aernt van der Hooch, NW de verkoper
met zijn erfpacht, NO Harmen de Vries en ZW de Heerweg.
164v. 13-7-1603 stilo novo. Adriaen Corneliszn. van Larum heeft van de testamentairs van
Jan Marcuszn. van Yperen te Leiden op 6-11-1599 gekocht 1 morgen 324 roe geestland doch
had slechts de helft gekocht en de andere helft was gekocht door Dirck Anthoniszn. van
Overgeyl en draagt de helft op aan deze Dirck Anthoniszn. van Overgeyl.
165v. 13-7-1603 stilo novo. Jan Claeszn. van Santvliet en Syvert Claeszn. van Santvliet
broers verkopen Adriaen Corneliszn. van Larum 1 hond afgezand teelland gelegen aan twee
partijen in de Oostgeest waarvan het grootste genaamd de Gier, belend NW en NO de
verkopers, ZO de koper en ZW uitsnippelende tot aan Dirck Anthoniszn. van Overgeest en
verkopers land toe en het kleinste een smal strookje bij de Santsloot breed 9 roe voeten,
belend ZW en NW de koper, NO de verkoper en ZO Claes Corneliszn. Corsteman.
166. 13-7-1603 stilo novo. Adriaen Corneliszn. van Larum schuldig aan Claes Dirckszn. van
Larum 150 gulden daarvan hij 9 gulden per jr zal betalen met hypotheek op 1 morgen land
gelegen in de Oostgeest, belend NW en NO Jan en Syvert Claeszonen van Santvliet, ZO Claes
Corneliszn. Corsteman met Willem Quirijnszn. van Egmondt en de schuldenaar en ZW Dirck
Anthoniszn. van Overgeest.
166v. 10-8-1603 stilo novo. Harmen de Vries schout van Voorhout verkoopt Volckert
Harmenszn. de Vries zijn zoon twee eigendomsbrieven met copien alsmede het land daarin
begrepen als de verkoper op 15 april j.l. van Willem Isaackszn. van Heemskerck verkregen
heeft.
167. 10-8-1603 stilo novo. Volgt schuldbrief van 200 gulden met hypotheek op het onroerend
goed zijnde 4 hond afgezand geestland gelegen in de Oostgeest, belend ZO de Heerweg, W
Pieter Pouwelszn. Colingh, NO Willem Schenaerts erfgenamen en NW Willem Isaackszn.
van Heemskerck.
167v. 14-8-1603 stilo novo. Er wordt overgelegd een papieren akte gepasseerd onder de hand
op 26-8-1589 waarbij Jhr Franchois de Viry overdraagt aan Engel Engelszn. gewezen man
van Weyntge Claesdr. eerst weduwe van Cornelis Doedeszn. 1 hond land gelegen in de
Lisserbroek op de Poel, belend NO Adriaen van Sonnevelt, NW de Schouwsloot en ZW de
Poel.
168. 17-8-1603 stilo novo. Dirck Anthoniszn. en Jan Anthoniszn. broers hebben tezamen
gekocht twee partijen land gelegen op het Oosteinde bij het Banhek volgens de brief van 8-51601 te weten een croft van 7 1/2 hond en de halve venne groot 10 1/2 hond, de croft belend
NO Dirck Anthoniszn. voorsz. tussen tweeen lopende de oude Santsloot, ZO Pieter Claeszn.
moutmaker te Haarlem, ZW Dirck Anthoniszn. loco Lenert Meeuszn. en NW de Heerweg en
de halve venne belend NO en ZO Mr Herbert van der Wiele te Haarlem, ZW de voorsz. Dirck
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Anthoniszn. loco alsvoren en NW de voorsz. Dirck Anthoniszn. Zij gaan delen. Dirck de croft
en Jan de halve venne.
169. 30-9-1603 stilo novo. De schepenen van Lisse met de bode Cornelis Dirckszn. van Breda
hebben beslist op het verzoek van Jr Johan van Mathenesse ambachtsheer van Lisse die
genaast heeft 7 hond land genaamd de Benth gelegen in de Lisserbroek, belend NO de voorsz.
Van Mathenesse, ZO Agniese Pieter Jeroensznsdr., ZW Pieter Pijnss erfgenamen met de
voorsz. Van Mathenesse en NW de Schouwsloot door de executeurs van Jan Marcuszn. van
Yperen overgedragen op 9-3-1602 aan Willem Isaackszn. van Heemskerck, welke het land
moet afstaan aan de ambachtsheer, voor 250 gulden.
170. 30-9-1603 stilo novo. Dezelfde testateurs dragen op aan Jr Johan van Mathenesse die
genaast had 7 hond land genaamd de Benth gelegen in de Lisserbroek, belend NO het
Convent van Leeuwenhorst, ZO Agniese Pieter Jeroensznsdr., ZW Claes Corneliszn.
Corsteman en NW de Schouwatering, door de voorsz. testateurs op 9-3-1603 overgedragen
aan Willem Isaackszn. van Heemskerck, voor 250 gulden.
171. 8-10-1603 stilo novo. Dirck Adriaenszn. van Larum geeft in erfpacht uit aan Pieter
Pieterszn. van Eede geboren tot Sinaey? (Swaey?) in het land van Waes in Vlaenderen 2 hond
geestland waarop de erfpachter een huis heeft getimmerd gelegen in de polder van de
Oostgeest, belend NO en ZO de erfverpachter met zijn Hoge geest, ZW de Lageweg tussen
welke de beek loopt, NW de Hoge geest van wijlen Jacob Corneliszn. Kist daarvan nu de
boedel van wijlen Mr Anthonis van Dijck bezitter is tegen 50 st per jr. Afgelost 17-7-1635
door Mourits Pieterszn. van Eede, zoon van Pieter Pieterszn. van Eede.
172. 28-10-1603 stilo novo. Dammas Jacobszn. van der Voorden verkoopt Gerrit Janszn. de
Monnick al het recht en aanzeggen dat hij heeft aan een brief van 2 loostercampen tezamen
groot 3 morgen volgens de brief van 3-12-1597 door Gerrit van der Laen aan de verkoper
opgedragen.
173. 27-11-1603 stilo novo. Nicolaes Pieterszn. van Treslong schout van Hillegom heeft
ontvangen van Willem Adriaenszn. Schenaert 370 gulden wegens aflossing van de erfpacht
op 6 percelen, waarvan 5 gelegen in Lisse en de 6e zijnde de helft van 1 morgen in de Vennip
welke Johannes Corneliszn. van Heusden schout van de Vennep op 24-2-1587 aan de voorsz.
Schenaert tegen 18 gulden 10 st per jr heeft uitgegeven, waarvan drie percelen door de voorsz.
van Heusden aan Jan Marcuszn. van Yperen zijn overgedragen uit de boedel van wijlen
Adriaen Willemszn. cramer op 12-3-1585 gekocht en aangestaan en bij overlijden van
Geertruyd Aelbertsdr. zijn moeie in haar leven huisvrouw van Johan van Heusden onder
andere voor zijn moederlijk erfdeel aangekomen.
174v. 3-12-1603 stilo novo. Aernt Claeszn. van der Hooch wonende Heemstede ruilt met
Willem Adriaenszn. Schenaert en de laatste ontvangt een akker van 3 hond land gelegen in de
Oostgeest, belend NW Willem Isaackszn. van Heemskerck met zijn erfpacht van Clara van
Assendelft, NO Pieter Pouwelszn. Colingh loco de voorsz. Van Heemskerck, ZO de Heerweg
en ZW de navolgende akker en Van der Hooch ontvangt een akker van 3 hond, belend NO de
voorsz. Schenaert, ZO de Heerweg, ZW de voorsz. Van der Hooch en NW de voorsz. Van
Heemskerck.
175v. 7-12-1603 stilo novo. Meeus Meeuszn. van Hoochcamer man en voogd van Aeltge
Cornelisdr., Symon Meeuszn. van Hoochcamer man en voogd van Maertge Cornelisdr.
wonende Voorhout en Pieter Pouwelszn. Colingh man en voogd van Grietge Cornelisdr.
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universele erfgenamen van Cornelis Joriszn. en Agniese Pietersdr. haarlieder huisvrouwen
ouders delen de boedel. Meeus een hofstede als huis, barg en schuur met 1 1/2 hond land
gelegen in het Dorp, belend ZW de weduwe en erfgenamen van Wouter Lenaertszn. van
Calcker en Harmen de Vries, NW Jr Johan van Mathenesse, NO Weyntge Claesdr. de
backster en ZO de Heerweg, 4 1/2 hond land gelegen in de Westgeest, belend NO de voorsz.
van Mathenesse, ZO Meeus voorsz., ZW de weduwe en erfgenamen van Adriaen Corneliszn.
Corsteman en NW de Lijdweg, 2 morgen land genaamd het Veentgen gelegen op de
Oudeveen, belend NO Jan Claeszn. van Santvliet en Syvert Claeszn. van Santvliet, ZO het
sterfhuis van mr Anthonis van Dijck en Josyna van der Eempt in den Hage, Cornelis
Corneliszn. van Immerseel schout, Willem Adriaenszn. Schenaert, Dirck Adriaenszn. van
Larum en Willem Isaackszn. van Heemskerck met zijn erfpacht, ZW Willem van Heemskerck
voorsz. en NW de voorsz. Van Heemskerck en Claes Janszn. Hits, 2 morgen 3 1/2 hond land
genaamd de Loostercamp gelegen over duin, belend ZW de weduwe en erfgenamen van
Adriaen Corsteman voorsz. met erfpacht, NW Dirck Adriaenszn. van Larum voorsz. en
Jonfrouw Ida van Dorp met Willem Adriaenszn. Schenaert, NO de Delft en ZO de
Wilderniscroft van de Keukenduin, 5 hond land genaamd het Cruyscampgen gelegen in de
Lisserbroek, belend NO die Meer, ZO en ZW zekere cappellerie of provenland van
Spaernwoude en NW het Capittel of de Kerk te Hogelande te Leiden en 2 morgen 2 1/2 hond
land genaamd de Gasthuiscamp gelegen in de Lisserbroek, belend NO Jacob
Barthelmeeuszn., ZO die Meer, ZW Johan van Assendelft apotheker te den Haag en NW de
Quadeweg; Symon op Hoochcamer 11 hond land gelegen in de Lisserbroek, belend NO en
ZO de Quadeweg, NW de erfgenamen van Dirck van Berckenrode te Haarlem, 11 1/2 hond
land gelegen als voren, belend NO Adriaen Corsteman weduwe en erfgenamen, ZO de
Lisserkerk, ZW Pieter Pijnss erfgenamen te Noordwijk en NW de voorsz. Van Mathenesse en
een erfpacht van 40 gulden per jr verzekerd op 5 1/2 morgen land gelegen in de Hoge Venen
van de Zilck, waarvan Willem Philipszn. possesseur is volgens de brief van 9-4-1592 verleden
voor schepenen van Noordwijkerhout; Pieter Colingh 2 1/2 morgen land genaamd de
Garstcamp gelegen in de Lisserbroek, belend NO Aernt van der Hooch nomine uxoris, ZO de
Schouwsloot en daarover Willem Wouterszn. van der Leth en Dirck van Larum, ZW de
weduwe van Adriaen Adriaenszn. Corsteman en NW de Cruysweg, 2 campen land gelegen als
voren tezamen groot 5 morgen, belend NO het Convent van Leeuwenhorst, ZO die Meer, ZW
Pieter Corneliszn. uyt ter Lee met Geertge IJsbrantsdr. en het Lijsbetten Gasthuis en NW het
zelve convent, Claes Corneliszn. Corsteman en de voorsz. Van Mathenesse, de kleinste belast
met 5 st ’s-Gravenhuur per jr tbv de voorsz. Van Mathenesse.
