Rechterlijk Archief van Lisse
inv.no. 4
door
H.J. van der Waag
Ook dit deel is voorzien van een klapper op alle comparanten. De bewerker heeft - in verband
met de indexering - zoveel mogelijk eenzelfde schrijfwijze aangehouden. Voor de juiste
schrijfwijze raadplege men het originele deel.
1. 11-3-1608. Neeltge Florisdr. eerst weduwe van Jan Pouwelszn. en naderhand van oude
Cornelis Willemszn. met Eeuwout Willemszn. wonende Noordwijkerhout als haar gekoren
voogd en Lenaert Willemszn. wonende Cralingen als oom en bloedvoogd over Willem
Corneliszn. 22 jr en Floris Corneliszn. 21 jr onmondige kinderen van Cornelis Willemszn. bij
Neeltge Florisdr. verkopen Jeroen Dammaszn. Cluft een toegemaakt camp land groot 9 1/2
hond of 1 1/2 morgen onder meer genoemd als die Grijpveen gelegen over duin in de polder
van de Lage venen, belend NO de erfgenamen van Elisabeth Brunt, ZO Cornelis Reyerszn.
met erfpacht van juffrouw Agatha van Berckenrode, ZW de weduwe en erfgenamen van
Jacob Adriaenszn. van Sprockenburch en NW een gemene weg genaamd de vaart, alles
volgens de oude brief van 26-2-1567 gepasseerd door Hubert Hendrickszn. op de voorsz. Jan
Pouwelszn.
1v. 5-4-1608. Pieter de Brauwer van Moorbeecke in Vlaenderen heeft in oktober 1605
ontvangen van Pieter van der E lathouwer 36 gulden daarvoor hij 2 gulden 5 st per jr zal
betalen, met waarborg zijn huis en erf of de beterschap daarvan gelegen op erfpachtsgrond
aan de Beeckstraat, belend NW Jan Gerritszn. van Delden kleermaker, NO de Beek en
daarover Dirck Adriaenszn. van Larum, ZO Quirijn Janszn. de Goede en ZW de Lageweg.
Afgelost 25-9-1611 door Harman Janszn.
2. 15-4-1608. Jan Willemszn. als procuratie hebbende van Jr Jacob van Wijngaerden
ambachtsheer van Soetermeer als mede-erfgenaam van Mr Gerard van Wijngaerden president
van het Hof van Holland en Sandrijna Crousings zijn vader en moeder verkoopt Jhr Hendrick
van Tuyl van Serooskercken heer van Benthuizen zijn zwager 3 1/2 morgen land genaamd de
Calffcamp gelegen in Lisserbroeck, lest gebruikt bij Hubert Hendrickszn., belend NO
Geertruyt Damendr. erfgenamen te Leiden met de Leidse meer, ZO dezelfde meer, ZW de
voorsz. meer met het Lijsbetten Gasthuis te Haarlem en NW het armen huis van Syon te
Leiden en daaraan de Heilige Geest te Voorhout met Pieter Pynssen erfgenamen te
Noordwijk, belast met 20 st per jr tbv de Kerk van Lisse, onder overhandiging van de oude
brieven, de ene van 17-3-1514 gepasseerd voor Willem Willemszn. schout van Sassenheim en
de andere van 23-5-1514 voor dezelfde Willem Willemszn. met Huygh van Houten voor 600
karolus gulden.
3. 15-4-1608. Jhr Hendrick van Tuyl van Serooskercken heer van Stavenisse wonende
Rijswijck als actie en transport hebbende van Jan Willemszn. als gemachtigde van de heer van
Benthuizen zijn zwager verkoopt Huygh Hendrickszn. de voorsz. Calffcamp als hiervoor
vermeld.
3. 15-4-1608. Huygh Hendrickszn. is schuldig aan Mr Cornelis van der Hooch wonende ‘sGravenhage 25 gulden per jr met hypotheek op het gekochte alsmede op 13 1/2 hond land
genaamd de Poelcamp gelegen in Roversbroeck, belend NO Jacob Dirckszn. van der

Voorden, ZO Jan Hendrickszn. Brebijl, ZW de erfgenamen van Jannetge Pieter Florisznsdr.
en NW ‘s-Gravenwater, genaamd de Poel. Borg Hubert Hendrickszn. zijn broer.
4. 22-4-1608. Cornelis Pieter Hugenznzn. alias Bursgen verkoopt Dirck Dignomszn. de Roo
een huis en erf met barg en schuur, belend NO de pastory, ZO Pol Jacobszn. en Engel
Jeroenszn., ZO Cornelis Dirckszn. van der Hooch en NW het Dorpsplaats, onder
overhandiging van de oude brieven de ene van 14-1-1555 gepasseerd voor Coenraet Jacobszn.
erfgenamen op Jeroen Joryszn. en de andere van 15-3-1583 door Adriana Jorisdr. op de
verkoper.
4v. 6-5-1608. Cornelis Reyerszn. weduwnaar van Wyve Engelsdr., Reyer Corneliszn., Engel
Corneliszn., Cornelis Corneliszn., Bartholomeus Engelszn. als oom en bloedvoogd over
Lijsbeth 31 jr, Maritge 30 jr. Trijntge 26 jr, Quirijntge 22 jr en Huygh 20 jr zijn kinderen met
consent van jvr. Agatha van Berckenrode te Haarlem verkoopt Cornelis Pieterszn. Keyser de
beterschap van zekere hofstede met tuin en 10 morgen land gelegen aan drie partijen als eerst
de hofstede als huis en schuur met 5 morgen erfpacht daarop de hofstede staat, gelegen in de
polder van de Westgeest, belend NO Cornelis Janszn de Monnick met de weduwe en
erfgenamen van Pancraes Dammaszn. Cluft, ZO de voorsz. Agatha van Berckenrode, ZW een
lijdweg genaamd Aeckenvaart en NW de Keuckenduin van Teylingen, belast met 5 st 6 p per
jr tbv Jr Johan van Mathenesse, 3 1/2 morgen land genaamd de Loostercamp gelegen over
duin, belend NO Jan Claeszn. van Santvliet, ZO dezelfde met Pieter Maertenszn. alias
Beeckesteyn c.s., ZW de gemene buurlanden van de Grijpvenen gelegen in de Loostercamp
van Jan Dirckszn. van Sonnevelt, NW Jacob Dirckszn. van der Voorden, Pieter Pieterszn. aan
’s-Gravendam met de weduwe en erfgenamen van Jacob Adriaenszn. van Sprockenburch
mitsgaders tot de navolgende partij landen en nog de erfgenamen van Jvr Elisabeth Brunt,
belast met een erfhuur van 14 st per jr tbv als voren en 1 1/2 morgen ook gelegen over duin in
de polder van de Lagevenen onder andere genaamd de Grijpveen, belend NO de voorsz.
Elisabeth Brunt erfgenamen, ZW de voorsz. Loostercamp, ZW de weduwe en erfgenamen van
de voorsz. Sprockenburch en NW Jeroen Dammaszn. Cluft, belast met 22 gulden erfpacht per
jr door Cornelis Reyerszn. jegens Jan de Wael te Haarlem in erfpacht aangestaan volgens de
brief van 16-12-1586 en nu toekomende de voorsz. Agatha van Berckenrode. Deze brief is
opnieuw gepasseerd op 20-3-1609.
5. 6-5-1608. Cornelis Pieterszn. Keyser als principaal en Pieter Pieterszn. Keyser als borg
broers schuldig aan Cornelis Reyerszn. c.s. 1600 gulden met hypotheek op het hiervoor
vermelde.
6v. 8-5-1608. Jonkvr. Anna van Halmale jegenwoordig huisvrouwe van de heer Cornelis van
der Spangen Ridder heer van Lisse als procuratie hebbende van haar man met Jr Abraham
Pynssen haar oom en gekoren voogd welke procuratie luidt om te delen met de erfgenamen
van Floris Heermale proost, tresaurier en Cannonnick van Oud Munster te Utrecht verkoopt
Quirijn Claeszn. van ’s-Gravenmade 13 hond land gelegen in de polder van de Lisserbroeck,
belend NO Jr Johan van Mathenesse met de verkoopster, ZO het armen huis van Syon te
Leiden, ZW de Quadeweg en NW de Schouwsloot en daarover Claes Corneliszn. Corsteman,
alles volgens de oude brief van 17-7-1559 gepasseerd door de erfgenamen van Trijn Claes
Buenisdr. van Aelsmeer aan Pieter Pijnssen haar comparantes grootvader.
7v. 9-5-1608. Dezelfdc verkoopt Claes Corneliszn. Corsteman 4 morgen 4 hond 12 roe land
gelegen in de polder van de Lisserbroeck, belend NO Jr Johan van Mathenesse met Symon
Meeuszn. op Hoochcamer, ZO Syvert Quirijnszn. Smith en Claes Gerritszn. op ‘t Nest met 3
1/2 morgen land van verkoopster gekocht en daaraan de Heilige Geest van Voorhout