177. 11-12-1603 stilo novo. Iefken Cornelisdr. alias Live Moey weduwe van Adriaen
Ockerszn. en lest van Willem Aelbertszn. met Maerten Jacobszn. Langevelt timmerman haar
gekoren voogd beiden wonende Lisse schuldig aan de Heilige Geest van Lisse 4 gulden 10 st
per jr met hypotheek op haar huis en erf staande op de grond van het Ambacht van Lisse,
belend ZW de boomgaard van de Pastorie van Lisse en NO de Graftweg lopende naar de
Lisser graft en de Lissermolen.
178. 16-12-1603 stilo novo. Pieter de Brouwer van Moerbeecke verkoopt Jan Gerritszn. van
Delden kleermaker een leeg erf om daarop een huisje te bouwen gelegen in de Beeckstraat,
belend NO de Beek, ZO de verkoper, ZW de Lageweg en NW Hendrick Brom, belast met 20
st per jr tbv Jan Douwen weduwe en kinderen volgens de brief van 8-1-1595, berustende
onder Hendrick Brom voorsz. voor 22 gulden.
178v. 16-12-1603 stilo novo. Pieter Pouwelszn. Colingh verkoopt Willem de Cock de breedte
van 3 roe voeten land strekkende van de Heerweg af tussen de kopers werf en de oude heining
van verkopers croft en de breedte van 1 roe uit de croft van de Beeckstraat, voor 26 gulden.
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179v. 16-12-1603 stilo novo. Dezelfde verkoopt Pieter van den Robaeys linnewever een
hoekje erf uit zijn croft in de Beekstraat waarop een huis getimmerd is, belend NO Willem de
Cock, ZO en ZW de verkoper en NW de Heerweg.
180. 16-12-1603 stilo novo. Volgt schuldbrief van 64 gulden met hypotheek op het gekochte.
180v. 18-12-1603 stilo novo. Testament van Iefken Cornelisdr. weduwe van Adriaens
Ockerszn. en lest van Willem Aelbertszn. Zij benoemt tot enig erfgenaam de Heilige Geest
armen van Lisse onder conditie om aan haar naaste vrunden uit te keren 3 gulden.
181v. blanco.
182. 27-1-1604 stilo novo. Lenaert Jeroenszn. Cluft wonende op de A onder Alckemade als
actie en transport hebbende van Engel Corneliszn. nopens 2 morgen land volgens de brief van
30-4-1602 verkoopt Dammas Jeroenszn. Cluft zijn broer de voorsz. 2 morgen alsmede de
eigendomsbrief getransfixeerd op 3 oude brieven.
182v. 27-1-1604 stilo novo. Dezelfde als actie en transport hebbende volgens de voorsz. brief
verkoopt Dammas Jeroenszn. Cluft zijn broer 1 1/2 morgen land met 4 oude brieven.
183v. 27-1-1604 stilo novo. Dezelfde als recht en actie verkregen hebbende van zijn vader
Jeroen Dammaszn. Cluft op 26-8-1597 van 8 hond land volgens de brief welke doorsteken is
op een scheidbrief verkoopt zijn broer Dammas Jeroenszn. Cluft de voorsz. 8 hond.
184. 11-2-1604 stilo novo. Pel Jacobszn. althans man en voogd van Maritge Jacobsdr. eerst
weduwe van Claes Meynertszn. wonende Warmond en Engel Jeroenszn. man en voogd van
Jannetge Jacobsdr. wonende Hillegom hebben lang voor 1599 verkocht aan Jacob Floriszn.
Heemskerck en dragen vermits diens overlijden nu op aan diens erfgenamen elk 1/4 of
tezamen de helft van een hofstede als huis, barg en schuur alsmede 13 hond geestland zoals
hen bij overlijden van Aerntge Dircksdr. hun schoonmoeder aangekomen was waarvan de
andere helft aan de koper toekomt met Dirck Jacobszn. zijn zoon, belend NO Cornelis
Pieterszn., ZO het Dorp met de Lijdweg en ZW en NW Jr Johan van Mathenesse, belast met 3
gulden per jr daarvan de heer van Benthuizen in den Haag 2 gulden toekomt en 20 st tbv het
Witte Nonnenklooster te Leiden.
185v. 11-2-1604 stilo novo. Maritge Engelsdr. weduwe van Jacob Floriszn. van Heemskerck
met Jan Engelszn. haar broer als haar voogd, Pel Jacobszn. man en voogd van Maritge
Jacobsdr., Engel Jeroenszn. man en voogd van Jannetje Jacobsdr., Dirck Jacobszn. voor hem
zelve en Pieter Floriszn. van Heemskerck oom en bloedvoogd over de 3 onmondige
weeskinderen van de voorsz. Jacob Floriszn. tezamen ter eenre en Maritge Dircksdr. weduwe
van Jan Jacobszn. Doncker met Jacob Janszn. haar oudste zoon als haar gekoren voogd,
Cunera Jansdr. weduwe van Engel Willemszn. met Wouter Jacobszn. Doncker haar oom en
voogd, Adriaen Willemszn. Schenaert man en voogd van Maritge Jansdr., Aernt Lenaertszn.
man en voogd van Annetge Jansdr., de voorsz. Jacob Janszn. voor hem zelve en Dirck
Pieterszn. man en voogd van Geertge Jansdr. en Wouter Jacobszn. oom en bloedvoogd over
de 5 onmondige kinderen van de voorsz. Jan Jacobszn. ter andere stellen dat 3 jr geleden
Jacob Floriszn. en Jan Jacobszn. gescheiden en gedeeld hebben 3 1/2 morgen land genaamd
de Cappelle weide, belend in zijn geheel NO de Broekweg, ZO Jan Hendrickszn. en de
Hoppoel met de Molensloot, ZW de Graftweg vuytgeseyt omtrent het midden Aelbert
Jeroenszn. molenaer en Maerten Jacobszn. Langevelt en NW de Capellecroft en Jacob
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Floriszn. de ene helft van de weide aan de zuidwestzijde naast de Graftweg voorsz. gelegen en
Jan Jacobszn. de andere helft gelegen aan de noordoostzijde naast de Broekweg.
186. 11-2-1604 stilo novo. Maritge Dircksdr. weduwe en boedelhoudster van Jan Jacobszn.
Doncker met Jan Hendrickszn. van Egmondt haar gekoren voogd ter eenre en Cunera Jansdr.
weduwe van Engel Willemszn. met Wouter Jacobszn. Doncker wonende Valckenburg haar
oom en voogd, Adriaen Willemszn. Schenaert man en voogd van Maritge Jansdr., Jacob
Janszn. voor hem zelve en Aernt Lenaertszn. schipper man en voogd van Annetge Jansdr.,
Dirck Pieterszn. te Heemstede man en voogd van Geertge Jansdr., de voorsz. Wouter
Jacobszn. mede oom en bloedvoogd over Hubertge 22 jr, Aeltge 20 jr, Ermpge 18 jr, Sijmon
16 jr en Cornelis 14 jr onmondige wezen van de voorsz. Jan Jacobszn. Doncker tezamen als
erfgenamen van dezelfde ter andere zijde delen de boedel. De weduwe zal haar kinderen elk
20 gulden betalen tezamen 200 gulden, zolang zij niet hertrouwt, anders aan elk kind 50
gulden en de moeder behoudt alles en stelt tot waarborg haar hofstede als huis, barg en schuur
alsmede 2 hond land gelegen in het Dorp in de Beekstraat, belend NO de Lageweg, ZO de
Heerweg, ZW Pieter Willemszn. de Vouger en NW het Berchouterduintje en een croft en
weide gelegen aan de Broekweg.
188. 31-3-1604 stilo novo. Dirck Adriaenszn. van Larum alias Robol als te anderen tijde
jegens Jan Dirck Jacobszn. van Sonnevelt recht en opdracht verkregen hebbende van 2 hond
geestland gelegen in de Arre verkoopt Willem Isaackszn. van Heemskerck de voorsz. 2 hond
volgens de oud brief van 23-2-1588, voor 110 gulden.
189. 4-4-1604 stilo novo. Willem Isaackszn. van Heemskerck en Anthonis Lenaertszn. van
Tetroede mede gezworenen van Lisse vervangende Cornelis Claes Willemsznzn. en Dirck
Anthoniszn. van Overgeest als oude voorgaande gezworenen verkopen Aelbert Jeroenszn.
onze molenaar uit de Dorpsgraft een smal hoekje erf om daarop een schuurtje te laten
timmeren hetgeen al is gebeurd, belend NW de koper, NO de erfgenamen van Jacob Floriszn.
van Heemskerck met de Capelle weide en ZO en ZW de voorsz. Graftweg, voor 12 gulden.
189v. 4-4-1604 stilo novo. Aelbert Jeroenszn. erkent de overdracht met conditie dat de schuur
alleen tezamen met het huis en erf en de korenmolen mag worden verkocht volgens de brief
door Cornelis Maertenszn. voorgaande molenaar tbv de gezworenen gepasseerd op 17-51598.
190. 4-4-1604 stilo novo. Maerten Jacobszn. Langevelt timmerman verkoopt Aelbert
Jeroenszn. molenaar een stuk erf uit zijn houttuin, belend NO de erfgenamen van Jacob
Floriszn. van Heemskerck met de Capelle weide, ZO de koper, ZW de Dorpsgraftweg en NW
de verkoper.
190. 1-5-1604 stilo novo. Maritge Oliviersdr. van Slambrouck weduwe van Pieter de Cock
met Willem de Cock haar mans broer verkoopt Adriaen Willemszn. van Steenvoorden een erf
met huis als verkoopster met haar man lestmaal bewoond heeft gelegen in de Beekstraat, alles
volgens de oude brief van 31-12-1597.
191. 1-5-1604 stilo novo. Weyntge Claesdr. backster met Cornelis Corneliszn. haar oudste
zoon van het voorbedde als haar gekoren voogd schuldig aan Jr Hendrick van Berckenrode 6
gulden 5 st per jr met hypotheek op haar huis en erf met schuur alsmede 4 hond land belast
met 200 gulden, belend NO Pieter Willemszn. de Vouger. ZO de Heerstraat, ZW Meeus
Meeuszn. van Hoochcamer en NW Jr Johan van Mathenesse. Afgelost 18-8-1615 stilo novo.
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192. 15-7-1604 stilo novo. Willem Adriaenszn. Schenaert schuldig aan Mr Pieter van der
Hooch te Haarlem 18 gulden 15 st per jr met hypotheek op zijn hofstede met 3 morgen 2 hond
land gelegen aan vier partijen, als 1 morgen land gelegen in de Oudeveen of de Oostgeest
daarop zijn hofstede als huis met barg en schuur staat, belend NO Willem Isaackszn. van
Heemskerck met een erfpacht van Clara van Assendelft, ZO Aernt van der Hooch, ZW Jr
Johan van Mathenesse en NW Geertge Damen erfgenamen en de voorsz. Van Heemskerck
met zijn erfpacht, 3 hond land gelegen als voren, belend NO Cornelis Corneliszn. van
Immerseel schout, ZO de voorsz. Van Heemskerck met zijn erfpacht, ZW dezelfde met eigen
en NW Meeus Meeuszn. van Hoochcamer, 3 hond land gelegen als voren, belend NO Pieter
Pouwelszn. Colingh, ZO de Heerweg en Aernt van der Hooch voorsz. en NW de voorsz. Van
Heemskerck en 8 hond land gelegen over duin in de Lage venen, strekkende tot aan de oude
Delft, belend NO Aelbert van Rodenburch erfgenamen te Leiden, ZO Meeus van Hoochcamer
voorsz., ZW Jr Frederick van Renesse nomine uxoris met Dirck Adriaenszn. van Larum en
NW de erfgenamen van Pieter Willemszn. backer te Leiden. Afgelost 25-6-1620 stilo novo.
193. 30-9-1604 stilo novo met schepenen van Sassenheim. Willem Symonszn. van Oy man en
voogd van Eva van der Bouckhorst heeft lang voor het ingaan van het placcaat van de 40e
penning verkocht en draagt nu over Willem Pieterszn. waard in het paard te Sassenheim de
helft van 2 morgen weiland gelegen omtrent Schermersgeest, belend NO Jan Pieterszn. van
Warmont alias Jan Pier Schouten, ZO de koper, ZW de Abdij van Leeuwenhorst en voorts
met een klein hoekje van het Liesveld annex het huis van Teylingen, NW de schouwbare
watering van Voorhout en daarover Pieter Maertenszn. van ‘s-Gravensloot alsmede de helft
van 3 morgen 2 hond geestland onder andere genaamd de Schermersgeest gelegen bijlsgewijs
het merendeel onder Lisse en de rest onder Sassenheim, belend NO de voorsz. Jan Pieterszn.
van Warmont met de erfgenamen van Jan Gijsbertszn. Brebijl, ZO de Heerweg, ZW de
erfgenamen van Magdalena Bassen te Haarlem en NW Jan Pieterszn. van Warmont, de
verkoper uit zijn huisvrouwen moeder boedel aanbedeeld, belast met 10 gulden 15 st per jr.
193v. 30-9-1604 stilo novo met schepenen van Sassenheim. Willem Pieterszn. erkent de
schuld van 18 gulden 15 st per jr tbv Willem Symonszn. van Oy met hypotheek op het
gekochte.
194v. 4-10-1604 stilo novo. Cornelis Pieterszn. alias Boursgen eertijds weduwnaar van
Stijntge Jacobsdr. ter eenre en Louris Hendrickszn. Croon en Jan Hendrickszn. Croon broers
wonende Hillegom als neven of zusterlingen van de voorsz. Stijntge Jacobsdr. vader
mitsgaders Hillegont Jacobsdr. eertijds weduwe van Jacob Jacobszn. mede tot Hillegom met
Willem Gerritszn. haar latere man en voogd als bestemoeder en over zulks gerechte
bloedvoogden van de nagelaten wezen van de voorsz. Stijntge Jacobsdr. bij Cornelis
Pieterszn., n.l. Pieter 14 jr, Gijsbert 13 jr, Appollonia 11 jr en Jacob 6 jr ter andere. Vader zal
de kinderen opvoeden tot hun 19e jr en dan elk 175 gulden uitkeren. De vader behoudt alles
en stelt tot waarborg zijn hofstede als huis met barg en schuur, belend NO de Pastorie van
Lisse, ZO de gemene boedel van Jacob Floriszn., ZW Cornelis Dirckszn. van ’t Hooch en NW
het buurpad van het Dorp, 2 hond teelland genaamd Truyen croft gelegen over de beek,
belend NO Cornelis Corneliszn. van Immerseel schout, ZO en ZW Pieter Pouwelszn. Colingh
en NW Willem de Cock en de vader met Hubert Janszn. linnewever en 2 morgen toegemaakt
land gelegen over duin in de Lagevenen, belend NO de vader, ZO en ZW de weduwe en
erfgenamen van Floris Corneliszn. en NW Claes Gerritszn. op ’t Nest met de weduwe en
erfgenamen van Willem Adriaenszn. van ’t Hooch.
196. 6-10-1604 stilo novo. Annetge Engelsdr. weduwe van Jan Hendrickszn. schoemaker
wonende Noordwijk met Jan Engelszn. haar broer en gekoren voogd heeft uit kracht zo van
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een opdracht door Symon van Assendelft gedaan op 25-9-1598 als van een instrument van
een eeuwige erfelijke “besprach” door haar za man te haren behoeve gedaan op 5-9-1601
draagt op aan de weduwe en erfgenamen van Jacob Floriszn. van Heemskerck 17 hond land,
alles volgens de oude brieven.
197. 6-10-1604. Dirck Jacobszn. van Heemskerck verkoopt de weduwe en erfgenamen van
Jacob Floriszn. van Heemskerck zijn vader 1/4 van een hofstede als huis met barg en schuur
alsmede 13 hond land als hem door overlijden van Aerntge Dircksdr. zijn moeder
aangekomen, waarvan de andere 3/4 delen toekomen aan de boedel van de voorsz. Jacob van
Heemskerck, belend in zijn geheel NO Cornelis Pieterszn., ZW de Heerstraat van het Dorp, Z
de Lijdweg en ZO en NW Jr Johan van Mathenesse, belast met 3 gulden per jr.
198. 7-10-1604 stilo novo. Maritge Engelsdr. weduwe van Jacob Floriszn. van Heemskerck in
zijn leven waard aan het Kerkhof alhier als erfgename van Annetge Jacobsdr. haar jongste
dochter voor de ene helft met Jan Engelszn. wonende Noordwijk haar broer en voogd ter
eenre en Pel Jacobszn. scheepmaker wonende Warmond man en voogd van Maritge
Jacobsdr., Engel Jeroensz. wonende Hillegom man en voogd van Jannetge Jacobsdr., Dirck
Jacobszn. van Heemskerck voor hem zelve en Pieter Floriszn. van Heemskerck wonende
Sassenheim als oom en bloedvoogd over Engel 18 jr, Floris 16 jr en jonge Dirck 15 jr,
onmondige weeskinderen van Jacob Floriszn. en erfgenamen van dezelfde Jacob Floriszn. en
mede erfgenamen van Annetge Jacobsdr. haar respectieve halve en hele zuster tezamen voor
de andere helft hebben op 11-2 met tussenspreken van Mrs Tobias Exalto licentaat en
Cornelis van Swanenburgh doctor en professor in de rechten te Leiden de boedel gedeeld. De
weduwe een hofstede als huis, barg en schuur alsmede 13 hond land waar de hofstede op staat
gelegen aan het Kerkhof, belend NO Cornelis Pieterszn., ZO de Heerstraat, Z de Lijdweg en
ZW en NW Jr Johan van Mathenesse, belast met 3 gulden per jr, daarvan het Witte
nonnenklooster te Leiden 20 st en de heer van Benthuizen erfgenamen 2 gulden toekomen, 3
hond land o.a. genaamd de Truyen croft, belend NO Jan Hendrickszn. voorsz., ZO Mr Gerrit
van Hoochstraten met zijn provenland, ZW Dirck Adriaenszn. van Larum en NW de
Heerweg, 2 1/2 hond land gelegen jegens het kerkhof over, belend NO en ZO Willem
Adriaenszn. Schenaert met zijn erfpacht, ZW Claes Corneliszn. Corsteman en NW de
Heerweg, belast met 8 gulden per jr tbv het gemene land van Holland, 3 morgen weiland
gelegen als voren, belend NO en ZO de Graft van het dorp, ZW de voorsz. Schenaert met zijn
erfpacht en NW de gemene boedel voorsz. en de Pastorie van Lisse met AeltgeBanendr.,
belast met 50 gulden per jr tbv het gemene land voorsz., 3 morgen land gelegen over duin in
de polder van de Lagevenen, belend NO Willem Wouterszn. van der Leth, ZO de
loostercampen zo van dezelfde Van der Leth als van de boedel, ZW Mr Frederick Brunt en
NW de Vaartlaan van Lisse en Noordwijkerhout, 11 hond land genaamd die Loostercamp,
belend NO Willem van der Leth, ZO de Keukenduin van Teylingen, ZW Claes Corneliszn.
Corsteman en NW de voorsz. Maritge Engelsdr. met de voorz. 3 morgen, 1/5 van 14 hond
duinland daarvan de andere 4 delen toebehoren aan de voorsz. Willem van der Leth, Claes
Corsteman, Gerrit Janszn. de Monnick en Cornelis Jeroenszn. van Swanenburgh, belend in
zijn geheel NO, ZO en ZW de Keukenduin voorsz. en NW de voorsz. Willem van der Leth,
een rentebrief van 68 gulden 15 st waarvan de hoofdsom 1100 gulden bedraagt verzekerd op
een hofstede met diverse partijen land gelegen in het Langeveld onder Noordwijk tlv Jacob
Engelszn. en Anthonis Engelszn. haar broers gepasseerd op 14-8-1588 te Noordwijk tbv
Jacob Floriszn. van Heemskerck, een lijfrente van 15 gulden per jr op het gemene land van
Holland tlv Engel Jacobszn. van 21-10-1600 en de gemene erfgenamen tezamen 16 hond land
genaamd de Zeddecamp gelegen in de Oostpolder, belend NO Mr Herbert Stalpert van der
Wiele en de Meer, ZO Lisserbeek, ZW Aernt van der Hooch te Haarlem en NW eerst een
hoekje van de grote venne deze boedel en daaraan Pieter Maertenszn. Beeckesteyn c.s., een
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croft van 5 1/2 hond gelegen achter het Dorp, belend NO en ZO de voorsz. Maritge Engelsdr.,
NW de geburen van het Dorp en ZW de voorsz. Willem Schenaert, belast met 16 gulden per jr
tbv het Gemene land zonder meer, 8 1/2 hond land genaamd de kleine Venne gelegen in de
Poelpolder, belend NO en ZO Pieter Pijnss erfgenamen c.s. en ZW en NW Claes Corsteman,
belast met 5 gulden per jr tbv de erfgenamen van Nicolaes van der Hooch te Haarlem, 3
morgen 1 hond land genaamd de grote venne gelegen in de Oostpolder, belend NO de
erfgenamen van Jr Aernt van Duvenvoorde, de voorsz. Mr Herbert, ZO Pieter Maertenszn.
Beeckesteyn c.s. en de voorsz. Zeddecamp, ZW Aernt van der Hooch voorsz. tot de Heerweg
en NO de erfgenamen van Jonfrouw Dieuwer van der Laen en daaraan de voorsz. Johan van
Mathenesse, NW de voorsz. juffrouw Van der Laen’s erfgenamen met Pieter Claeszn.
moutmaker c.s., belast met 2 pond hollands per jr tbv Geertruid Damen erfgenamen te Leiden,
37 gulden 10 st tbv het weeskind van Lenaert Engelszn. te Noordwijk, 7 hond land genaamd
de Garstcamp gelegen in de polder van de Lisserbroek, belend NO de Kerk van Lisse, ZO het
Lijsbetten Gasthuis te Haarlem, ZW Adriaen Corsteman weduwe en erfgenamen en NW de
Cruysweg, twee partijen gelegen aan elkander en wel de ene teelland groot 2 1/2 hond en de
andere weiland groot 10 1/2 hond genaamd de Capelle croft en weide mede gelegen in de
Poelpolder, belend NO de weduwe van Jan Jacobszn. Doncker, ZO de Hoppoel en
Molensloot, ZW de Graftweg met Aelbert Jeroenszn. molenaar en Maerten Jacobszn.
Langevelt en NW Willem Thomaszn., belast met de helft van 72 gulden per jr daarvan de
andere helft betaald wordt door de weduwe van Jan Doncker voorsz., mede tlv het gemene
land, 17 hond mede gelegen in de polder van de Lagevenen, belend NO Bartholomeeus
Philipszn., ZO het Lijsbetten Gasthuis, ZW IJsbrant Corneliszn. de Lange en NW de
vaartlaan, een rentebrief van 3 gulden per jr verzekerd op een huis en erf gelegen op het Dorp
toebehorende Mr Jan Dirckszn. Vougel van 10-10-1597 tbv Jacob Floriszn. van Heemskerck,
een lijfrente van 15 gulden per jr op het gemene land van Holland ten lijve van Floris
Jacobszn.
201.13-10-1604 stilo novo. De voorsz. erfgenamen gaan delen. Pel Jacobszn., Engel
Jeroenszn. en Dirck Jacobszn. de 16 hond genaamd de Zeddecamp, de croft van 5 1/2 hond en
8 1/2 hond genaamd de kleine venne alsmede de rentebrieven van 3 gulden en 15 gulden,
Pieter Floriszn. 3 morgen 1 hond land genaamd de grote Venne, 7 hond land genaamd de
Garstcamp, twee percelen aan elkander elk van 2 1/2 hond en 10 1/2 hond hond alsmede 17
hond land gelegen over duin.