mitsgaders het Armen huis van Syon te Leiden, ZW Quirijn Claeszn. van ‘s-Gravenmade en
NW de voorsz. Van Mathenesse, alles volgens de oude brief van 11-7-1556 van Pieter
Pynssen haar grootvader en een oude brief van 6-7-1558 door de Grave van Holland tbv de
voorsz. Pynssen van 18 morgen land daarvan het verkochte een gedeelte is.
8v. 9-5-1608. Dezelfde verkoopt Syvert Quirijnszn. Smith te Noordwijk de helft van 3
morgen 327 roe land gelegen in de polder van de Lisserbroeck, daarvan de wederhelft door
verkoopster verkocht is aan Claes Gerritszn. op ‘t Nest, belend in zijn geheel NO de Kerk van
Lisse, ZO Huygh Hendrickszn. loco de heer van Benthuizen, ZW de Heilige Geest van
Voorhout en NW Claes Corneliszn. Corsteman, alles volgens de voorsz. oude brief van 11-71566 aan Pieter Pynssen.
9v. 9-5-1608. Dezelfde verkoopt Claes Gerritszn. op ‘t Nest de andere helft van 3 morgen 327
roe land gelegen als voren.
10v. 17-5-1608. Mourijn Pieterszn. wonende Warmond zo voor hem zelve en als oom van
vaderszijde en Cornelis Willemszn. Paridon oom van moederszijde over Annetge 15 jr en
Maritge 9 jr onmondige kinderen van Jan Pieterszn. bij Annetge Willemsdr. Paridon wonende
Lisse, Steven Meeuszn. van den Bosch brouwersknecht te Leiden man en voogd van Baeffgen
Pietersdr., Dirck Franszn. alias backer wonende Sassenheim man en voogd van Annetge
Pietersdr., Rijck Wesselszn. wonende Rijnsburg man en voogd van Jannetge Pietersdr. en
Pietertge Pietersdr. weduwe van Jan Anthoniszn. timmerman wonende Hazerswoude met
Cornelis Jacobszn. Craen haar gekoren voogd mitsgaders Cornelis Wouterszn. mede wonende
Hazerswoude als voogd voor zoveel het de onmondigen aangaat van de voorkinderen van Jan
Anthoniszn. gezamenlijk erfgenamen van Pieter Mourijnszn. en Jannetge Cornelisdr. in hun
leven gewoond hebbende te Lisse hebben verkocht in de herberg van de weduwe van Jacob
Floriszn. Heemskerck aan Jan Janszn. Pronck te Sassenheim 2 campen land beide gelegen aan
elkander in de polder van de Roversbroeck, tezamen groot 3 morgen 1 hond, belend tezamen
NO de Abdij van Leeuwenhorst, ZO Cornelis Corneliszn. Neesvaer met erfpacht van de Abdij
voorsz., de Kerk van Lisse mitsgaders Willempke Joris Floriszoonsdr., ZW Hubert
Hendrickszn. loco de Abdij van Egmond en NW Jr Johan van Mathenesse loco Gerrit
Jacobszn. Coppen en Jan Claeszn. van Santvliet loco Gerrit Garbrantszn. onder overhandiging
van de oude eigendomsbrieven van 1 1/2 morgen, wezende een van de campen te weten de
zuidelijke van 13-5-1549 gepasseerd door Jan Willemszn. Schouten aan oude Cornelis
Floriszn. Cock.
11v. 17-5-1608. Dezelfde verkoopt Floris Corneliszn. Cock van Wassenaer een croft land van
11 hond gelegen bij de Liesbroeck, belend NO de Abdij van Leeuwenhorst, ZO dezelfde en
ZW en NW de weduwe en erfgenamen van Lambert Reynierszn. van der Horst tot Haarlem,
alles volgens de oude brief daarbij oude Cornelis Floriszn. Cock verkocht aan Pieter
Mourijnszn. onder verwijzing naar de oude brief van 25-5-1559 door Hubert Willemszn. aan
oude Cornelis Floriszn. Cock voor 1 1/2 morgen, de tweede van 10-7-1561 bij Gerrit
Symonszn. aan Symon Willemszn. Tromper en de derde van 29-10-1561 bij Symon Tromper
aan Jan Mourijnszn., beide inhoudende een hofstede met 8 hond land. Mede voldaan door
overname van de schuld van 6 gulden 5 st per jr.
12v. 15-6-1608. Jan Doedeszn. wonende Noordwijk en Cornelis Dirckszn. wonende Lisse
verkopen Maerten Hubertszn. van Alckemade 5 morgen land gelegen in de polder van de
Hogevenen, alles volgens de oude brief, voor 480 gulden.

13. 24-6-1608. Geertge IJsbrantsdr. weduwe van Frans Joriszn. met Jan Hendrickszn. van
Egmont haar gekoren voogd heeft op 14-1-1604 verkocht en draagt nu op aan Jr Johan
Nicolaeszn. van Mathenesse 3 morgen weiland gelegen in Lisserbroeck, belend NO Willem
Adriaenszn. Schenaert te Lisse met erfpacht van Johan van Assendelft, ZO dezelfde Schenaert
met erfpacht als voren en de erfgenamen van Geertruyt Damendr. weduwe Claes Janszn. Oom
te Leiden, ZO de Kerk van Lisse en NW Jr Johan van Mathenesse en draagt over een copie
authentiek van de koopbrief van de gecommitteerde van de Grave van Holland van 6-7-1558
tbv Pieter Pynssen en nog de oude brief welke Pieter Pynssen op 23-8-1559 heeft verleden tbv
Gerrit Stevenszn. en een die Aeltge Bavendr. weduwe Gerrit Stevenszn. voorsz. op 7-6-1594
heeft verleden tbv tbv Geertge IJsbrantsdr.
13v. 4-7-1608. Maertge Engelsdr. weduwe van Jacob Floriszn. van Heemskerck met Dirck
Jacobszn. van Heemskerck haar stiefzoon en Cornelis Jeroenszn. van Swanenburgh verkoopt
Willem Wouterszn. van der Leth, Claes Corsteman en Gerrit Janszn. de Monnick 2/5 van 4
morgen elke morgen van 7 hond, waarvan de kopers 3/5 toekomen, belend in zijn geheel NO,
ZO en ZW de Keukenduin van Teylingen en NW de twee Loostercampen van Willem van der
Leth’s boedel eertijds gekomen en gekocht van de boedel van wijlen Johan van Brouckhoven
volgens de oude brief van 16-3-1602, daarvan de verkoopster met Claes Corsteman en Gerrit
de Monnick de eigendom hebben verkregen.
14. 9-7-1608. Frans Floriszn. wonende Noordwijk welke in het Arme Heilige Geest Huis te
Noordwijk wordt verzorgd draagt op aan Claes Gerritszn. wagenmaker en Anthonis Jacobszn.
van Heemstede regenten van het voorsz. Heilige Geesthuis 1 morgen aelmoesland in huur
gebruikt door Dammas Willemszn., belend NW de Poel, NO Jr Johan van Mathenesse, ZO
Jacob Danielszn. van der Voorde en ZW Jan van Assendelft, belast met 15 st per jr tbv de St
Jans Heeren te Haarlem.
14v. 31-7-1608 met schepenen van Warmond. jonge Cornelis Floriszn. Cock van Wassenaer
wonende Lisse lest weduwnaar van Meynsge Jansdr. en overzulks boedelhouder van dezelfde
voor de ene helft en oude Jan Corneliszn. Cock wonende Amstelredamme, Aelbrecht
Corneliszn. Cock wonende Warmond, Gerrit Corneliszn. alias Beeckesteyn man en voogd van
Baertge Cornelisdr., Pouwels Corneliszn. Cock wonende Lisse, Jannetge Cornelisdr.
ongehuwd persoon oud 26 jr met Harman Janszn. ook te Warmond haar oom en bloedvoogd
tezamen erfgenamen van Meynsge Jansdr. haar moeder en schoonmoeder voor de andere helft
verkopen Pieter Floriszn. van Heemstede eerst een hofstede als huis, barg en schuur met 3
morgen 2 1/2 hond land daar de hofstede staat zo eigen als erfpacht gelegen in de Poelpolder,
belend NO Hubert Hendrickszn. c.s. loco Hendrick Hugenzn., ZO ’s-Gravenwater, ZW
Maritge Claesdr. lest weduwe van Cors Corneliszn. Cluft loco Cornelis Dirckszn. Paeuw en
NW de Heerweg, waarin de Abdij van Leeuwenhorst 5 hond heeft, de beterschap van 2
morgen land genaamd de Kaechcamp gelegen in Warmond, belend ZO ‘s-Gravenwater, ZW
en NW de Abdij van Leeuwenhorst en NO de Abdij van Rijnsburg, de beterschap van 2
morgen land gelegen in Lisse in de polder van de Roversbroeck, belend NO Hubert
Hendrickszn., loco de Abdij van Egmond, ZW die Meer, ZW Pieter Maertenszn. alias
Beeckesteyn en Catrijn zijn zuster loco Jr Nicolaes Janszn. Paets van Santhorst met de
erfgenamen van Jvr. Elisabeth Brunt loco Willem Floriszn. boedel en NW Elisabeth Pancraes
Cluften weduwe loco Willem Janszn. Tromper, de beterschap van 1 morgen land gelegen in
Roversbroeck, belend NW, NO en ZO Pieter Janszn. de Jong loco Maertge Pieter Floriszn.
weduwe zijn bestemoeder, ZW Jr Johan van Mathenesse loco Nicolaes van Mathenesse zijn
vader, 5 1/2 hond eigen land genaamd die Horne gelegen in de Roversbroeck gekomen van
wijlen Symon Corneliszn. Cock, belend NO Floris Corneliszn. Cock loco de voorsz. Van
Mathenesse, ZO de Abdij van Leeuwenhorst en ZW en NW ‘s-Gravenwater genaamd de Poel,

belast met 9 duit tbv de Pastorie van Sassenheim op 1 hond van de hofstede gekomen van
Mattheus Jacobszn., 21 gulden erfpacht tbv de Abdij van Leeuwenhorst staande op de voorsz.
partijen eerst door jonge Cornelis Floriszn. Cock van de Abdisse en Priorinne derselver Abdij
in erfpacht aangestaan volgens de brief van 12-12-1551 onder overhandiging eerst van de
erfpachtsbrief en nog van een eigendomsbrief van 10-1-1571 door de erfgenamen van Philips
van Noorden aan jonge Cornelis Floriszn. Cock en 12-6-1601 door Daniel Janszn. van
Tetroede nomine uxoris aan Symon Cock voorsz. overgedragen.
16. 31-7-1608. jonge Cornelis Floriszn. Cock van Wassenaer heeft op 1-4-1603 jegens Jan
Hendrickszn. Brebijl opdracht gedaan van een croft land van 777 roe en draagt nu met
consent van zijn kinderen over omdat zijn vrouw is overleden aan Pouwels Corneliszn. Cock
mede erfgenaam van de voorsz. Meynsge Jansdr. zijn moeder, op welk erf een huis
getimmerd is voor 815 gulden.
16v. 2-11-1608. Hubert Corstiaenszn. van Middendorp schuldig aan Dirck Jacobszn.
zeepzieder te Haarlem 322 gulden met waarborg zijn huis staande op erfpachtsgrond van
Aernt van der Hooch of Johan van Hout bij Volckert Harmenszn. de Vryes bezitter van de
oude Santvaart zonder de werf.
17. 8-1-1609. Dirck Adriaenszn. van Larum alias Robol, Philips Dirckszn. en Pieter Dirckszn.
onze inwoners, Lenaert Janszn., Adriaen Floriszn. wonende Noordwijk, Jacob Corneliszn. van
der Does, Cornelis Jacobszn. van der Does wonende Leiderdorp, Lourys Symonszn. en Pieter
Symonszn. wonende Valkenburg als vader, broers, zwagers, oom en neven van Adriaen
Dirckszn. van Larum geassisteerd door de Ed Harman de Vries van Oninga schout en Dirck
Wolphertszn. secretaris van Voorhout ter eenre en Pieter Willem Stevensznzn. wonende
Noordwijkerhout vader van Floris Pieterszn. geassisteerd met Adriaen Corneliszn.
schoenmaker wonende Catwijck ter andere zijde.
Zij komen overeen ivm het suervol ongeluck en manslag (godt betert) gedaen bij Floris
Pieterszn. aan de voorsz. Adriaen Dirckszn. dat Pieter Willemszn. aan de Heilige Geest te
Lisse zal betalen 28 gulden en de kosten verteerd bij Maritge Engelsdr. weduwe aan het
Kerkhof.
18. 12-1-1609. Dirck Dielofszn. van Outdorp wielmaker onze mede schepen die op 17-5-1601
van de weduwe en erfgenamen van Gerrit Gerritszn. van Thiel recht en opdracht verkregen
heeft van een huis en erf draagt dit op aan Cornelis Adriaenszn. Corsteman volgens de oude
brief.
18v. 12-1-1609. Volgt schuldbrief van 1400 gulden met hypotheek op het gekochte, belend
NO Cornelis Dirckszn. Korff van Breda, ZO Pol Jacobszn. en Engel Jeroenszn., ZW Thomas
Willemszn. bakker met de weduwe en erfgenamen van Gerrit Gerritszn. van Thiel en NW het
Dorp, belast met 250 gulden tbv Frederick van Ruyven te Delft en 100 gulden tbv de Heilige
Geest te Lisse. Borg Cornelis Maertenszn. Verdel zijn zwager.
19v. 27-1-1609. Cornelis Pieterszn. waard in de Swan stelt zich borg voor Pieter Corneliszn.
zijn zoon tbv Heyltge Cornelisdr. van een rente van 9 gulden 7 1/2 st per jr met hypotheek op
zijn huis en erf daar hij in woont, belend N Harmen de Vries en Z Maritge Engelsdr. weduwe
van Jacob Floriszn., sterkkende van de Heerenweg tot aan de Boekhouwerduin van Jr Johan
van Mathenesse.
20. 27-1-1609. Gerrit Janszn. de Monnick en Adriaen Janszn. Hits duinmeiers stellen zich
borg voor een pacht van 235 gulden per jr als Crijn Jacobszn. duinmeier te Noordwijkerhout

beloofd heeft te betalen voor de helft van het eerste deel van de Langevelder duin daarvan
Thomas Dirckszn. de andere helft gebruikt, te betalen aan Pieter Bor rentmeester van NoordHolland.
20v. 2-2-1609. Cornelis Pieterszn. althans wonende op Cockhorn tot Wassenaar gehuwd met
Catrijn Claesdr. weduwe van jonge Adriaen Adriaenszn. Corsteman en Cornelis Adriaenszn.
Corsteman als oom en bloedvoogd van Adriaen en Cornelis onmondige kinderen van de
voorsz. Adriaen Adriaenszn. Corsteman bij Catrijn Claesdr. stellen dat hoewel Pouwels
Janszn. koopman te Amsterdam op 3-12-1597 aan de voorsz. jonge Adriaen Corsteman had
opgedragen een camp toegemaakt land genaamd de Garstcamp groot 2 morgen 2 hond
gelegen in de Lisserbroeck jonge Adriaen nooit enige actie daaraan heeft gehad aangezien hij
gekocht had ten profijte van Maritge Jansdr. weduwe van oude Adriaen Corsteman zijn
moeder.
21. 10-2-1609. Pieter Pouwelszn. Coling onze mede schepen verkoopt Engel de Praem van
Eeckeloo linnewever een erf groot 60 roe waarop de koper een huis heeft getimmerd gelegen
in de Oostpolder aan de Broekweg, belend NW, NO en O de verkoper met zijn croft en Z en
ZW de Lisserbroek en de Broekweg.
21. 10-2-1609. Volgt schuldbrief van 180 gulden met hypotheek op het gekochte, daarvoor hij
jaarlijks 10 gulden 16 st zal betalen.
22. 12-2-1609. Aernt Lenaertszn. schipper verkoopt Cornelis Pieter Hugensznzn. alias
Bursgen een nieuwe kamer annex verkopers huis met een klein erfje met de helft van de
bornput, daarvan de andere helft toekomt aan Catarina Gerritsdr. weduwe gelegen aan het
dorp van Lisse, belend ZO het Dorp, ZW en NW de verkoper met zijn huis en erf en NO
Catrijn Gerritsdr. voorsz., alles volgens de oude brieven de ene van 28-12-1605 verleden door
Lenaert Wouterszn. van Calcker op Cornelis Anthoniszn. en de andere van 30-10-1607 op
verkoper gepasseerd door Cornelis Anthoniszn. voorsz. voor 436 gulden.
22v. 20-3-1609. Zelfde akte als gepasseerd op folio 4v.
23. 29-3-1609. Symon Hendrickszn. Swaen wonende Noordwijkerhout schuldig aan Cornelis
Pieter Hugensznzn. alias Bursgen en Meeus Meeuszn. van Hoogcamer Heilige Geestmeesters
6 gulden 5 st per jr met hypotheek op 2 1/2 morgen land gelegen over duin in de polder van
de Lagevenen, belend ZO Pieter Jeroenszn., ZW en NW de vaart en NO de Delft.
24. 7-4-1609. jonge Pieter Matte man en voogd van Grietge Brom wonende Rijnsburg, Jan
Dirckszn. alias Vougel smith als vader en voogd over Harman zijn zoon 20 jr jegenwoordig
gehuwd met Marytge Brom 21 jr, Pieter van Robaeys en Engel de Praem als gestelde
mombers en voogden van Elias Brom 13 jr nagelaten weeskind van Hendrick Brom en
Syntgen Willemsdr. en zulks erfgenamen van de voorsz. Hendrick en Syntgen hun respectieve
huisvrouwen en de voorsz. Elias vader en moeder in hun leven onze inwoners delen de
boedel. jonge Pieter Matte een obligatie van 8 gulden 2 1/2 st per jr (hoofdgeld 130 gulden)
van 30-4-1606 en nog aan geld 9 gulden 15 st 12 p, Jan Dirckszn. tbv Harman zijn zoon twee
obligaties beide inhoudende 15 gulden de ene op Willem Thomaszn. van 19-5-1606 en de
andere op Jeroen Dammaszn. Cluft van 18-5-1608 en 32 gulden 10 st 12 p en nog een akte
van 7 gulden 5 st als reste van meerder van oude Jan van Geel en de voogden tlv het voorsz.
weeskind een obligatie van 6 gulden 5 st per jr (hoofdgeld 100 gulden) tlv Engel de Praem en
een akte van 13 gulden die Dammas Hendrickszn. decker de boedel schuldig is alsmede 26
gulden 15 st 12 p.

Op de rugge staat: De penningen en obligaties zijn door de voogden Pieter van Robaeys en
Engel de Praem overgegeven en voldaan.
25. 8-4-1609. Willem Maertenszn. alias Beeckesteyn wonende in het Lageland onder
Alckemade, Pieter Jeroenszn. van der Plas man en voogd van Ceeltgen Maertensdr. wonende
Noordwijk, Catrijn Maertensdr. ongehuwd persoon wonende Lisse met Willem haar broer als
haar voogd, Claes Pieterszn. alias Ham man en voogd van Goutge Maertensr. wonende
Catwijk binnen, Philips Maertenszn. wonende Nootdorp en Gerrit Claeszn. onze mede
schepen tezamen universele erfgenamen van Pieter Maertenszn. alias Beeckesteyn heurlieder
broer, zwager en oom stellen dat Pieter in zijn leven met Willem, Pieter en Catrijn zijn broer
en zwager en zuster tezamen in gemeen bezeten heeft als 1e 2 grote zevende parten bij hem
van zijn ouders gekocht en het andere van de voorsz. Philips zijn broer gekocht, nog 4 kleine
zevenden parten een bij hem van wijlen Marytge Maertensdr. zijn zuster gekocht en de andere
3 gekocht van Philips Claeszn. Ham, Gerrit zijn broer, zwager en neef als mede erfgenamen
van de voorsz. Maritge Maertensdr. in een partij genaamd de Zeddecamp groot 9 hond
gelegen in de Oostpolder, belend in zijn geheel ZW en NW Engel Jacobszn. van Heemskerck,
Floris Jacobszn. van Heemskerck en jonge Dirck Jacobszn. van Heemskerck broers, NO Mr
Herbert Stalpert van der Wiele nomine uxoris en ZO Dirck Adriaenszn. van Larum, 2e nog
gelijke 2 grote en 4 kleine zevenden parten als voren in een partij genaamd de kleine looster
groot 2 morgen 2 1/2 hond gelegen over duin, belend in zijn geheel NO Jan Claeszn. van
Santvliet, ZO Cornelis Corneliszn. Neesvaer met zijn erfpacht genaamd Ary Hugen croft, ZW
de weduwe van Jan Dirckszn. van Sonnevelt en NW Cornelis Pieterszn. Keyser met zijn
erfpacht looster, 3e gelijke grote en kleine zevende parten als voren in de helft van een partij
van 7 hond daarvan de andere helft Mattheus Pieterszn. competeert in de polder van de
Sassemerbroek genaamd de Vlietcamp, belend in zijn geheel NO de Sassemerkerk, ZO de
Abdij van Leeuwenhorst, ZW Nicolaes Paets van Santhorst c.s. en NW de weduwe van Jan
Diertszn. op de tuin, 4e 2 grote en 4 kleine delen in een rente van 9 gulden 12 st per jr te
lossen met 100 gulden volgens de brief van 2-8-1556 tlv oude Cornelis Floriszn. Cock en
daarna op Pieter Mouringszn. daarvan alle verdere parten de voorsz. Willem Maertenszn.
alleen toebehoren ook 2 grote zevende parten als van zijn ouders gekocht en de voorsz. Claes
Ham met een klein zevende part van de voorsz. Maritge Maertensdr. zijn zuster, de voorsz.
Pieter Jeroenszn. met Catrijn Maertensdr. tezamen 2 grote zevende parten met 2 kleine
zevenden parten, 5e de helft van 2 morgen genaamd de Diemercamp gelegen in de polder van
de Roversbroek, daarvan de helft de boedel competeert en de andere helft Catrijn Maertensdr.
alleen, belend in zijn geheel NO Pieter Floriszn. van Heemstede met een erfpacht van de
Abdij van Leeuwenhorst, ZO de Leidse meer, ZW de Sassemerkerk en NW de boedel van
Willem Floriszn. dat Hubert Hendrickszn. gebruikt en worden de landen getaxeerd als volgt
eerst de voorsz. zevenden op 1000 gulden, de kleine looster op 900 gulden, de helft van de
voorsz. Vlietcamp op 300 gulden, de voorsz. meercamp is ongetaxeerd gebleven, tezamen op
2200 gulden en gaan delen, de voorsz. Willem de helft en Pieter Jeroenszn. met Catrijn
Maertensdr. de helft en moeten toegeven eerst 175 gulden daar tegen Willem Maertenszn.
bovendien nog alleen de helft en Pieter Jeroenszn. met Catrijn Maertensdr. de helft van de
kleine looster en voorts tezamen met hun drieen de helft van de Vlietcamp en Philips
Maertenszn., Claes Pieterszn. en Gerrit Corneliszn. zijn voldaan in geld.
Op de rugge staat dat verkocht is op 22-4-1609 de Zeddecamp aan Pieter Pieterszn. Keyser en
de Meercamp aan Hubert Hendrickszn.
26v. 22-4-1609. De erfgenamen verkopen aan Pieter Pieterszn. Keyser de Zeddecamp groot 9
hond gelegen in de Oostpolder, belend NO Mr Herbert Stalpert van der Wiele etc.