203v. 10-10-1604 stilo novo. Pel Jacobszn., Engel Jeroenszn. en Dirck Jacobszn. gaan delen.
Pel en Engel de voorsz. Zeddecamp en de croft land met de losrentebrief van 3 gulden en
Dirck Jacobszn. de voorsz. kleine venne met de lijfrentebrief van 15 gulden.
205. 5-12-1604 stilo novo. Pel Jacobszn. scheepmaker te Warmond man en voog d van
Maritge Jacobsdr. en Engel Jeroenszn. duinmeier te Hillegom man en voogd van Jannetge
Jacobsdr. als erfgenamen van Jacob Floriszn. Heemskerck verkopen Dirck Adriaenszn. van
Larum twee bezegelde schoutenbrieven de oudste van 5-5-1581 door Wouter van Calcker als
curator van de boedel van Jacob Corneliszn. Kist op Jan van Brouckhoven van 3 morgen
genaamd de Zeddecamp en de tweede van 29-2-1592 door de erfgenamen van Jan van
Brouckhoven aan Jacob Floriszn. van Heemskerck tezamen 2 morgen 381 roe.
206. 30-12-1604 stilo novo. Willem Thomaszn. curator van de boedel van wijlen Betge
Anthonisdr. weduwe van Andries Pieterszn. Herebaut verkoopt Engel de Praem van Eeckelo
in Vlaanderen linnewever een huiske met erve gelegen in de Beekstraat, belend NO de Beek,
ZO Jannetge Jan Douwe weduwe met haar kinderen, ZW de oude Veenderlaan of de Lageweg
en NW Pieter de Brouwer, belast met een erfpacht van 10 st (een gedeelte van 35 st uit een
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erfpacht van 7 of 8 gulden) tbv de voorsz. weduwe en kinderen van Jan Douwe, 1 oortge
erfhuur voor 117 gulden tbv de nagelaten weeskinderen van Betge n.l. Anthonis Andrieszn.,
Pieter Andrieszn. en Tobias Andrieszn. Borg Willem Adriaenszn. Schenaert.
207. 30-12-1604 stilo novo. Volgt schuldbrief. Borg Pieter van den Robaeys van Meenen ook
in Vlaanderen.
208. 3-3-1605 stilo novo. Pieter Pouwelszn. Colingh heeft op 16-12-1603 de eigendom
gegeven aan Pieter van der Robaeys van een stuk land daarop een huis getimmerd is en
verkoopt aan dezelfde alsnog een smal akkertje land gelegen zuidwestwaarts van het voorsz.
erfje, belend ZO en ZW de verkoper, NW de Heerweg en NO de koper.
208v. 3-3-1605 stilo novo. Volgt schuldbrief van 23 gulden met hypotheek op het gekochte.
209. 3-3-1605 stilo novo. Dezelfde verkoopt Guilliame Vogyers linnewever een erfke uit zijn
croft gelegen in de Beekstraat om daarop een huis te timmeren, belend NW de Heerweg, NO
Pieter van der Robaeys en ZO en ZW de verkoper.
210. 3-3-1605 stilo novo. Volgt schuldbrief van 100 gulden met hypotheek op het gekochte.
211. 3-3-1605 stilo novo. Dirck Adriaenszn. van Larum alias Robol heeft op 14-3-1591
verkocht en draagt nu op aan Cornelis Engebrechtszn. van Velsen een klein hoekje hoog
geestland in de Oostgeest, belend ZW en NW de verkoper en NO en ZO de koper, belast met
1 oortge erfhuur per jr als Dirck Symonszn. stiefvader van de verkoper op Cornelis Engelszn.
sprekende had, voor 4 gulden.
212. 3-3-1605 stilo novo. Dirck Adriaenszn. van Larum heeft over de 16 jr geleden in
erfpacht uitgegeven aan Hendrick van Staens en geeft nu uit aan diens weduwe Bette
Pietersdr. van Braeckel met Pieter van der Robaeys haar gekoren voogd een stuk erf uit van
Larum’s hoge geest daarop Van Staens een huisje getimmerd heeft gelegen in de Oostgeest,
belend NW, NO en ZO de erfverpachter en ZW de Beek en daarover de Lageweg, tegen 2
gulden per jr.
Mede verschijnen Harmen de Vries van Oninga 61 jr en Willem Thomaszn. 60 jr die
verklaren dat de uitgifte was geschied lang voor het placcaat van de 40e penning was
ingegaan.
213. 3-3-1605 stilo novo. Pieter van der Robaeys van Meenen en Engel de Praem van Eeckelo
als gestelde voogden over Grietge 24 jr, Maritge 17 jr en Elias 7 jr onmondige wezen
nagelaten door wijlen Hendrick Brom en Stijntgen Willemsdr. in hun leven wonende alhier
verkopen Frans Franszn. Verham een huis en erf gelegen in de Beekstraat, belend ZO Jan
Gerritszn. van Delden, ZW en NW de Lageweg of anders de oude Veenderlaan en NO de
Beek en daarover Dirck Adriaenszn. van Larum, belast met 2 gulden 5 st erfpacht uit een
erfpacht van 7 of 8 gulden tbv Jannetge Jan Douwe weduwe en kinderen, alles volgens de
oude brief van 8-1-1595.
214. 3-3-1605. stilo novo. Volgt schuldbrief van 325 gulden met hypotheek op het gekochte.
Borgen Willem Willemszn. de decker en Jannetge Jan Douwe weduwe met Jan Jacobszn.
Peneel haar voogd.
215. 5-3-1605 stilo novo met schepenen van Sassenheim. Jan Jacobszn. van Assendelft,
Symon Jacobszn. van Assendelft en en Pieter Jacobszn. van Assendelft verkopen jonfrouw
Catharina van der Bouckhorst weduwe van Bartholomeeus Alewijnszn. 3/15 van de werf met
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11 morgen land gelegen in Sassenheim aan de Kerklaan daarvan de resterende 12/15 delen de
koopster toebehoren en jegenwoordig in zijn geheel worden gehuurd door Jannetge Pietersdr.
weduwe van Jan Janszn. Pronck welke 3/15 delen geerfd zijn van Aelbrecht van Assendelft
hun broer met waarborg de helft van 1 1/2 morgen hen elk voor 1/3 toekomende, daarvan de
wederhelft toekomt aan de koopster gelegen in Lisse in de Roversbroek, geheten de
Jacobscamp. Borg Maria van der Laen gehuwd met Symon van Assendelft.
216. 17-3-1605 stilo novo. Jan Claeszn. Roos poorter van Leiden heeft op 14-1-1593 gekocht
van jonfrouw Anna van der Laen weduwe van Mr Artus van Brederode een woning met 18
morgen land zoals door Cornelis Dirckszn. alias backer wordt gebruikt, belend toen NW, NO
en ZO de verkoopster en ZW Jr Aernt van Duvenvoorde, volgens de brief van 31-3-1593 met
een vidimus, waaruit blijkt, dat hij alleen eigenaar is zonder dat Dirck Janszn. van der Beeck
poorter van Leiden daarin gerechtigd is, welke wel zijn medestander was en hij draagt deze
alsnog de helft van de woning en 18 morgen op. Willem Adriaenszn. Schenaert 63 jr en
Willem Isaackszn. van Heemskerck 51 jr verklaren dat het destijds te goeder trouw is
geschied.
217. 26-4-1605 stilo novo. Schout en schepenen zijn op 19-4-1605 met de bode Cornelis
Dirckszn. van Breda ten verzoeke van Cornelis Corneliszn.van Immerseel schout ivm
naasting door deze van 2 hond geestland gelegen in de polder van de Oostgeest in de Arre,
belend NO Willem Adriaenszn. Schenaert, ZO en ZW Willem Isaackszn. van Heemskerck
met zijn erfpacht en NW Meeus Meeuszn. van Hoochcamer gegaan naar het stuk land zoals
door Dirck Adriaenszn. van Larum op 31-3-1604 tbv Willem Isaackszn. van Heemskerck
opgedragen en wordt alsnog aan de schout overgedragen voor 110 gulden.
218. 15-5-1605 stilo novo. Hendrick Wouterszn. van Calcker timmerman als principael en
Lenaert Wouterszn. van Calcker wielmaker beiden wonende den Haag als borg tezamen
erfgenamen van Wouter Lenaertszn. van Calcker en Margriet Pietersdr. haar vader en moeder
en Hendrick verkoopt Catharina Gerritsdr. en Margriet Gerritsdr. een huis en erf, belend NO
Meeus Meeuszn. van Hoochcamer, ZO de Heerstraat van het Dorp, ZW de voorsz. Lenaert
Wouterszn. van Calcker met zijn lege erf en NO Harmen de Vries schout van Voorhout
alsmede een halve steeg van 4 1/2 voet.
219. 15-5-1605 stilo novo. Volgt schuldbrief boven de rente van 2 gulden per jr tbv Claes van
Paenderen te Haarlem van 450 gulden met hypotheek op het gekochte met Cornelis Pieterszn.
als gekoren voogd van de zusters.
220. 30-5-1605 stilo novo. Gerrit Corneliszn. alias Beeckesteyn schuldig aan Pieter Jeroenszn.
Verplas man en voogd van Ceeltge Maertensdr. wonende Noordwijk van 50 gulden per jr
(hoofdsom 800 gulden) met hypotheek op zijn hofstede met een croft en weide tezamen ruim
3 morgen gelegen in de Lisserbroek, belend tezamen NO Jacob Dirckszn. van der Voorden,
ZO jonge Cornelis Floriszn. Cock, ZW de banwatering van Voorhout genaamd de
Sassemerbeek en NW Jeroen Dammaszn. Cluft. Afgelost 9-2-1610 stilo novo.
221. 30-5-1605 stilo novo. Cornelis Pieterszn. Keyser, oude Cornelis Floriszn. man en voogd
van jonge Maritge Pietersdr., oude Maritge Pietersdr. weduwe van Nanning Corneliszn. met
Jan Claeszn. van Santvliet haar oom als haar gekoren voogd, Adriaen Willemszn. van
Steenvoorden man en voogd van Hubertge Pietersdr., jonge Cornelis Floriszn. man en voogd
van Adriana Pietersdr. met Pieter Pieterszn. Keyser hierna genoemd, gezamenlijke universele
erfgenamen van Maritge Cornelisdr. Keyser weduwe van Pieter Claeszn. verkopen de voorsz.
Pieter Pieterszn. Keyser 5/6 van een camp land genaamd de venne groot 8 hond daarvan de
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koper 1/6 toebehoort gelegen in de Oostpolder, belend NO Hendrick Adriaenszn. Langevelt
en ZO, ZW en NW Jan Anthoniszn. met Anna Anthonisdr. en Cornelis Anthoniszn. zijn
zuster en broer, alles volgens de oude brief.
222. 5-6-1605 stilo novo. Aelbert Jeroenszn. onze molenaar eertijds weduwnaar van Burgje
Cornelisdr. voormaals weduwe van Lenaert Dammaszn. ter eenre en Willem Dammaszn. van
Griecken schout van Warmond als oud-oom van vaderszijde en Jan Lucaszn. molenaar te
Leiden gehuwd met Anthonia Pietersdr. eertijds weduwe van Cornelis Lenaertszn. als
stiefvader van moederszijde en overzulks bloedvoogden over Cornelis 6 jr, weeskind van de
voorsz. Cornelis Lenaertszn. bij Anthonia Pietersdr., Anthonis Dirckszn. van Overgeest man
en voogd van Maritge Aelbertsdr. en Foeyt Corneliszn. timmerman wonende Warmond oom
en bloedvoogd over Jeroen 20 jr en Meynsge 18 jr beiden onmondige weeskinderen van
Burgje Cornelisdr. bij Aelbert Jeroenszn. tezamen als erfgenamen van Burgje Pietersdr. hun
bestemoeder en moeder ter andere hebben op 26-4-1604 de boedel gedeeld. Aelbert
Jeroenszn. een huis en erf met korenwindmolen alsmede het gereedschap etc gelegen op de
Lissergraft daarvan het huis en erf belend is NW de houttuin van Maerten Jacobszn.
Langevelt, NO de halve capelle weide toebehorende de onmondige wezen van Jacob Floriszn.
van Heemskerck en ZO en ZW de Graftweg en de molen of molenwerf, belend NW, NO en
ZO nog dezelfde Graftweg en ZW het water genaamd de Graft, belast met 30 st per jr voor het
windrecht tbv de Grafelijkheid van Holland met recht van naarcoop of naasting als de
regenten van Lisse hebben alsmede 4 morgen 1 1/2 hond land genaamd de Nes met het recht
van het watermolentje gelegen aan de Broekweg, belend ZO en ZW de Lisserbeek, NW de
weduwe en wezen van Engel Adriaenszn. van Larum en daaraan de Vennen zowel van Pieter
Pouwelszn. Colingh, mr Gerard van Hoochstraeten en Jan Hendrickszn. voorsz. en NO de
Zuidhoek van de Lisserkerk en Dirck Adriaenszn. van Larum, belast met 54 gulden per jr tbv
het Gemene land van Holland en de erfgenamen van Burgje Cornelisdr. een huis en erf te
Warmond, belend NW Dirck Corneliszn. timmerman, ZW Alijt Dammasdr. erfgenamen, NO
dc erfgenamen van Cornelis Willemszn. den Haen en ZO de weduwe en erfgenamen van Jan
Gerritszn. Roos, belast met 1 gouden philippus gulden en 1 st erfpacht per jr tbv de heer van
Warmond, 3 morgen 1/2 hond land gelegen in Warmond uit een partij van 6 1/2 morgen
welke tezamen in 1550 jegens het Convent van Leeuwenhorst in erfpacht opgenomen is tegen
20 gulden per jr, belend ZO Willem Baerthoutszn. met zijn meerdere helft, NO Ermke Pieter
Dircksznsdr., NW Anthonis Dammaszn., ZW Gijsbert van Dam en W Adam Verduyn
alsmede de beterschap van 2 morgen land gelegen aan twee percelen hooi- en teelland
gelegen te Warmond als Sacharias Matthijszn. o.a. met zijn hofstede jegens de erfgenamen
van Mr Nicolaes van der Laen in huur heeft.
224. 9-6-1605 stilo novo. Geertge IJsbrantsdr. weduwe van Frans Joriszn met Jan
Hendrickszn. van Egmondt haar gekoren voogd als op 7-11-1594 jegens Aeltge Banendr.
opdracht verkregen hebbende van 13 hond land gelegen in de polder van de Lisserbroek
verkoopt Adriaen Willemszn. van Steenvoorden de voorsz. 13 hond volgens de oude brief.
225. 9-6-1605 stilo novo. Volgt schuldbrief van 525 gulden met hypotheek op het gekochte,
belend NO Pieter Pouwelszn. Colingh nomine uxoris en ZO Pieter Corneliszn. alias uiter Lee,
ZW Dignom Janszn. de Roo en de Lisserkerck en NW het Elisabeth Gasthuis te Haarlem,
belast met de helft van 50 gulden per jr waarvan de andere helft betaald wordt door Jr Johan
Nicolaeszn. van Mathenesse tbv Aeltge Banendr.
226v. 26-6-1605 stilo novo. Cornelis Corneliszn. van Immerseel schout van Lisse en Cornelis
Engebrechtszn. van Velsen zijn voldaan te weten de voorsz. Van Immerseel van een uitpad of
noodweg als hij met zijn Hoge geest had door van Velsens werf gekomen van Dammas
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Jacobszn. of Magdalena Eeuwoutsdr. diens weduwe tot aan de Heerweg toe, belast met 1
oortge erfhuur per jr tbv Jr Johan van Mathenesse welke de voorsz. Van Immerseel tot zijn
laste neemt.
227v. 26-6-1605 stilo novo. Willem Adriaenszn. Schenaert verkoopt Cornelis Corneliszn. van
Immerseel schout van Lisse 3 hond afgezand teelland gelegen in de polder van de Oostgeest,
belend NO Dirck Anthoniszn. van Overgeest, ZO de Heerweg, ZW Volckert Harmenszn. de
Vries en NW Willem Isaackszn. van Heemskerck met zijn erfpacht.
228. 26-6-1605 stilo novo. Cornelis Corneliszn. van Immerseel ruilt met Willem Adriaenszn.
Schenaert en deze laatste ontvangt 2 hond land gelegen in de polder van de Oostgeest, belend
NO de voorsz. Schenaert, ZO en ZW Willem Isaackszn. van Heemskerck met zijn erfpacht en
NW Meeus Meeuszn. van Hoochcamer volgens drie oude eigendomsbrieven en Van
Immerseel krijgt 2 hond land gelegen in dezelfde polder, belend NO de voorsz. Van
Immerseel, ZO de voorsz. Van Heemskerck met zijn erfpacht, ZW de voorsz. Schenaert en
NW de voorsz. Meeus van Hoochcamer.
229. 16-11-1605 stilo novo. Jr Frederick van Renesse en van der Aa heer van Dorp man en
voogd van jonfrouw Yda van Dorp en Dirck Adriaenszn. van Larum delen twee campen
toegemaakt land gelegen in de Lagevenen, groot 5 morgen, belend tezamen NO eerst de
boedel van Joris Claeszn. van Venhuysen en nu de erfgenamen van Pieter Willemszn. backer
te Leiden met Willem Adriaenszn. Schenaert, O Meeus Meeuszn. van Hoochcamer, ZO en Z
de weduwe van oude Adriaen Corneliszn. Corsteman met haar erfpacht van de heer van
Benthuizen, ZW de weduwe en erfgenamen van Floris Corneliszn. en NW de voorsz. Pieter
backers erfgenamen en de heer van Dorp de achterste zijnde de kleine camp, belend O Meeus
Meeuszn. van Hoochcamer voorsz., ZO en Z de voorsz. oude Adriaen Corstemans weduwe,
ZW de weduwe en erfgenamen van Floris Corneliszn. voorsz. en NO de voorsz. Van Larum
met de andere partij onder toegift aan Dirck van Larum van 80 gulden en de voorsz. an Larum
de voorste camp, belend NO de voorsz. Pieter backers erfgenamen en Willem Schenaert, O
Meeus van Hoochcamer voorsz., ZO en Z de heer van Dorp en ZW de voorsz. Floris
Corneliszn. weduwe en erfgenamen en NW Pieter backers erfgenamen.
230v. 6-12-1605 stilo novo. Harmen Wipkes de Vries van Oninga schout van Voorhout
verkoopt Cornelis Pieterszn. van der Codden waard in de Witte Zwaan een klein hoekje erf,
lang 20 rijnlandse voeten en breed 4 voeten, belend NW en NO de verkoper met zijn werf, ZO
de Heerstraat en ZW de koper met zijn huis en erf.
231. 6-12-1606 stilo novo. Hendrick Adriaenszn. van Langeveldt als actie en transport
hebbende jegens Pouwels Reynerszn. en op 30-6-1602 verkregen hebbende 13 hond land
genaamd de Venne volgens de eigendomsbrief gestoken op 2 andere brieven verkoopt Claes
Janszn. Hits duinmeier de voorsz. 13 hond volgens de oude brief.
231v. 28-12-1605 stilo novo. Lenaert Wouterszn. van Calcker wielmaker als principael en
Hendrick Wouterszn. van Calcker borg broers wonende den Haag erfgenamen van Wouter
Lenaertszn. van Calcker en Margriet Pietersdr. hun ouders en Lenaert verkoopt Cornelis
Anthoniszn. een erf gelegen bijlsgewijs in Lisse, belend ZW Aernt Lenaertszn. schipper en
Harmen de Vries, NW de voorsz. De Vries, NO Catharina Gerritsdr. en Margriete Gerritsdr.
zusters en ZO de Heerstraat alsmede de halve steeg van 4 roe voeten.
233. 17-1-1606 stilo novo. Er wordt genaast door Dirck Hugenzn. nomine uxoris wonende te
Hillegom 13 hond land genaamd de Venne verkocht aan Claes Janszn. Hits vermeld onder
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231 en er wordt overgedragen aan Hendrick Adriaenszn. Langevelt zwager van Dirck
Hugenzn. voor 1300 gulden.
234. 12-2-1606 stilo novo. Willem Quirijnszn. van Egmondt wonende Voorhout verkoopt
Volckert Harmenszn. de Vries 1 1/2 hond land met een huis gelegen in de polder van de
Oostgeest, belend NO Claes Corneliszn. Corsteman, ZO de Heerweg en ZW en NW Adriaen
Corneliszn. van Larum, alles volgens de oude erfpachtsbrief van 3-5-1597 door Jan Marcuszn.
van Yperen van 5 gulden per jr tbv Johan van Hout te Leiden.
234v. 12-2-1606. Volgt schuldbrief van 440 gulden met hypotheek op het gekochte. Borgen
Harmen Wipkes de Vries van Oninga schout van Voorhout.
235v. 2-3-1606 stilo novo. Jr Frederick van Renesse en van der Aa heer van Dorp man en
voogd van jonfrouw Yda van Dorp verkoopt Gerrit Janszn. de Monnick duinmeier al het recht
en aanzeggen dat verkoper heeft aan twee oude eigendomsbrieven of vidimus met een
scheidbrief groot 2 morgen 266 roe.
236. 2-3-1606 stilo novo. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte gelegen over duin
in de polder van de Lagevenen, belend O Meeus Meeuszn. van Hoochcamer Z en ZO de
weduwe en erfgenamen van oude Adriaen Corneliszn. Corsteman, ZW de weduwe en
erfgenamen van Floris Corneliszn. en NW en NO Dirck Adriaenszn. van Larum alias Robol.
Borg Maritge Engelsdr. weduwe van Jacob Floriszn. Heemskerck met Jr Johan van
Mathenesse haar gekoren voogd.
237. 8-3-1606 stilo novo. Cornelis Vranckenzn. wonende Maasland man en voogd van
Catharina Gerritsdr. dochter van Gerrit Coppen bij Anna Cornelisdr. als erfgenaam voor de
ene helft en van 1/3 van de wederhelft, Jan Gerritszn. Coppen wonende Sassenheim voor hem
zelve voor 1/3 in de wederhelft en Gerrit Joriszn. wonende Overveen eerst man en voogd van
Jannetge Gerritsdr. Coppen en Willem van Oy nomine uxoris poorter van Leiden als oudoom
en bloedvoogd over Jannetge Gerritsdr. 2 jr nagelaten weeskind van Jannetge Gerritsdr. voor
1/3 in de wederhelft, erfgenamen van Gerrit Janszn. Coppen en Anna Cornelisdr. in haar
leven wonende te Sassenheim op de hofstede genaamd de Nes verkopen Willem Matthijszn.
een hofstede als huis, barg en schuur alsmede 7 1/2 hond land gelegen in het Block genaamd
de Poelpolder, belend NO Pieter Mourijnszn., ZO ‘s-Gravenwater, ZW de weduwe en
erfgenamen van Lambert Reynierszn. van der Horst en NW de Heerweg onder overhandiging
van de oude eigendomsbrieven.
238. 8-3-1606 stilo novo. Dezelfden verkopen Cornelis Pieterszn. Keyser 4 morgen 1/2 hond
land gelegen aan twee campen aan elkander in de polder van de Roversbroek, belend tezamen
NO de Kerk van Sassenheim, Matthijs Pieterszn., Gerrit Willemszn. van Heemskerck nomine
uxoris en Cornelis Dirckszn. de Bruyn in de Kage, ZO de Leidse meer, ZW Wouter Janszn.