27. 22-4-1609. Dezelfden verkopen Hubert Hendrickszn. aan de poel het recht en aanzeggen
dat wijlen Pieter Maertenszn. en Catrijn Maertensdr. tezamen op 3-2-1601 jegens Nicolaes
Paets van Santhorst bij brief en opdracht verleden hebben van een partij hooiland genaamd
Diemercamp groot 2 morgen gelegen in de Roversbrouck, belend NO Pieter Floriszn. van
Heemstede loco jonge Cornelis Floriszn. Cock met erfpacht, ZO die meer, ZW de
Sassemerkerk en NW de koper met bruikwaar van de boedel van Willem Floriszn.
27v. 30-4-1609. Willempge Claesdr. weduwe van Pieter Joriszn. met Willem Janszn. haar
zwager als haar gekoren voogd verkoopt Claes Gerritszn. op ‘t Nest een perceel hooiland
gelegen in Sassemerbroeck groot 3 hond, belend ZO Jr Johan Niclaeszn. van Mathenesse, ZW
en NW Dammas Jeroenszn. Cluft en NO ‘s-Gravenwater genaamd Hellegat, belast met twee
gouden karolus guldens erfpacht tbv de Abdij van Leeuwenhorst volgens de akte van 6-101549. Voldaan met een schuldbrief.
28v. 16-5-1609. Mourijn Pieterszn. wonende Warmont draagt op bij forma van uitkoop aan
Rijck Wesselszn. zijn zwager wonende Rijnsburg 1/6 van een hofstede als huis, barg, schuur
alsmede drie partijen land als hem bij overlijden van Pieter Maertenszn. en Jannetge
Cornelisdr. zijn vader en moeder aangekomen is, eerst van de hofstede gelegen in de
Poelpolder groot 3 morgen 4 hond, belend in zijn geheel NO Jan Claeszn. van Santvtiet, ZO
de Poel, ZW Willem Matthijszn. en NW de Heerweg, nog van 2 morgen genaamd de
Poelcamp gelegen in de polder van de Roversbroeck, belend in zijn geheel NO de Abdij van
Leeuwenhorst, ZO de navolgende 3 morgen, ZW de weduwe en erfgenamen van Lambert van
der Horst te Haarlem en NW de Poel en de 3 morgen belend in zijn geheel NO de Abdij van
Leeuwenhorst, ZO de Abdij met Jan Janszn. Pronck, ZW Jan Claeszn. van Santvliet en NW
de voorsz. 2 morgen.
29. 27-5-1609. Pietertge Pietersdr. weduwe van Jan Anthoniszn. timmerman met Cornelis
Jacobszn. Craen haar gekoren voogd voor hem zelve en vervangende zijn zwagers en zusters
allen wonende Hazerswoude verkopen Dirck Franszn. alias backer wonende Sassenheim 1/6
van de voorsz. hofstede.
30. 27-5-1609. Symon Willemszn. van der Leth, Lenaert Symonszn. man en voogd van
Grietge Willemsdr. wonende Sommelsdijk in Zelandt, beiden mede als erfgenamen van
Willem Wouterszn. van der Leth en Willempge Willemsdr. verkopen Cornelis Symonszn.
Schoter wonende Noordwijkerhout 14 hond toegemaakt land gelegen in de polder van de
Lisserbroeck, belend NO de Schouwsloot en daarover Aernt van der Hooch nomine uxoris
met Cornelis Dirckszn. van ’t Hooch, ZO Willem IJsbrantszn. Heemskerck, ZW Dirck
Adriaenszn. van Larum en NW de voorsz. Schouwsloot en daarover Pieter Pouwelszn. Coling
schepen alhier, alles volgens de oude brief van 11-6-1564 waarbij Vranck Dirckszn. verkocht
aan Wouter Dirckszn.
31. 9-6-1609. Wouter Janszn. Brebijl en Jan Hendrickszn. Brebijl verkopen Gerrit Willemszn.
van Heemskerck 2 hond geestland gelegen in de polder van de Westgeest in Schrammans
croft, belend NW en NO Jan Pieterszn. van Warmont, ZO de verkopers en ZW de erfgenamen
van Jan en Claes Claeszn. van der A met de weduwe en erfgenamen van Willem Pieter
Florisznzn., voor 200 gulden.
31v. 12-6-1609. Cornelis Engebrechtszn. van Velsen schuldig aan de Ed Aernt Claeszn. van
der Hooch wonende Heemstede 116 gulden waarvoor hij 7 gulden 5 st per jr zal betalen, met
waarborg zijn huis en erf belast met 15 gulden tbv Adriana Dircksdr. te Heemstede, belend

NO Cornelis Corneliszn. van Immerseel schout, ZO de Heerweg, ZW Dirck Adriaenszn. van
Larum en NW Dirck van Larum en de schout voorsz. Afgelost 2-5-1625.
32. 20-6-1609. Dirck Adriaenszn. van Larum alias Robol stelt dat er kwestie was ontstaan en
er een proces was voor de Hoge Raad van Holland tussen Mr Franchois van Hoochstraeten
impertrant ter eenre en Cornelis Corneliszn. van Immerseel schout van Lisse als actie
hebbende van Dirck Adriaenszn. ter andere zijde over een laan strekkende van de Heerweg af
tot aan zeker weiland genaamd de grote venne toebehorende de voorsz. Hoochstraten. Zij
komen nu overeen dat Dirck Adriaenszn. een uitpad over deze landen zal hebben.
33. 29-6-1609. Dammas Hendrickszn. decker schuldig aan Hans van der Laen wonende
Haarlem 100 gulden daarvoor hij 6 gulden 5 st per jr zal betalen met waarborg 1/2 hond land
met huis en schuur gelegen op het Oosteinde, belast met 8 gulden 15 st per jr tbv Magdalena
Jansdr. weduwe van Symon Janszn. te Leiden, belend ZW, NW en NO Pieter Pouwelszn.
Coling en ZW de Heerweg.
33v. 15-7-1609. Pieter de Brauwer van Moerbeecke in Vlaenderen verkoopt Harman Janszn.
gehuwd met Maritge Brom een vidimus van een erfpachtsbrief van 16-12-1603 en de
erfpachtsbrief van 8-1-1595 onder Frans Franszn. Verham van 2 gulden per jr tbv Jannetge
Jan Rous weduwe en nog belast met 20 st per jr, belend NW Jan Gerritszn. van Delden, NO
de Beeck, ZW Quirijn Janszn. de Goede en ZO de Lageweg, voor 110 gulden.
34. 15-7-1609. Aernt Lenaertszn. schipper schuldig aan Cornelis Claeszn. brouwer in de
Oliphant te Haarlem 475 gulden wegens geleend geld waarvoor hij jaarlijks 25 gulden zal
betalen met hypotheek op zijn huis en erf, belend ZW en NW Harmen de Vries, NO Catharina
Gerritsdr. met Cornelis Pieterszn. Bursgen en ZO de Heerweg, belast met 2 gulden 4 st per jr
tbv het Capittel van den Hoogelande te Leiden en 12 gulden 10 st per jr tbv Lenaert
Wouterszn. van Calcker wielmaker in den Haag.
34v. 30-11-1609. Aeltgen Cornelisdr. weduwe van Floris Corneliszn. met oude Cornelis
Floriszn. haar oudste zoon en voogd voor de ene helft, dezelfde Cornelis Floriszn. voor hem
zelve, Pieter Floriszn., jonge Cornelis Floriszn., jonge Pieter Floriszn., Cornelis Claeszn. man
en voogd van oude Maritge Florisdr., Jacob Janszn. man en voogd van Jannetge Florisdr.,
jonge Maritge Florisdr. weduwe van Lenaert Franszn. met oude Pieter Floriszn. haar broer als
haar gekoren voogd als erfgenamen van Floris Corneliszn. hun vader en schoonvader voor de
andere helft verkopen Philips Dirckszn. van Larum 2 morgen 27 roe tijnsbaar land gelegen in
de polder van de Lisserbroeck genaamd Donckers camp, belend NO juffrouw Maria van
Spaernwoude, ZO de erfgenamen van Mr Anthonius van Dyck, ZW Cornelis Dirckszn. van ‘t
Hooch en NW ‘s-Gravensloot en daarover de erfgenamen van Maritge Pieter Coling’s
weduwe tot aan de Cruysweg toe, alles volgens de oude brieven de ene van 30-7-1586 en de
andere van 5-4-1588.
35. 8-12-1609. Willem Thomaszn. met consent van zijn huisvrouwen voordochter en van zijn
voor- en nakinderen verkoopt Dammas Willemszn. zijn zoon zijn hofstede als huis, barg
alsmede 10 hond land daarop de hofstede staat, belend NO de verkoper met zijn erfpachts
croft, ZO Engel, Floris en jonge Dirck Jacobszonen van Heemskerck, Z de Graftweg, ZW
jonge Cornelis Floriszn. dat nu verkocht is aan Jacob Janszn. met Aeltge Cornelisdr. weduwe,
NW de Heerweg met Aelbert Jeroenszn. molenaar nomine uxoris, belast met een jaarlijkse
erfpacht van 6 st en 2 kapoenen tbv Jr Johan Niclaeszn. van Mathenesse en nog 2 renten elk
van 3 gulden 2 1/2 st per jr losbaar met 2 x 50 gulden toekomende Catharina Gerritsdr. onder
overhandiging van 3 oude brieven, de eerste van 22-7-1566 gepasseerd door de weduwe van

Adriaen Mattheuszn. aan Frans Joriszn., de 2e van 6-12-1570 door Frans Joriszn. op Adriaen
Willemszn. en de 3e van 14-11-1581 door de weduwe van Adriaen Willemszn. op de
verkoper.
35. 1-12-1609. Willem Thomaszn. verkoopt met consent van Jr Johan Nicolaeszn. van
Mathenesse en van de dochter van zijn vrouw en zijn voor- en nakinderen aan Dammas
Willemszn. zijn zoon de beternis van een croft van 2 1/2 hond land, belend NO de Broekweg,
ZO de weduwe van Jan Jacobszn. Doncker, ZW de koper met de gekochte hofstede van zijn
vader en NW de Heerweg, alles volgens de erfpachtsbrief van 21-5-1585.
35v. 1-12-1609. Volgt schuldbrief van 1050 gulden met hypotheek op de beide gekochte
onroerende goederen.
36v. 3-12-1609. Gerrit Willemszn. van Teylingen en Cornelis Willemszn. van Teylingen
broers, burgers van Haarlem en Jan de Salengre man en voogd van Maria Willemsdr. van
Teylingen wonende Delft tezamen erfgenamen van Pieter Claeszn. hun oom, burgemeester
van Haarlem verkopen Adriaen Janszn. Hits twee percelen weiland gelegen aan elkander in de
Oostpolder omtrent het banhek, de ene genaamd de Stoeldraaiers venne groot 5 morgen 2
hond en het andere genaamd Baeckeputh groot 1 morgen 35 roe, belend tezamen NO Pieter
Pieterszn. Keyser of Jan Thonis Vranckenznzn. en Mr Herbert Stalpert van der Wiele en
daaraan Jan Thonis Vranckenznzn. c.s. met de erfgenamen van Jr Aernt van Duvenvoorde,
ZO Engel, Floris en jonge Dirck Jacobszonen van Heemskerck broers, ZW de erfgenamen
van Jonffr. Dieuwer van der Laen en NW Meeus Meeuszn. Hoochcamer met Cornelis
Dirckszn. van ’t Hooch, belast met 1/2 stuiver tijns tbv de ambachtsheer van Lisse. Voldaan
met een schuldbrief van 4640 gulden.
37v. 12-1-1610. Volckert Harmanszn. de Vries schuldig aan Harman de Vries van Oninga
zijn vader 112 gulden daarvoor hij 7 gulden per jr zal betalen met waarborg zijn huis en erf
met ruim 1 hond land gelegen in de polder van de Oostgeest op erfpachtsgrond, belend NO
Maertge Woutersdr. weduwe Claes Arybaes, ZO de Heerweg en ZW en NW Philips
Dirckszn. van Larum. Afgelost 26-12-1615.
38. 26-1-1610. Gerrit Willemszn. van Heemskerck man en voogd van Maritge Cornelisdr. in
die kwaliteit mede-erfgenaam van Mattheus Pieterszn. zijn huisvrouwen oud-oom alhier
gewoond hebbende, weduwnaar van Neeltge Cornelisdr. verkoopt Catharina Maertensdr. zijn
huisvrouwen nicht een zestiende part in de helft van de hofstede aan verscheidene partijen
zoals het aan de verkoper is aanbedeeld, voor 100 gulden.
38v. 6-2-1610. Pieter Willemszn. alias Vouger schuldig aan Claes Corneliszn. Corsteman en
Dignom Janszn. de Roo kerkmeesters van de Parochiekerk van Lisse een losrente van 12
gulden 10 st per jr met hypotheek op zijn huis en erf met schuur, belend NO Maritge
Dircksdr. weduwe van Jan Jacobszn. decker, ZO de Heerweg, ZW Weyntge Claesdr. de
backster en NW de heer Jr Johan van Mathenesse met zijn duintge, een camp hooiland van 4
hond gekomen van de Pastorie van Lisse gelegen in de polder van de Lisserbroek, belast met
6 gulden per jr tbv het gemene land van Holland, belend NO Claes Corneliszn. Corsteman,
ZO de voorsz. Van Mathenesse, ZW het Lijsbetten Gasthuis te Haarlem en NW Jan
Hendrickszn. van Egmont.
39v. 9-2-1610. Gerrit Corneliszn. alias Beeckesteyn als mede-erfgenaam van Mattheus
Pieterszn. weduwnaar van Neeltge Cornelisdr. verkoopt Pieter Jeroenszn. Verplas zijn

couwen oom wonende Noordwijk een rentebrief van 8 pond 15 st per jr te lossen met 105
gulden gepasseerd door de Ridderschap op 28-10-1600 tbv Mattheus Pieterszn.
40. 16-3-1610. Willem Maertenszn., Pieter Jeroenszn. van der Plas voor hem zelve en
vervangende Claes Pieterszn. Ham zijn zwager, Catharina Maertensdr. en mede actie
hebbende van Gerrit Willemszn. bij haar hebbende Jan Pieterszn. Warmont haar voogd en
vervangende Gerrit Cornelisn., Cornelia van Cronenburgh huisvrouw van Philips Maertenszn.
als van haar man procuratie hebbende, Jan Hendrickszn. en Dirck Willemszn. Cortswager zo
voor haar zelve en als voogden over Cornelis Mattheuszn., Cornelis Willemszn. Persoon,
Cornelis Janszn., Floris Corneliszn. Cock zo voor hem zelve en vervangende Magdalena
Cornelisdr. zijn huisvrouwen zuster en ook als voogd over de onmondige weeskinderen van
Grietge Cornelisdr., Cornelis Willeboirtszn. Kittel voor hem zelve en vervangende de
mondige kinderen van Grietge Cornelisdr., dezelfde Floris Cock ook nog als voogd over
Pieter Corneliszn. Paeu en Wip Harmanszn. de Vries tezamen erfgenamen van Mattheus
Pieterszn. onder verwijzing naar het testament van 26-10-1601 komen overeen dat Philips
Maertenszn. voor zoveel zijn deel belangt van de erfenis van de voorsz. Maerten Pieterszn. zal
afzien en niet zal meedelen gelijk zijn voornoemde broers en zusters hebben gedaan.
40v. 31-3-1610. Philips Maertenszn. alias Beeckesteyn althans wonende Nootdorp gaat
accoord.
41v. 29-4-1610. Aelbert Claeszn. Roos en oude Gerrit Claeszn. Roos wonende
Aemstelredamme, jonge Gerrit Claeszn. Roos en Gerrit Evertszn. wonende Leiden als
erfgenamen van Jan Claeszn. Roos in zijn leven vleeshouwer te Leiden tezamen voor de ene
helft en Jacob Janszn. van Assendelft man en voogd van Trijntge Dircksdr., Jannetge
Dircksdr. met Jacob Janszn. haar zwager als haar gekoren voogd mede wonende Leiden als
erfgenamen van Dirck Janszn. van der Beeck overleden te Leiden voor de andere helft
verkopen Sybrant Pieterszn. de Bye als vader en testamentaire voogd over zijn kinderen bij
Beatrix Claesdr. van Montfoort een schouwwoning als huis, barg, schuur, werf en boomgaard
rondom en een grote boomgaard ter zijde groot met wei- en teellaad 18 morgen 70 roe 8 voet
waarvan 5 voet gelegen zijn in de wildernis, in huur bij Lenaert Jeroenszn. om 120 gulden per
jr gelegen in de polder van de Hoge Mosvenen, naast het huis ter Paeuwe, belend in zijn
geheel NW, NO en ZO Jr Jacob van Duvenvoorde, heer van Opdam, admiraal van Holland en
ZW de erfgenamen van Jr Arent van Duvenvoorde, belast met een jaarlijkse losrente van 75
gulden tbv jonfrouw Anna van der Laen weduwe van Jr Artis van Brederode in zijn leven
raad van de provinciale hove in den Haag, te lossen met 1200 gulden, alles volgens twee oude
brieven, de ene van 31-3-1593 gepasseerd bij de voorsz. Anna van der Laen als principael en
Gerrit Ruychaver en Maerten Ruychaver als borgen en de andere bij de voorsz. Jan Claeszn.
Roos op Dirck Janszn. van der Beeck van 17-3-1605. Voldaan met een schuldbrief van 1300
gulden.
42. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte.
42v. 14-5-1610. Volckert Harmenszn. de Vries heeft ca 2 jaar geleden met consent van wijlen
Jan van Hout in erfpacht uitgegeven aan Hubert Corstiaenszn. van Middendorp nu
voortvluchtig en geeft nu uit aan Cornelis Dirckszn. Korff van Breda als curator van desselfs
boedel een erfje groot 1/3 van 1 hond uit zijn 1 1/2 hond erfpacht daarop tegenwoordig een
huis door de voorsz. Van Middendorp is getimmerd gelegen in de polder van de Oostgeest bij
de nieuwe zandsloot, belend NO Maritge Woutersdr., nu Jacob Claeszn. van Deyl, ZO de
Heerweg, ZW de verkoper en NW Philips Dirckszn. van Larum met zijn elssingel voor 2
gulden 10 st per jr erfpacht.

43. 14-5-1610. Cornelis Dirckszn. Korff als curator erkent de erfpacht.
43v. 14-5-1610. Volckert Harmenszn. de Vries schuldig aan Cornelis Dirckszn. Korff van
Breda en Gerrit Corneliszn. Roos als impostmeesters 100 gulden met waarborg zijn huis en
erf gelegen in de polder van de Oostgeest omtrent de brugge, belend NO een croftge land bij
Hubert Corstiaenszn. van Middendorp gepossideerd, belend ZO de Heerweg en ZW en NW
Philips Dirckszn. van Larum.
44. 27-5-1610. Geertge Jansdr. weduwe van Symon Hendrickszn. Swaen met jonge Hubert
Symonszn. Swaen haar zoon en gekoren voogd wonende Noordwijk verkoopt Jan Janszn.
mede wonende aldaar een partij eensdeels toegemaakt groot 2 1/2 morgen gelegen over duin
in de polder van de Lagevenen, belend NO de Delft, ZO Pieter Jeroenszn. in de Sillick en ZW
en NW de Schinckelvaart, voor 200 gulden.
44v. 10-6-1610. Willem Maertenszn. alias Beeckesteyn wonende onder Alckemade, Pieter
Jeroenszn. van der Plas man en voogd van Goutge Maertensdr. wonende Catwijck op de Rijn,
Philips Maertenszn. alias Beeckesteyn wonende Nootdorp, Catharina Maertensdr. met Jan
Pieterszn. Warmont haar gekoren voogd en mede als actie hebbende van Gerrit Willemszn.
van Heemskerck man en voogd van Maritge Cornelisdr. en Gerrit Corneliszn. van
Beeckesteyn mede schepen alhier tezamen broers, zusterskinderen en kindskind van Maerten
Pieterszn. en Neeltge Cornelisdr. beiden in hun leven wonende Lisse, Floris Corneliszn. Cock
van Wassenaer man en voogd van Seeltge Cornelisdr. wonende alhier, vervangende
Magdaleentge Cornelisdr. weduwe van Jan Dirckszn. van Sonnevelt, Wip Harmenszn. de
Vries man en voogd van Trijntge Cornelisdr. en Cornelis Lenaertszn. wonende Zandvoort
vervangende Symon Lenaertszn., Cornelis Willeboirtszn. Kittel man en voogd van Aechtge
Lenaertsdr. wonende Warmont dezelfde Floris Cock als oom en voogd van Pieter Corneliszn.
Paeuw 24 jr als van Trijntge, Jan, Duyfge en Gerrit Lenaerts zonen en dochters, onmondige
weeskinderen van Grietge Cornelisdr. tezamen zusterskinderen en kleinkind van Mattheus
Pieterszn. en Jan Hendrickszn. van Egmont man en voogd van Maritge Cornelisdr. ook
wonende alhier, Dirck Willemszn. Cortswager man en voogd van Ceeltge Cornelisdr.
wonende Oegstgeest beiden als omen en voogden over Cornelis Mattheuszn. 23 jr, Cornelis
Willemszn. Persoon mede wonende te Oegstgeest man en voogd van Neeltge Willemsdr. en
Cornelis Janszn. van Warmonderdam wonende Sassenheim tezamen halve broers kinderen en
kleinkinderen van de voorsz. Mattheus Pieterszn. en gezamenlijk erfgenamen van de voorsz.
Mattheus Pieterszn. voor de ene helft en Cornelis Lourenszn. wonende Alphen als
zusterszoon van Neeltge Cornelisdr. en Jan Cornelis Louwerysznzn. wonende Lageland oom
en bloedvoogd van de twee onmondige kinderen van desselfs Cornelis Lourenszn.
huisvrouwen zuster mitsgaders de voorsz. 6 eerste comparanten tezamen mede-erfgenamen
van Neeltge Cornelisdr. voor de andere helft verkopen Quirijn Claeszn. van ’s-Gravenmade
een partij hooi- of weiland met huis, barg en schuur gelegen in de polder van de Westgeest,
groot 4 morgen 296 roe, belend NO Tymon Laenen, ZO en ZW de erfgenamen van Willem
Hubertszn. Verplas, NW de erfgenamen van Quirijn Syvertszn. Smith te Noordwijk, alles
volgens de oude brief van 20-2-1565 door Cornelis Gijsbertszn. c.s. aan Maerten Pieterszn.
45. Volgt schuldbrief van 3100 gulden met hypotheek op het gekochte. Borg Dirck Jacobszn.
Heemskerck.
45v. 10-5-1610. Dezelfden verkopen de weduwe en erfgenamen van Pancraes Dammaszn.
Cluft een partij hoge geestland gelegen aan de lange smalle akker in de polder van de
Westgeest groot 2 morgen 92 roe, belend NO de kopers en Trynenlaan, ZO en ZW de kopers
en NO de Lydweg en de kopers, alles volgens de oude brief van 20-2-1565.