Brebijl en zekere Aelmis camp toebehorende Laurens Gael te Leiden en NW Jan Dirck
Jansznzn. van Sonnevelt.
238v. 8-3-1606 stilo novo. Dezelfden verkopen Huygh Hendrickszn. 13 hond land gelegen in
de polder van de Roversbroek, belend NO Jacob Dirckszn. van der Voorden, ZO Jan
Hendrickszn. Brebijl, ZW Jannetge Pieter Florisznsdr. te Sassenheim en NW ’sGravenwatering.
239v. 8-3-1606 stilo novo. Dezelfden verkopen Jr Johan Nicolaeszn. van Mathenesse 2
morgen toegemaakt weiland gelegen in de polder van de Roversbroek waarvan 4 hond

48

leenland ter leen gehouden van dezelfde Van Mathenesse als bezitter van den huize en
hofstede van Lisse, belend NO Jan Claeszn. van Santvliet bleker, ZO Pieter Mouringszn. en
Gerritge een dochter van wijlen oude Cornelis Floriszn. Cock, ZW Hubert Hugenzn. in plaats
van de Abdij van Egmond en NW de weduwe en erfgenamen van Lambert Reynierszn. van
der Horst en de voorsz. Hubert Hugenzn. onder overhandiging van een oud eigendomsbewijs
van 8 hond begrepen in de voorsz. 2 morgen eertijds gepasseerd door Maerten Pieterszn. tbv
Cornelis Floriszn. oude Cock op 2-8-1556 alsmede een copie authentiek of vidimus van een
oud eigendomsbewijs van de voorsz. 2 morgen door Pieter Mouringszn. op Annetge
Cornelisdr. voorsz. eertijds weduwe van Dirck Mouringszn. mede tbv Gerrit Jacob
Coppensznzn. haar 2e man op 27-11-1591.
241. 28-3-1606 stilo novo. Jeroen Dammaszn. Cluft verkoopt Dammas Jeroenszn. Cluft zijn
zoon 2 morgen land eertijds gekomen uit de helft van 6 morgen gelegen in de polder van de
Lagevenen, belend NO Claes Corneliszn. Corsteman, ZO de verkoper met zijn loostercamp,
ZW Jr Johan van Mathenesse en NW de vaartlaan of watering, onder overhandiging van een
oud eigendomsbewijs van de helft van 6 morgen van 31-12-1566, voor 375 gulden.
242. 6-4-1606 stilo novo. Willem Matthijszn. schuldig aan Adriaen Mouringszn. poorter van
Leiden 18 gulden 15 st per jr met hypotheek op zijn hofstede als huis, barg en schuren
alsmede 7 1/2 hond land gelegen in de Poelpolder, belend NO Pieter Mouringszn., ZO ‘sGraven water, ZW de weduwe en erfgenamen van Lambert Reynierszn. van der Horst en NW
de Heerweg.
243. 9-41606 stilo novo. Cornelis Corneliszn. van Immerseel schout van Lisse en Dirck
Adriaenszn. van Larum alias Robol gaan landen gelegen in de polder van de Oostgeest ruilen.
Dirck ontvangt 3 hond land lestmaal gekomen van Willem Adriaenszn. Schenaert, belend NO
Dirck Anthoniszn. van Overgeest, ZO de Heerweg, ZW Volckert Harmenszn. de Vries en
NW Willem Isaackszn. van Heemskerck en Van Immerseel krijgt 1 1/2 hond uit van Larum’s
Truyen croft gekomen van de Lisserkerk aan twee partijen, de grootste belend NO de voorsz.
Van Larum met de voorsz. Van Immerseel, ZO het provenland gekomen van heer Pons van
Boshuysen daarvan possesseur is Mr Gerard van Hoochstraeten, ZW de voorsz. Van
Immerseel loco het Vrouwen Gilde te Lisse en NW de Heerweg en het kleinste belend NO het
voorsz. provenland, ZO en ZW de voorsz. Van Immerseel en NW de voorsz. Van Larum
onder overhandiging aan Van Larum van de oude brief van 25-6-1605.
245. 22-5-1606 stilo novo. Aelbert Jeroenszn. molenaar althans man en voogd van Cunera
Jansdr. eertijds weduwe van Engel Willemszn. ter eenre en Willem Thomaszn. als heertgen
vader en Hendrick Willemszn. als oom en over zulks bloedvoogden over de 4 onmondige
weeskinderen van Engel Willemszn. ter andere verwijzen naar de akte van uitkoop van 2-31605 waarbij Cunera Jansdr. weduwe van Engel Willemszn. met Wouter Jacobszn. Doncker
haar oom en voogd ter eenre en Willem Thomaszn. en Hendrick Willemszn. voorsz. als
bloedvoogden overr Dirck 9 jr, Meeus 7 jr, Pieter 6 jr en Maritge 4 jr de boedel delen. De
weduwe behoudt alles en zal de kinderen opvoeden tot 20 jr en dan elk 12 gulden uitreiken.
246. 29-6-1606 stilo novo. Cornelis Anthoniszn. verkoopt Jan Anthoniszn. zijn broer 1/3 van
een hofstede als huis en barg alsmede 9 morgen land gelegen aan drie partijen op het
Oosteinde, waarvan de andere 2/3 delen de koper en Anna Anthonisdr. toekomen, daarvan de
grootste partij, daarop de hofstede staat 5 1/2 morgen groot is, belend in zijn geheel NO Dirck
Hugenzn., Pieter Pieterszn. Keyser, Mr Herbert Stalpert van der Wiele, Jan Claeszn. van
Santvliet en Syvert Claeszn. van Santvliet en Willem Corneliszn. Keyser, ZO Jan Anthoniszn.
c.s. en ZW de voorsz. Van der Wiele en Marritgen Lenaertsdr. van Tetroede weduwe van
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Dirck Anthoniszn. en NW Nyenrodens duin, het tweede groot 2 morgen 4 1/2 hond genaamd
de drie zestalfhonden, belend in zijn geheel NO de Lisserkerk met Dirck Adriaenszn. van
Larum, ZO de erfgenamen van Jr Aernt van Duvenvoorde, ZW de erfgenamen van Pieter
Claeszn. moutmaker c.s. en NW de voorsz. Jan Anthoniszn. en Anna Anthonisdr. en Mr
Herbert van der Wiele en het derde perceel groot 4 hond genaamd het Schaepweitge, belend
ZW, NW en NO de voorsz. Jan en Syvert Claeszonen van Santvliet en ZO de Heerweg, belast
in zijn geheel met 35 gulden per jr tbv het Prooshuis te Haarlem, voor 1300 gulden.
247. 9-7-1606 stilo novo. Volckert Harmenszn. de Vries verkoopt Pieter van Eecke 4 hond
teelland gelegen in de polder van de Oostgeest, belend NO Dirck Adriaenszn. van Larum, ZO
de Heerweg, ZW Pieter Pauwelszn. Colingh en NW Willem Isaackszn. Heemskerck met zijn
erfpacht, belast met 12 gulden 10 st per jr tbv Harmen de Vries, onder overhandiging van 3
oude eigendomsbewijzen.
247v. 16-7-1606 stilo novo. Mutueel testament van Jeroen Dammaszn. Cluft en Duyve
Cornelisdr. man en vrouw. Geroyeerd 18-4-1611.
249. 6-8-1606 stilo novo. Annetge Aerntsdr. weduwe van Pieter Aelbertszn. bakker met Floris
Jeroenszn. haar zwager en gekoren voogd en ook als man en voogd van Trijntge Pietersdr.,
Maerten Aelbertszn. oom en bloedvoogd over Neeltge Pietersdr. 22 jr en Grietge Pietersdr. 17
jr verkopen jonge Cornelis Floriszn. t recht en aanzeggen van 8 oude eigendomsbewijzen van
een huis en erf.
250. 6-8-1606 stilo novo. Volgt schuldbrief van 350 gulden met hypotheek op het voorsz.
huis gelegen in het dorp van Lisse, belend NW Cornelis Pouwelszn. schipper, NO de
schuldenaar, ZO Jan Dirckszn. Vougel smid en ZW het Dorpsplaats, belast met 6 gulden per
jr., te lossen met 100 gulden, tbv Cornelis Dirckszn. van Larum.
251. 13-10-1606 stilo novo. Cornelis Pieterszn. Keyser verkoopt Willem Corneliszn. Ponden
al het recht en aanzeggen dat hij heeft zowel tot een scheidbrief tussen de erfgenamen van
Cornelis Pieterszn. en Maritge Dircksdr. van 30-4-1596 als van 1/3 van een camp land van 3
morgen gelegen in de polder van de Roversbrouck, waarvan de andere 2/3e delen competeren
de koper en Annetge zijn dochter, belend in zijn geheel NO Laurens Gael met zijn aelmoes
camp, ZO Dignom Janszn. de Roo en Claes Corneliszn. Corsteman, ZW Gerrit Willemszn.
Heemskerck en de Grafelijkheid van Holland en NW de Poel.
252. 19-10-1606 stilo novo. Grietge Cornelisdr. weduwe van Cornelis Dirckszn. van Larum
met Dirck Corneliszn. Boterman en Jan Corneliszn. Boterman haar broers, Jan Pieter
Hugenznzn. haar zusters man en Adriaen Janszn. Craen haar Jan broeders dochter man
wonende in het Lageland als haar voogden ter eenre en Hillegont Cornelisdr. weduwe van
Thomas Franszn. met Egbertus Amily dienaar van het Heilige Evangelie te Leiden haar
zwager als haar voogd Dirck Anthoniszn. van Overgeest man en voogd van Neeltge
Cornelisdr., Jan Janszn. van Rossem wonende Bleijswijck, man en voogd van Jannetge
Cornelisdr., Pieter Corneliszn. van Larum wonende Oegstgeest voor hem zelve en Adriaen
Corneliszn. van Larum voor hem zelve als erfgenamen van de voorsz. Cornelis Dirckszn. van
Larum hun vader en schoonvader delen de boedel, daarvan de constitutiebrieven, obligaties en
andere inschulden tezamen bedragen 4385 gulden, daarvan de weduwe zal hebben 2192
gulden en de erfgenamen van Cornelis Dirckszn. 2192 gulden, dus elk daarvan 1/5 of 438
gulden.
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253v. 28-12-1606 stilo novo. Willem Thomaszn. als weduwnaar eerst van Maritge Matthijsdr.
en daarna van Maritge Dammasdr. zijn laatste vrouw ter eenre en Hendrick Willemszn.
wonende te Haarlemmerliede, Thomas Willemszn. bakker en Cunera Jansdr. weduwe Engel
Willemszn. met Aelbert Jeroenszn. molenaar haar man tezamen bloedvoogden over de 4
weeskinderen van Engel Willemszn. kinderen van de voorsz. Maritge Matthijsdr. ter andere
zijde, Geertruyd Dircksdr. weduwe van Jan Hendrickszn. wonende Woubrugge enige dochter
van het voorbedde van de voorsz. Maritge Dammasdr. met Harmen de Vries schout van
Voorhout haar gekoren voogd ten derde, Maerten Symonszn. wonende Noordwijk man en
voogd van Quirina Willemsdr. en Dammas Willemszn. voor hem zelve oud 25 jr nagelaten
kinderen van het laatste bed van Maritge Dammasdr. ten vierde. De boedelhouder is nu 70 jr
en een oud man. Elk kind ontvangt 25 gulden en de boedelhouder behoudt alles, met
waarborg de beterschap van zijn hofstede met 4 hond land, belend NO de Broekweg, ZO de
weduwe van Jan Jacobszn. Doncker en de drie onmondige weeskinderen van wijlen Jacob
Floriszn. van Heemskerck, Z de Graftweg, ZO jonge Cornelis Floriszn. met Aeltge
Cornelisdr. en NW de Heerweg.
255. 28-12-1606 stilo novo. Willem Thomaszn. weduwnaar van Maritge Dammasdr. zijn leste
vrouw stelt circa 9 jr geleden aan wijlen Willem Engelszn. zijn zoon van het voorbedde
verkocht te hebben en draagt nu op aan Aelbert Jeroenszn. molenaar man en voogd van
Cunera Jansdr. eeder weduwe van de voorsz. Engel Willemszn. een klein erfke zoals nu
betimmerd is met een huisje, belend NW de Heerweg en NO, ZO em ZW de verkoper.
Voldaan met een obligatie tbv de verkoper van 30 st per jr gedurende zijn leven.
256. 25-1-1607 stilo novo. Dignom Janszn. de Roo verkoopt Dirck Dignomszn. do Roo zijn
zoon een oud eigendomsbewijs van 24-6-1590 van 2 1/2 morgen land genaamd
Kouckebackerscamp gelegen in de polder van de Lisserbroek, nu belend NO de weduwe en
erfgenamen van Adriaen Willemszn. van Steenvoorden loco Geertge IJsbrantsdr. dat Aeltge
Banendr.was, belend ZO Pieter Corneliszn. uit ter Lee, ZW de Lisserkerk en Dirck
Anthoniszn. van Overgeest loco Foy van Brouckhoven dat Jan van Brouckhoven was en NW
Meeus Meeuszn. van Hoochcamer loco heer Pons van Boshuysen erfgenamen met de
Lisserkerk. Voldaan door ruiling van 2 1/2 morgen land gelegen in Noordwijkerhout.
257. 2-2-1607 stilo novo. Claes Corneliszn. Corsteman als op 22-1-1602 de eigendom van een
huis en erf jegens Willem Isaackszn. van Heemskerck verkregen hebbende verkoopt dit huis
en erf aan Maritge Woutersdr. weduwe van Claes Adriaenszn. alias Claes Aryvaers.
257. 2-2-1607. Volgt schuldbrief door koopster met Wouter Claeszn. haar oudste zoon als
haar voogd van 100 gulden met hypotheek op het gekochte, belend NO Jan Claeszn. van
Santvliet en Syvert Claeszn. van Santvliet, ZO de Heerweg, ZW Volckert Harmenszn. de
Vries loco Willem Quirijnszn. en NW Adriaen Corneliszn. van Larum, waarvoor zij een
jaarlijkse rente van 6 gulden 5 st zal betalen.
258v. 2-3-1607 stilo novo. Johan Jacobszn. van Assendelft apotheker wonende den Haag
verkoopt Gerrit van der Laen al het recht en aanzeggen dat hij had van Symon Jacobszn. van
Assendelft zijn broer aan een eigendomsbrief van 3-10-1598 van een croft land, voor 200
gulden.
259. 22-4-1607 stilo novo. Jeroen Dammaszn. Cluft verkoopt Pieter Janszn. de Jongste 2
percelen land jegenwoordig afgezand gelegen in de polder van de Westgeest het grootste 3
morgen en het kleinste 1 morgen volgens drie oude eigendomsbrieven.
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260. 8-5-1607 stilo novo. jonge Cornelis Floriszn. Cock van Wassenaer verkoopt Jan
Hendrickszn. Brebijl 1/2 morgen land genaamd het Nestge gelegen in de Poelpolder, belend
NW de Voorhouter banwatering genaamd Sassemerbeek, NO ‘s-Gravenwater genaamd de
Poel, ZO met een sneep hoek, ZW en W de koper met de Aelberts camp met waarborg 777
roe land genaamd de Beeckcroft, belend NW Gerrit Corneliszn. alias Beeckesteyn, NO Jacob
Dirckszn. van der Voorden, ZO de koper en ZW de voorsz. banwatering, voor 315 gulden.
261. 17-5-1607 stilo novo. Willem Adriaenszn. Schenaert verkoopt Pieter Pouwelszn.
Colingh 3 hond afgezand teelland als verkoper te anderen tijde van Aernt van der Hooch bij
permitatie van gelijke 3 hond verkregen heeft, alles volgens de brief van 3-12-1603.
262. 27-5-1607 stilo novo. Pieter Janszn. de Jongste als principael schuldenaar en Jeroen
Dammaszn. Cluft zijn schoonvader als borg schuldig eerst aan Cornelis van der Hooch een
jaarlijkse losrente van 25 gulden en aan Elisabeth van der Hooch, beiden kinderen van Pieter
van der Hooch, een jaarlijkse losrente van 12 gulden 10 st met hypotheek op 1 1/2 morgen
land genaamd Wouters weide, belend NO Jr Johan van Mathenesse, ZO het Convent van
Leeuwenhorst en ZW en NW de voorsz. de Jongste met zijn erfpacht.
263v. 27-5-1607 stilo novo. Pieter Janszn. de Jongste stelt dat Jeroen Dammaszn. Cluft zijn
schoonvader zich op heden borg voor hem heeft gesteld van twee rentebrieven en zal hem
daarvoor schadeloos houden waarvoor hij verbindt 3 morgen afgezand land genaamd de
Noordhoek waaronder Woutersweide begrepen is gelegen in de polder van de Westgeest,
belend NO Jr Johan van Mathenesse, ZO de Abdij van Leeuwenhorst, ZW Pieter Janszn. de
Jongste en NW de Keukenduin van Teylingen.
264. 4-6-1607 stilo novo. Claes Dirckszn. wonende Voorhout jegenwoordig man en voogd
van Maritge Lenaertsdr. weduwe Dirck Thonis Vranckenznzn. verkoopt Claes Janszn. Hits
duinmeier een croft teelland waarop voortijds de hofstede van wijlen Pouwels Aelbertszn.
plach te staan groot 5 hond, gekomen uit een perceel van 6 morgen 1 1/2 hond zoals zijn
huisvrouw bij testament van haar man aangekomen is gelegen in de Oostpolder bij het
banhek, belend NO Jan Thonis Vranckenznzn. c.s., ZO Mr Herbert Stalpert van der Wiele
nomine uxoris wonende Haarlem, ZW de verkoper met zijn groene weide die hij ook aan de
koper verkocht heeft en NW Nyenrodensduin, belast met 1 oortge erfhuur tbv Jr Johan van
Mathenesse en 5 gulden 1 st per jr tbv het Cecilien Convent te Haarlem daarvan thans heffer
is de stad Haarlem, onder overhandiging van de oude eigendomsbewijzen de ene van 5-51581 tbv Anthonis Vranckenzn. en de andere van 20-4-1600 tbv Dirck Thonis Vranckenznzn.
265. 4-6-1607 stilo novo. Dezelfde verkoopt dezelfde de groene weide groot 7 1/2 hond
eveneens uit de voorsz. partij van 6 morgen 1 1/2 hond, belend NO de koper, ZO Jan Thonis
Vranckenznzn., ZW Cornelis Dirckszn. van ’t Hooch en NW de Heerweg met
Nyenrodensduin, belast met 1 st 6 p per jr tbv Jr Johan van Mathenesse en 15 st erfpacht per jr
tbv het Vrouwen Gilde te Lisse nu heffer de Heilige Geest alhier, alles volgens de voorsz.
oude brieven.
266. 4-6-1607 stilo novo. Dezelfde verkoopt Cornelis Dirckszn. van ’t Hooch een partij
teelland genaamd de Middelcroft groot 7 1/2 hond eveneens uit de partij van 6 morgen 1 1/2
hond, belend NO Claes Janszn. Hits, ZO de weduwe en erfgenamen van Pieter Claes
Woutersznzn. te Haarlem c.s., ZO Meeus Meeuszn. van Hoochcamer en NW de Heerweg,
alles volgens de voorsz. oude brieven.
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267v. 4-6-1607 stilo novo. Dezelfde verkoopt Meeus Meeuszn. van Hoochcamer 7 1/2 hond
teelland genaamd de Westcroft uit dezelfde 6 morgen 1 1/2 hond in de Oostpolder, belend NO
Cornelis Dirckszn. van ’t Hooch, ZO de weduwe en erfgenamen van Pieter Claes
Woutersznzn. te Haarlem c.s., ZW Claes Corneliszn. Corsteman en NW de Heerweg.
268v. 4-6-1607 stilo novo. Dezelfde verkoopt Pieter Pieterszn. Keyser 10 1/2 hond land
genaamd die Venne gelegen in de Oostpolder (de helft van 3 1/2 morgen), belend ZO Mr
Herbert Stalpert van der Wiele nomine uxoris te Haarlem, ZW de weduwe en erfgenamen van
Pieter Claes Woutersznzn. te Haarlem en NW Claes Janszn. Hits.
269v. 5-6-1607 stilo novo. Cornelis Corneliszn., Cornelis Lenaertszn. van Tetroede, Anthony
Lenaertszn. van Tetroede, Daniel Lenaertszn. van Tetroede, Claes Dirckszn. gehuwd met
Maertge Lenaertsdr. weduwe van Dirck Anthoniszn. en Pouwels Willemszn. man en voogd
van Catharina Lenaertsdr. tezamen erfgenamen van Maritge Gerritsdr. eerst weduwe van
Cornelis Hugenzn. en later van Lenaert Danielszn. van Tetroede delen de boedel. Daniel
Lenaertszn. twee campen toegemaakt land gelegen in de polder van de Roversbroek zijnde
een croft weiland groot 8 hond, genaamd de Poelcamp en de andere groot 11 hond, belast met
6 st erfpacht per jr op een akker land in de croft tbv de Sassemerkerk en de andere
comparenten - uitgezonderd Anthony van Tetroede - ontvangen 1800 gulden en Anthony 11
hond land gelegen over duin.
271. 5-6-1607 stilo novo. Elisabeth Cornelisdr. weduwe van Pancras Dammaszn. Cluft met
Jan Janszn. van Warmont haar zwager als haar gekoren voogd en dezelfde Jan Janszn.
wonende Rijnsburg gehuwd met Maritge Pancrasdr. die weduwe was van Cornelis
Corneliszn. van der Bouckhorst, Jan Cornelis Claesznzn. wonende Voorschoten man en
voogd van Sebastiana Pancrasdr., Dirck Janszn. wonende Voorhout man en voogd van
Jannetge Pancrasdr., Huygh Pancraszn. Cluft voor hem zelve en Geertruyt Pancrasdr.
ongehuwd persoon oud 27 jr met Huygh haar broer als haar voogd, erfgenamen van Pancras
voorsz. verkopen Claes Gerritszn. op ‘t Nest 1 1/2 morgen hoog geestland gelegen in de
Westgeest, belend NO Dignom Janszn. de Roo, ZW de oude banzijp en daarover dezelfde en
Dignom Janszn. de Roo met de Abdij van Leeuwenhorst, ZW Pieter Janszn. de Jongste met
erfpacht en NW de Lijdweg vroeger bezeten door Cornelis Hugenzn. en Pancras Dammaszn.
volgens de oude brieven de ene van 31-12-1566 door Gerrit Claeszn. verkocht aan Cornelis
Hugenzn. verleden voor de schout van Sassenheim en de andere van 22-3-1567 voor schout
en schepenen van Lisse verleden op dezelfde Cornelis Hugenzn.