46. Item de custingbrief hiervoor bij Huygh Pancraszn. Cluft als oom van de kopers of
erfgenamen voorsz. met Jan Janszn. van Warmont zijn zwager als borg voor een bedrag van
425 gulden met hypotheek op het gekochte.
46v. 10-6-1610. Willem Maertenszn. alias Beeckesteyn wonende onder Alckemade etc. als
erfgenamen van Mattheus Pieterszn. en Neeltge Cornelisdr. verkopen Hubert Hendrickszn.
een partij teelland groot 225 roe genaamd Bergendal gelegen in de polder van de Westgeest,
belend NO de erfgenamen van Elisabeth Brunt, ZO de Lydweg, ZW Trynenlaan en NW
Pieter Janszn. de Jongste met zijn erfpacht, alles volgens de oude brief van 20-2-1565 door
Cornelis Gijsbertszn. c.s. gepasseerd op Mattheus Pieterszn.
47. Volgt schuldbrief van 289 gulden met hypotheek op het gekochte. Borg Cornelis
Hubertszn.
47v. 10-6-1610. Dezelfden verkopen Jan Jeroenszn. Cluft 10 1/2 hond (de helft van 3 1/2
morgen) gelegen in de polder van de Roverbroeck, belend NO Dammas Jeroenszn. Cluft, ZO
Gerrit Willemszn. van Heemskerck, ZW Cornelis Pieterszn. Keyser en NW de Sassemerbeek,
(waarvan de andere helft behoort aan Gerrit Willemszn. van Heemskerck), alles volgens de
oude brief van 9-1-1532 door Dirck Janszn. Snyer.
48. Volgt schuldbrief van 800 gulden met hypotheek op het gekochte. Borg Joris Dammaszn.
Cluft.
48v. 8-7-1610. Hubert Mouriszn. oude en administrerende en Adriaen Jacobszn. schipper
toeziende Regenten van de Arme Heilige Geest te Noordwijk verkopen Cornelis Dirckszn.
Korff van Breda bode van Lisse een perceel land gelegen in de polder van de Lisserbroek,
lestmaal gebruikt door Dammas Willem Thomasznzn., belend NW de Poel, NO Jr Johan van
Mathenesse, ZO Jacob Dirckszn. van der Voorde en ZW Jan van Assendelft, belast met 15 st
per jr tbv de St Jans Heeren te Haarlem, alles volgens de oude brief van 9-7-1608 door Frans
Floryszn. aan Claes Gerritszn. wagemaker en Anthonis Jacobszn. van Heemstede, regenten
van de Heilige Geest, voor 300 gulden.
49. 4-10-1610. Cornelis Hubertszn. en Jannetge Hubertsdr. broer en zuster van vollen bedde,
Jannetge met broer Cornelis, beiden mede erfgenamen van Hubert Janszn. en Maritge
Baerntsdr. hun ouders zijn voldaan door Haesge Aerntsdr. weduwe van de voorsz. Hubert
Janszn. van elk 24 gulden van zodanige kleine erfenis van hun ouders.
49v. 10-10-1610. Magdalena Cornelisdr. weduwe van Jan Dirckszn. van Sonnevelt wonende
Voorhout met Cornelis Pieterszn. Keyser haar gekoren voogd stelt dat haar man op 4-9-1608
had verkocht aan Floris Corneliszn. Wassenaer alias Kock zijn zwager en dat zij nu aan deze
overdraagt ruim 3 morgen land gelegen aan twee campen aan elkander in de polder van
Roversbroeck, eertijds gekomen van Cornelis Dirckszn. Paeu haar vader, belend NO de
Sassemerkerk, ZW Cornelis Pieterszn. Keyser loco Gerrit Coppens, ZW Laurens Gael met
zijn aelmoes camp met Willem Corneliszn. Ponden en NW de koper met de Warmonderkerk,
alles volgens het accoord tussen Cornelis Dirckszn. Paeu en zijn kinderen van 9-2-1588
alsmede het transport van 5-3-1595 van de helft van de 3 morgen door de voorsz. Paeu op de
voorsz. Jan Dirckszn., voor 1825 gulden.
50. 15-2-1611. Steven Bartholomeeuszn. van den Bosch burger van Leiden man en voogd van
Baeffken Pietersdr. en zulks mede-erfgenaam van Pieter Mourijnszn. en Jannetge Cornelisdr.
zijn schoonouders verkoopt Rijck Wessels zijn zwager als man en voogd van Jannetge

Pietersdr. 1/6 van een hofstede als hem bij overlijden van zijn huisvrouwen ouders
aangekomen als eerst de hofstede met barg en schuur alsmede 3 morgen 4 hond land gelegen
in de Poelpolder, belend NO Jan Claeszn. van Santvliet, ZO die Poel, ZW Willem Matthijszn.
en NW de Heerweg en nog van 2 morgen land genaamd die Poelcamp gelegen in de polder
van de Roversbroeck, belend NO de Abdij van Leeuwenhorst, ZO de 3e partij, ZW de
weduwe en erfgenamen van Lambert Reynierszn. van der Horst te Haarlem en NW de Poel,
de 3e partij groot 3 morgen, belend NO de Abdij van Leeuwenhorst, ZO dezelfde Abdij en
Jan Janszn. Pronck, ZW Jan Claeszn. van Santvliet voorsz. en NW de voorsz. partij van 2
morgen, waarvan de resterende 6 parten competeert te weten de weeskinderen van Jan Pieter
Mourijnsznzn., item Dirck Janszn. backer en de koper elk 2 delen, belast in zijn geheel met 7
1/2 st tbv de Pastorie van Sassenheim, een erfpacht van 4 gulden 10 st tbv Carel Dammaszn.
glazemaker en 5 partijen tezamen 38 gulden per jr tbv Catharyna van der Bouckhorst, voor
825 gulden.
50v. 18-2-1611. Bette Pietersdr. van Brakele eerst weduwe van Hendrick van Steens en
sedertdien gehuwd met oude Pieter Matte die haar van hem geabsenteerd heeft en verlopen is,
met Harmen de Vries van Oninga haar gekoren voogd met consent van Dirck Adriaenszn. van
Larum als eigenaar van het na te noemen erf verkoopt aan Dirck Pieterszn. Knickert de
beternis van een erf met een huis door haar overleden man daarop gebouwd gelegen in de
polder van Oostgeest, belend NW, NO en ZO de voorsz. Dirck van Larum en ZW de beek en
daarover de oude Veenderlaan of anders genaamd de Lageweg, alles volgens de erfpachtsbrief
van 3-5-1605. Voldaan met een schuldbrief van 179 gulden.
51. 18-2-1611. Dirck Pieterszn. Knickert wonende Lisse verklaart jegens Bette Pietersdr. van
Brakele eerst weduwe van Hendrick van Steens in het heimelick gekocht te hebben de
beternis van een erf met een huiske gelegen in de Oostpolder, belend NO, NW en ZO Dirck
Adriaenszn. van Larum als grondeigenaar en ZW de beek.
52. 21-2-1611. Jan Dirckszn. alias Vougel smith heeft in 1608 geruild met jonge Cornelis
Floriszn. en draagt aan deze op een oud vervallen huis met erf, belend NW en NO jonge
Cornelis Floriszn., ZO de Graftweg en ZW de Dorpsplaats en jonge Cornelis Floriszn. draagt
op aan Jan Dirckszn. een huis en erf genaamd de Camer, belend NW Cornelis Pouwelszn.
schipper, NO Aeltge Cornelisdr. met de voorsz. jonge Cornelis of nu Jacob Janszn. Verbeeck,
ZW het voorsz. oude vervallen huiske en ZO de voorsz. Dorpsplaats.
52v. 21-2-1611. Jan Symonszn. van Schoter decker man en voogd van Yde Hubertsdr.,
Cornelis Pieterszn. Bursgen gehuwd met Jannetge Hubertsdr., Hendrick Janszn. van Lareynen
gehuwd met Marytge Gerritsdr., Gerrit Pieterszn. en Willem Pieterszn. nagelaten zonen van
Aechte Gerritsdr. elk voor hen zelve en Harmen Wipkeszn. de Vries schout van Voorhout als
voogd van Anthonis Pieterszn. en Jacob Pieterszn. de twee onmondige kinderen van Aechte
Gerritsdr. bij Pieter Willemszn. wonende Overveen en nog als speciale procuratie hebbende
van de voorsz. Pieter Willemszn. als vader van zijn onmondige kinderen gepasseerd op 8-111610 voor Eeuwout Everhard notaris te Haarlem, allen erfgenamen van Willem Hubertszn.
van der Plas volgens diens testament gepasseerd voor Dirck Wolphertszn. notaris van 24-111609 en hebben met tussenspreken van Hubert Hendrickszn., Louris Rochuszn. Roos, Pieter
Janszn. Jongste en de voorsz. Dirck Wolphertszn. de boedel van de voorsz. Willem
Hubertszn. van der Plas gedeeld, te weten de voorsz. Jan Symonszn. en Cornelis Pieterszn.
Bursgen eerst een woning met barg en schuur alsmede omtrent 11 hond land, belend NO
Quirijn Claes Maertensznzn. met een huis en erf gekomen van Mattheus Pieterszn. of nu
Catrijn Maertensdr. en de navolgende croft van 8 hond, ZO de Lydweg, ZW de weduwe en
erfgenamen van Pancras Dammaszn. Cluft en NW de navolgende 14 hond, belast met 1