272. 22-7-1607 stilo novo. Copie akte van 20-7-1607 verleden voor notaris Egbert van
Bosvelt te Haarlem. Cornelis Claeszn. Corsteman weduwnaar van Neeltge Huybertsdr. en
Willem Claeszn. Brammer brouwer in het Hart te Haarlem als last en procuratie hebbende van
Huybert Corneliszn. gehuwd met Meyns Symonsdr., Jan Janszn. voor hem zelve en
vervangende Gerrit Janszn., Cornelis Janszn en Maritge Jansdr. zijn broers en zuster, kinderen
van za Jan Symonszn., Lenaert Gerritszn. de zoon van Gerrit Symonszn. voor hem zelve en
hem sterk makende voor Symon Gerritszn., Jacob Symonszn. en Maritge Symonsdr. zijn
broers en zuster, mitsgaders Alijt Symonsdr. wonende Heemstede, Pieter Corneliszn.
wonende Vijfhuizen, Willem Gerritszn. wonende Schoten gehuwd met Jannetge Jansdr.,
Jacob Janszn. wonende Schalkwijk en Willem Engelszn. mede wonende Vijfhuizen, allen
naaste vrunden van Heyltgen enige nagelaten dochter van Neeltge Huybertsdr. bij Claes
Corneliszn. Corsteman gepasseerd voor Pieter Sonnevyl te Haarlem op 2 en 4-7-1607 ter
andere zijde. Zij verwijzen naar het testament van Neeltge op 31-4-1607 voor de voorsz. Van
Bosvelt verleden. Neeltje is overleden op 7-5-1607 en de inventaris van de boedel is
opgemaakt op 20-6-1607. De boedel bestaat uit twee stukken land gelegen aan elkander te
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Schalkwijk groot 3 morgen 4 hond, belend O de Goo, Z Cornelis Jacobszn., W de
Schalkwijkerweg en N de erfgenamen van Baernt Wiggerszn. Kousebant, 1 morgen 2 hond 50
roe land gelegen als voren, belend O de Goo, Z Symon Adriaenszn., W de kinderen van Duyf
Jacobsdr. en N Jasper Franszn., l morgen land gelegen als voren, belend O Hendrick
Louriszn., Z Symon Adriaenszn., W Jan Hendrickszn. en N de Sylwint, een huis en erf met 5
hond land gelegen te Haarlemmerliede, belend O de Poel, Z Cornelis Claeszn. Poel, W de
Heilige Geest te Haarlem en N niet ingevuld, in gebruik bij Claes Pieterszn., 9 hond land min
een vierendeel gelegen op de grote geest te Heemstede, belend O de weduwe en kinderen van
Mattheus Steyn burgemeester van Haarlem, Z Jan Bouwenszn. en de erfgenamen van Gerrit
Luyt en Huygh Louriszn., W de erfgenamen van Claes Janszn. Schouten en N Dirck Janszn.,
2 hond land mede op de grote geest, belend O de Buurweg naar het clooster, Z Theus
Korssen, W de Schouwatering en N de erfgenamen van Boudewijn van der Loo, 5 hond land
gelegen in dezelfde banne op de kleine geest, belend O de Achterweg, Z Cornelis Claeszn.
Dickbier, W de Buurweg en N de Capelrie, een rente van 37 gulden 10 st te lossen met 600
gulden tlv Maerten Willemszn. wielmaker te Haarlem, een rente van 25 gulden per jr tlv
Hendrick Louriszn. buurman te Schalkwijk, 9 gulden per jr te lossen met 150 gulden per jr tlv
Cornelis Janszn. wonende Heemstede, een obligatie van 150 gulden tlv Alijt Cornelisdr.
weduwe van Jacob Visscher te Hillegom, een obligatie van 1000 gulden tlv Cornelis
Jacobszn. en contant 618 gulden 15 st, alsmede 624 gulden tlv Maerten Claeszn. Colen en
Thomas Aerntszn. in de Druyf te Haarlem en er worden twee loten gemaakt, lot A 9 hond
land min een vierendeel te Heemstede, het huis en erf met 5 hond te Haarlemmerliede, 1
morgen 2 hond 50 roe te Schalckwijck, 1 morgen aldaar, de rentebrief van 9 gulden, de
obligalie van 9 gulden tlv Alijt Cornelisdr., de obligatie van 1000 gulden alsmede 1360
gulden, lot B 5 hond land gelegen te Heemstede op de kleine geest, 2 hond land gelegen
aldaar, de rente van 25 gulden tlv Hendrick Louriszn., de twee stukken land te Schalkwijck,
de rente van 37 gulden 10 st en aan geld 1561 gulden 3 st 6 p. Lot A gaat naar Cornelis en lot
B naar het weeskind.
275. 7-9-1607 stilo novo. Pieter Pouwelszn. Colingh als procuratie hebbende van Willem
Isaackszn. Heemskerck als grondeigenaar heeft onlvangen van Dammas Hendrickszn.
rietdekker 14 gulden ivm aflossing van een erfpacht van 2 gulden gevestigd op 35 roe land
waarop een huis getimmerd is volgens de brief van 10-6-1603 en draagt alsnog op aan
dezelfde Dammas een roede land achter uit zijn croft, belend tezamen ZW, NW en NO de
verkoper en ZO de Heerweg.
276. 10-9-1607 stilo novo. Dammas Hendrickszn. rietdekker schuldig aan Magdalena Jansdr.
weduwe van Symon Janszn. in zijn leven korenkoper te Leiden 6 gulden 5 st per jr met
hypotheek op het huis en erf met 1/2 hond land gelegen in de polder van de Oostgeest,
hiervoor vermeld.
277. 16-9-1607 stilo novo. Engel de Praem van Eeckelo verkoopt Quirijn Janszn. de Goede
het recht en aanzeggen dat hij heeft aan een eigendomsbrief van 30-12-1604 gepasseerd door
Willem Thomaszn. als curator van de onbeheerde boedel van za Betge Anthonisdr. weduwe
van Andries Herebaut.
277v. 29-9-1604 stilo novo. Cornelis Anthoniszn. verkoopt Aernt Lenaertszn. schipper al het
recht en aanzeggen dat hij heeft aan een brief van 28-12-1605 jegens Lenaert Wouterszn. van
Calcker van een leeg erf.
278v. 10-11-1607 stilo novo. Adriaen Corneliszn. van Larum verkoopt Philips Dirckszn. van
Larum zijn neef de beterschap van een stuk afgezand land groot 6 1/2 hond gelegen in de
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polder van de Oostgeest, belend NO Volckert Harmenszn. de Vries, ZO de Heerweg, ZW
Dirck Anthoniszn. van Overgeest en NW dezelfde van Overgeest en de verkoper.
279. 10-11-1607 stilo novo. Dezelfde verkoopt dezelfde 5 1/2 hond afgezand geestland
gelegen in de polder van de Oostgeest eertijds gekomen van de Lisserkerk en daarna van
wijlen Jan Marcuszn. van Yperen als van Jan Claeszn. van Santvliet c.s.
280. 27-9-1607 stilo novo. Claes Corneliszn. Corsteman stelt op 5-3-1591 ontvangen te
hebben van de Heren Staten van Holland 145 roe teelland gelegen in de polder van de
Westgeest, gekomen van de Regulieren monniken te Leiderdorp, doch hij heeft daarop geen
recht aangezien hij gekocht had tbv de weduwe en erfgenamen van oude Adriaen Corneliszn.
Corsteman zijn broer en draagt alsnog aan deze het onroerende op.
280v. 27-9-1607 stilo novo. Dammas Hendrickszn. rietdekker stelt dat Pieter Pouwelszn.
Colingh aan hem had opgedragen 35 roe door hem te anderen tijde op erfpacht aangenomen
van Willem Isaackszn. van Heemskerck daarop Dammas een huis heeft gezet doch dal hij iets
meer land heeft gebruikt en is alsnog schuldig aan deze Colingh 4 gulden.
281. 30-9-1607 stilo novo. Crijntge Gerritsdr. weduwe van Dirck Corneliszn. Commer
wonende in het Langeveld met Gerrit Dirckszn. timmerman en Dirck Wolphertszn. haar
gekoren voogden ter eenre en Cornelis Dirckszn. voor hem zelve, jonge Gerrit Gerritszn. Roo
gehuwd met Maritge Dircksdr., Jan Doesezn. wiens moeder was Commer Jacobsdr., die de
voorsz. Dirck Corneliszn. tot een huisvrouw heeft gehad en zijn vaders erfenis had moeten
uitreiken en daarom dezelfde Jan Dirckszn. voor een kindsgedeelte gerechtigd is in de
nalatenschap delen de boedel. Crijntge Gerritsdr. een huis en erf met barg en schuur alsmede
4 morgen land gekomen van de Capelle van Langeveld, belend ZO de Wildernis, ZW of W
Pieter Adriaenszn. Hartoog, NW oude Gerrit Gerritszn. Roo en NO Gerrit voorsz. en de Abdij
van Leeuwenhorst, belast met 14 gulden per jr tbv de Capelle van Langeveld, nog een huis en
erf met barg en schuur alsmede 8 hond land, belend ZO de Wildernis, ZW de Abdij van
Leeuwenhorst en NW en NO Cornelis Gerritszn., belast met 9 duit ’s-Gravenerfhuur, 1 1/2
morgen geestland, belend NW en ZO Cornelis Gerritszn. voorsz., ZW oude Gerrit Gerritszn.
Roo en NW Jacob Gerritszn. Roo alles te Langeveld in Noordwijk, 5 morgen land genaamd
de Hoogwey in Lisse, belend ZO Claes Adriaenszn. van Schenen en de weduwe van Engel
Adriaenszn. Robol met Cornelis Corneliszn. Neesvaer, ZW de Delff, NW Hendrick
Adriaenszn. met bruikwaar en NO Jr Johan van Mathenesse, belast met 5 groot vlaams per jr
erfpacht tbv de weduwe van Jr Artus van Brederode 2 1/2 morgen land genaamd de Lageveen
in Noordwijkerhout, belend ZO de vaart, ZW de weduwe van Cornelis Hubrechtszn. met
bruikwaar, NW de nieuwe watering en NO de weduwe van Cornelis Hubrechtszn. voorsz.,
belast met 150 gulden tbv Willem Danielszn. van Tetroede en de weduwe zal de anderen
tezamen betalen 950 gulden.
282v. 7-10-1607 stilo novo. Crijntge Gerritsdr. voorsz. verkoopt Cornelis Dirckszn. en Jan
Doeszn. 5 morgen land gelegen over duin in de polder van de Hoge Mosvenen, belend NO Jr
Johan van Mathenesse, ZW Claes Adriaenszn. Schenaert en de erfgenamen van Adriaen jonge
Dirck Dirckszn. met Cornelis Corneliszn. Neesvaer, ZW de Delft en NW de erfgenamen van
Jr Aernt van Duvenvoorde, belast met 5 groot per jr, onder overhandiging van de twee oude
brieven, beide van 11-3-1567.
284. 11-11-1607 stilo novo. Dammas Hendrickszn. rietdekker stelt op 10-2 lestleden schuldig
erkend te hebben aan Magdalena Jansdr. weduwe van Symon Janszn. korenkoper te Leiden 6
gulden 5 st per jr verzekerd op zijn huis en erf en heeft nu van dezelfde Magdalena Jansdr.
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geleend 40 gulden daarvoor hij 2 gulden 10 st per jr zal betalen met hypotheek op hetzelfde
huis en erf.
284v. 25-11-1607. Dirck Hugenzn. van Hillegom als eigenaar van 13 hond land gelegen op de
Oostgeest te Lisse belast met 9 st erfhuur, belend NO mr Herbert van der Wiele, ZO Jan
Anthoniszn. c.s., ZW Pieter Pieterszn. met de voorsz. Jan Anthoniszn. en NW de Wildernis en
ruilt dit met een weide van 14 hond gelegen in Heemstede de voorsz. Mr Herbert van der
Wiele competerende, belend O het Spaerne, Z de weduwe en erfgenamen van Matheus
Augustijn Steyn, W de voorsz. weduwe en erfgenamen en Pieter Jacobszn. van Campen en W
Jacob Aerntszn. Overgaech? (Evengroen?).
H.J. van der Waag, Spijkenisse, maart 1998.
Gedigitaliseerd door M. van der Tas, juli 2012.
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