blanck per jr tbv de Pastorie te Sassenheim en 12 1/2 st per jr tbv de Kerk van Sassenheim,
een stukje geestland gelegen in het voorsz. land, belend ZW Trynenlaan, NW en NO Dammas
Jeroenszn. Cluft en ZO de Abdij van Leeuwenhorst en nog de bruikwaar van de landen van de
voorsz. Abdij en 14 hond land gelegen achter de woning, belend ZW de nieuwe waterlozing,
NW Syvert Quirijnszn. smith, NO Quirijn Claes Maertenszn. voorsz. en ZO de woning en
landen voorsz., belast met 18 gouden karolus guldens tbv Nicolaes van der Bouckhorst, 10
hond 16 roe land genaamd Gyssen horne gelegen in Sassenheim, belend NO en ZO het
weertge genaamd Cleypoel, ZW Cornelis Jacobszn. of Dammas Gerritszn. Cluft, NW
Magdalena Bassens erfgenamen c.s, belast met 9 gulden per jr tbv de Universiteit van Leiden
en moeten betalen aan de andere erfgenamen 450 gulden, welke erfgenamen ontvangen 8
hond land, belend ZO de Lydweg, ZW de woning en de 11 hond, NW Quirijn Claes
Maertensznzn. voorsz. en NO Trynenlaan voorsz.
53v. 22-2-1611. Jan Symonszn. van Schoter man en voogd van Yde Hubertsdr. ter eenre en
Cornelis Pieterszn. Bursgen man en voogd van Jannetge Hubertsdr. ter andere gaan delen. Jan
Symonszn. de voorsz. 10 hond 16 roe genaamd Gyssens horne en Cornelis Pieterszn. de
voorsz. hofstede met 2 percelen land.
54v. 8-3-1611. Quirijn Claeszn. ‘s-Gravenmade verkoopt Catrijn Maertensdr. 120 roe land
met huis, barg, schuur en boomgaard gelegen in de polder van de Westgeest, zoals lestmaal
door oude Mattheus Pieterszn. bezeten, belend NO de verkoper en ZO, ZW en NW de
erfgenamen van Willem Hubertszn. Verplas.
55. 16-3-1611. Jacob Bartholomeeuszn. van der Sluys althans wonende Rijnsburg als actie en
transport hebbende van Cornelis Pieter Hugenznzn. die van Jr Johan Nicolaeszn. van
Mathenesse opdracht tot verkoop had verkoopt aan Pieter Floriszn. van Heemstede mede
schepen alhier het recht op zekere twee oude eigendomsbrieven door elkander beide
inhoudende een camp toegemaakt land genaamd de Wilnisse groot 2 morgen 1 1/2 hond
gelegen in de polder van de Lisserbroeck, de ene van 31-12-1598 en de andere van 18-3-1603
met zodanige belending, uitgezonderd ZW nu Meeus Meeuszn. van Hoochcamer, voor 1200
gulden. Borg Hubert Hendrickszn. voor de koper.
55v. 22-3-1611. Cornelis Dirckszn. Korff van Breda bode van Lisse als curator van de boedel
van Hubert Corstiaenszn. van Middendorp voortvluchtige verkoopt Dirck Jacobszn.
timmerman te Haarlem een huis en erf waarvan het erf groot is 1/3 van 1 hond gelegen in de
polder van de Oostgeest staande op erfpacht volgens de brief van 14-5-1610.
56. 23-3-1611. Cornelis Claeszn. Corsteman als procuratie hebbende van Dirck Jacobszn.
timmerman verkoopt Adriaen Janszn. Hits duinmeier het voorsz. huis daarvan de
grondeigenaar is Volckert Harmenszn. de Vries.
57. 23-3-1611. Adriaen Janszn. Hits erkent de erfpacht van 2 gulden 10 st.
57v. 10-4-1611. Dirck Pieterszn. Knickert schuldig aan Abraham Pieterszn. van Eede 28
gulden wegens aflossing van de erfpacht van 35 st per jr staande op zijn huis en erf, belend
ZW de beek en NW, NO en ZO Dirck Adriaenszn. van Larum.
58. 24-4-1611. Aernt Lenaertszn. schipper verkoopt Willem Jacobszn. backer het recht dat hij
heeft van Lenaert Wouterszn. van Calcker als van Cornelis Anthoniszn. belangende een oud
huis met twee erven daarop verkoper een nieuw huis heeft gebouwd zulks volgens de oude
brieven van 29-5-1601 en 30-10-1607. Borg voor de verkoper Dirck Adriaenszn. van Larum.

58v. 8-5-1611. Matthijs Jacobszn. wonende Rijnsburg man en voogd van Annetge
Anthonisdr. verkoopt Jan Thonis Vranckenznzn. zijn zwager 1/3 van een hofstede als huis,
barg en drie partijen van land gelegen in de Oostpolder, daarvan het grootste daarop de
hofstede staat 5 1/2 morgen is zo hooi- of teelland, belend jegenwoordig NW Mr Herbert
Stalpert van der Wiele nomine uxoris, Pieter Pieterszn. Keyser, de voorsz. Van der Wiele en
Jan Claeszn. van Santvliet c.s., ZO het tweede van de 3 5 1/2 hond hierna volgende, ZW de
voorsz. Van der Wiele met Claes Janszn. Hits en NW de Heerweg of Wouter van der Duyn,
belast in zijn geheel met 35 gulden per jr tbv het Leprooshuis te Haarlem als actie en transport
hebbende van Floris Wolwijnszn. en 7 st met 4 hoenders per jr tbv de Ambachtsheer van
Lisse, 2 morgen 4 1/2 hond genaamd de 3 5 1/2 hoven, belend NO de Lisserkerk met Dirck
Adriaenszn. van Larum, ZO de erfgenamen van Jr Aernt van Duvenvoorde, ZW Adriaen
Janszn. Hits en NO de voorsz. Van der Wiele en nog 4 hond, belend ZO de Heerweg en ZW,
NW en NO Jan Claeszn. c.s., belast met 45 gulden, waarvan 2/3 delen aan de koper
toebehoren, alles volgens de oude brief van 13-4-1597 voor 1900 gulden.
59. 15-4-1611. Pieter van Belle tot Middelburg als speciale procuratie hebbende van Andries
van Houten gehuwd met Barbele Jansdr. van Thienen wonende Meerkercke in Vlaenderen als
enige zuster en erfgename van Ariaentge Jansdr. van Thienen weduwe van Mr Weyert
Taeckeszn. van der Blom, schooldienaer te Lisse voor de helft ter eenre en Francyntge van
Houten dochter van de voorsz. Barbele van Thienen voor de andere helft is voldaan van
Cornelis Taeckeszn. van der Blom als erfgenaam van Mr Weyert van der Blom zijn
bestevader elk voor de helft van 425 gulden.
59v. 1-5-1611. Quirijn Claeszn. ’s-Gravenmade verkoopt Claes Gerritszn. op ’t Nest ipv
Frans Franszn. Verham 2 morgen 1 hond land gelegen in de polder van de Lisserbroek aan de
Quadeweg aangezien Claes van zijn huisvrouwen wege nader vrund en maag was dan Frans
en het naar de costumen van Rijnland had genaast onder overhandiging van de oude brieven.
60. 7-5-1611. Jan Thonis Vranckenznzn. als actie hebbende van Cornelis Anthoniszn. en
Matthijs Jacobszn. zijn broer en zwager verkoopt Pieter Maertenszn. van ’s-Gravensloot en
dat bij overstelling van Abraham Janszn. van der Wal een leeg erf gekomen uit 4 hond groot
100 roe gelegen in de polder van de Oostgeest, belend NO de verkoper met een erf dat hij aan
Symon Louriszn. Roos heeft verkocht, ZO de Heerweg, ZW de verkoper met een erf dat hij
aan Cors Willemszn. van Heemskerck heeft verkocht en NW Syvert Claeszn. c.s., zijnde het
land afkomstig van Vranck Dirckszn. zijn hertgen vader, volgens de brief van 5-11-1568
gepasseerd door Gerard de Witte, voor 74 gulden.
60v. 8-5-1611. Dezelfde verkoopt Symon Louriszn. Roos een erf groot 75 roe gelegen in de
polder van de Oostgeest daarop de koper een huis heeft getimmerd, belend NW en NO Syvert
Claeszn. c.s., ZO de Heerweg en ZW Pieter Maertenszn. van ’s-Gravensloot, loco Abraham
Janszn. afkomstig van Vranck Dirckszn. volgens de oude brief van 5-11-1568, voor 68
gulden.
61. 12-5-1611. Symon Floriszn. voor hem zelve en Cornelis Corneliszn. alias Corff wonende
in de Kage als oom en bloedvoogd over de onmondige kinderen van wijlen Floris Corneliszn.
op te Thuyn bij Marytge Symonsdr. te weten Willempge 30 jr, Pietertge 25 jr, Dirckge 23 jr,
Ary 20 jr, oude Maritge 18 jr, Jan 15 jr en jonge Maritge 13 jr verkopen Pieter Floriszn. van
Heemskerck onze mede schepen 1 1/2 morgen toegemaakt land gelegen in de polder van
Sassemerbroek, hen bij erfenis als voren aangekomen, belend N Claes Janszn. van
Rodenburgh met Trijntge Jan Willemszn. weduwe, Z Cornelis Pieterszn. Keyser, ZW Maerten
Claeszn. van ’s-Gravesloot, W wederom dezelfde Keyser en NO Jacob Dammaszn. Cluft.

61v. 13-5-1611. Pieter Willemszn. alias Vougel verkoopt Aernt Lenaertszn. schipper een erfje
van 30 roe om een huis daarop te bouwen,belend MO Maritge Dircksdr. weduwe van Jan
Jacobszn. Doncker, ZO de Heerweg en ZW en NW de verkoper, voor 250 gulden.
62. 26-5-1611. Hendrick Adriaenszn. Langevelt als actie hebbende van Symon Jacobszn. van
Assendelft nomine uxoris voor een stuk land genaamd het Boccampke en heeft tbv Jan Thonis
Vrankenznzn. tselve recht en aanzeggen van dezelfde Van Assendelft bij brief van 20-5-1597
wederom verkocht gelegen in de polder van de Lisbroek, alles volgens de oude brief.
62v. 26-5-1611. Dezelfde als op 13-5-1597 jegens Dirck Adriaenszn. van Larum alias Robol
gekocht te hebben een perceel land genaamd het Oscampgen bekend dit verkocht te hebben
aan Jan Thonis Vranckenznzn., alles volgens de oude brief.
63. 5-6-1611. Cornelis Pieterszn. alias Bursgen gehuwd met Jannetge Hubertsdr. en zulks
mede-erfgenaam van Willem Hubertszn. van der Plas volgens akte van 24-11-1609 verkoopt
Gerrit Willemszn. van Heemskerck zekere hofstede als huis, barg en schuur met de werf en
het land daar voor en achter aan gelegen in de polder van de Westgeest, belend NW Syvert
Quirijnszn. smith, NO Quirijn Claes Maertensznzn. ‘s-Gravenmade en Catrijn Maertensdr. uit
de croft van Hendrick Janszn. van Lareynen c.s. mede verkocht aan Hubert Hendrickszn., ZO
de Lydweg, ZW de weduwe en erfgenamen van Pancras Dirckszn. Cluft nu de nieuwe
waterlozinge van de Lagevenen, een stuk teelland gelegen in de polder van de Oostgeest,
belend NW en NO Dammas Jeroenszn. Cluft, ZO de bruikwaar van de Abdij van
Leeuwenhorst en ZW de Trynenlaan, de beterschap van de bruikwaar van dezelfde Abdij
groot 2 hond als van een hooicamp groot 2 morgen l 1/2 hond gelegen in de polder van de
Roversbroeck, belast met 1 blanck per jr tbv de pastorie van Sassenheim en een erfpacht van
12 1/2 st per jr tbv de Kerk van Sassenheim, alles volgens de oude brieven, de ene van 23 en
de andere van 24-2-1611. Voldaan met een schuldbrief.
64. 5-6-1611. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte. Borg Floris Corneliszn.
Wassenaer alias Cock.
65. 5-6-1611. Hendrick Janszn. van Lareynen schoenmaker man en voogd van Maritge
Gerritsdr., Gerrit Pieterszn. en Willem Pieterszn. broers elk voor hen zelve, Harmen de Vries
van Oninga schout van Voorhout als gekoren voogd van Anthonis Pieterszn. en Jacob
Pieterszn. de twee onbejaarde kinderen van Aechte Gerritsdr. bij Pieter Willemszn. wonende
Overveen en ook als speciale procuratie hebbende van de voorsz. Pieter Willemszn. als
principael en bloedvoogd van zijn onbejaarde kinderen als mede geinstitueerde erfgenamen
van Willem Hubertszn. van der Plas wonende Lisse verkopen Hubert Hendrickszn. een croft
land van 8 hond 71 roe gelegen in de polder van de Westgeest aan de oude Banheining,
belend NW Catharyn Maertensdr. met Quirijn Claeszn. ’s-Gravenmade, NO Trynenlaan, ZO
de Lydweg en ZW Cornelis Pieterszn. Bursgen met de hofstede welke hij aan Gerrit
Willemszn. van Heemskerck heeft verkocht.
66. 7-6-1611. Aernt Lenaertszn. schipper schuldig aan Baernt Anthoniuszn. Cruythoff
brouwer in de Ridder te Haarlem 400 gulden wegens geleend geld met waarborg zijn huis en
erf belast met een custing van 83 gulden tbv Pieter Willemszn. de Vougel, belend NO
Marytge Dircksdr. weduwe van Jan Jacobszn. Doncker, ZO de Heerweg en ZW en NW Pieter
de Vougel voorsz. Afgelost 20-4-1617 door Pietertge Pouwelsdr. weduwe van Aernt
Lenaertszn.

66v. 12-6-1611. Maritge Woutersdr. weduwe van Claes Adriaenszn. alias Aryvaers met
Wouter Claeszn. haar zoon en gekoren voogd verkoopt Jacob Claeszn. van Deyl een lang
smal stuk erf uit haar werf gelegen bij de Santsloot alwaar jegenwoordig een huis op
getimmerd staat, belend NO de verkoopster, ZO de Heerweg, ZW Adriaen Janszn. Hits met
zijn erfpacht en NW Philips Dirckszn. van Larum met een elstsingel.
67. 12-6-1611. De koper erkent de overdracht belast met de tijns en met 3 gulden 2 1/2 st per
jr te lossen met 50 gulden en nog de helft van 6 gulden 5 st daarvan de andere helft tlv de
verkoopster komt staande tbv Claes Corneliszn. Corsteman met waarborg het gekochte.
67v. 12-6-1611. Aeltge Cornelisdr. weduwe Floris Corneliszn. of anders genoemd Floris
Jongenelen met oude Cornelis Florizn. haar zoon en gekoren voogd voor de ene helft en
dezelfde Cornelis Floriszn. voor hem zelve, oude Pieter Floriszn., Cornelis Claeszn. man en
voogd van oude Maritge Florisdr., Jacob Janszn. op t Hoff als man en voogd van Jannetge
Florisdr., jonge Cornelis Floriszn., jonge Maritge Florisdr. weduwe van Lenaert Franszn. met
oude Pieter haar broer als haar gekoren voogd en jonge Pieter Floriszn. als erfgenamen van de
voorsz. Floris jonge Neelen voor de andere helft verkopen Joris Dammaszn. Cluft een
verkoop- of eigendomsbrief van een camp land genaamd de Langeveen verkocht op 20-61593 door Jeroen Dammaszn. Cluft aan de voorsz. weduwe en erfgenamen.
68. 12-6-1611. jonge Cornelis Floriszn. als op 21-2-1611 transport en opdracht jegens Jan
Dirckszn. Vougel smith in maniere en permitatie verkregen hebbende van een oud vervallen
huis heeft dit recht verkocht aan de zoon van Eeuwout Willem Vranckenznzn. genaamd
Cornelis Eeuwoutszn. schipper wonende te Noordwijkerhout met het getimmerte van een
nieuw huis met erf, alles volgens de oude brief.
68v. 12-6-1611. Volgt schuldbrief van 1100 gulden met hypotheek op het gekochte, belend
NW Jan Dirckszn. Vougel smith, NO de verkoper en nu Jacob Janszn. Verbeeck en ZW en
ZO het Dorp.
69. 14-6-1611. Symon Jacobszn. van Assendelft als mede-erfgenaam in de goederen van
wijlen Aelbert van Assendelft zijn broer voor 1/3 verkoopt Jacob Willemszn. Verboom 1/3
van de helft van een stuk toegemaakt land genaamd Jacobscamp groot 9 hond gelegen in de
polder van Roversbroek, daarvan Juffrouw Catharina van der Bouckhorst de helft en Jan met
Pieter van Assendelft zijn broer de andere 2/3 delen van de helft toekomen, belend in zijn
geheel NO de Abdij van Leeuwenhorst, ZO de weduwe van Cors Corneliszn. Cluft, ZW de
voorsz. Abdij en NW de Poel, voor 100 gulden.
69v. 17-6-1611. Weyntge Claesdr. weduwe van Cornelis Doedeszn. met Cornelis Corneliszn.
haar oudste zoon als haar gekoren voogd verkoopt jonge Cornelis Floriszn. een erf van 27 roe
om daarop een huis te timmeren, belend NO Pieter Willemszn. de Vougel, ZO de Heerweg en
ZW en NW de verkoopster, te verongelden in het morgenboek voor 1/3 van 1 hond, met
waarborg haar huis en erf groot 3 hond, belend NO Pieter de Vougel voorsz., ZO de Heerweg,
ZW Meeus Meeuszn. van Hoochcamer en NW Jr Johan van Mathenesse, voor 215 gulden.
70. 19-6-1611. Hubertge Pietersdr. weduwe van Adriaen Willemszn, van Steenvoorden met
Cornelis Pieterszn. Keyser haar broer en gekoren voogd en Dirck Willemszn. van
Steenvoorden als oom en bloedvoogd over Willem 9 jr verkopen Gilbertus Ophenius dienaar
des goddelijken woords alhier een huis en erf zoals dat bewoond is geweest door Jacob
Claeszn. van Deyl onder overhandiging van de oude brieven, de ene van 31-12-1597 en de
andere van 1-5-1604, voor 540 gulden.

70v. 28-6-1611. Jacob Claeszn. van Deyl als mede-geinstitueerde erfgenaam van Catharyn
Gerritsdr. weduwe van Cornelis Symonszn. zijn moeie voor 1/3 verkoopt Jr Johan Nicolaeszn.
van Mathenesse als fundateur en Cornelis Pieterszn. Bursgen en Meeus Meeuszn. van
Hoochcamer Heilige Geestmeesters alhier een bezegelde rentebrief gepasseerd door Jan
Jacobszn. Panneel van Schagen van 6 gulden 5 st per jr verzekerd op een huis en erf van 10-51601, de verkoper aangekomen uit de voorsz. boedel o.a. jegens Grietge Gerritsdr. en
Cornelis Corneliszn. van Immerseel schout van Lisse, voor 100 gulden.
71v. 10-7-1611. Jeroen Sachariaszn. man en voogd van Catrijn Maertensdr. wonende
Warmont verkoopt Pieter Jeroenszn. van der Plas man en voogd van Gooltge Maertensdr. 1/4
van een partij land genaamd de Loostercamp, groot 2 morgen 1/2 hond gelegen over duin, de
verkopers huisvrouw aangekomen, daarvan Willem Maertenszn. de helft toekomt en de koper
1/4, belend in zijn geheel NO Jan Claeszn. van Santvliet c.s., ZO Cornelis Corneliszn.
Neesvaer met zijn erfpacht, ZW Magdalena Cornelisdr. weduwe van Jan Dirckszn. van
Sonnevelt en NW Cornelis Pieterszn. Keyser ook met erfpacht, voor 275 gulden.
72. 22-7-1611. Aernt Lenaertszn. schipper schuldig aan Jan Corneliszn. Muelen houtkoper te
Aemstelredamme 300 gulden waarvoor hij 13 gulden 15 st per jr zal betalen met hypotheek
op een huis en erf, belend NO Maritge Dircksdr. weduwe van Jan Jacobszn. Doncker, ZO de
Heerweg en ZW en NW Pieter Willemszn. de Vougel. Afgelost 14-7-1613 door Pietertge
Pouwelsdr. diens weduwe.
72v. blanco.
73. 7-8-1611. Jeroen Dammaszn. Cluft doet afstand van de making door wijlen Duyve
Cornelisdr. zijn huisvrouw bij haar testament verleden voor Cornelis van Immerseel schout op
16-7-1606 van zijn helft en dat ten gunste van Dammas Jeroenszn. Cluft, Lenaert Jeroenszn.
Cluft alias Spruytenburgh, Jacob Jeroenszn.Cluft, Jan Pieterszn. van Warmont man en voogd
van Jannetge Jeroensdr., Pieter Janszn. de Jongste gehuwd met Aeltge Jeroensdr. en Pieter
Pieterszn. Keyser van Santvliet gehuwd met Grietge Jeroensdr. zijn kinderen die hij
geprocureerd heeft bij Duyve Cornelisdr. daarvan de wederhelft van de volgende goederen
aan hem toekomt en draagt deze op aan zijn voorsz. kinderen, waarbij hij bedongen heeft het
levenslang gebruik van een klein huisje aan de woning behorende en heeft ook
achtergehouden een som van 325 gulden per jr te betalen door zijn kinderen voor zijn
onderhoud, waarvoor de kinderen elk 1/6 verbinden van eerst een woning als huis, barg,
schuur alsmede 1 1/2 morgen land gelegen in de polder van de Westgeest, belend ZW een
weer genaamd Aeckeveen, NW Agatha van Berckenrode te Haarlem en NO en ZO de
weduwe en erfgenamen van Pancras Dammaszn. Cluft, 10 hond land gelegen in de polder van
de Lagevenen over de duin onder andere genaamd de Grijpveen, belend ZO Cornelis
Pieterszn. Keyser van Santvliet met zijn erfpacht, ZW de weduwe en erfgenamen van Jacob
Adriaenszn. van Sprockenburgh, NW de Vaartlaan en NO de erfgenamen van Elisabeth
Brunt, 6 morgen land genaamd de loostercamp, belend ZO de Wildernis, ZW Geertge
IJsbrantsdr. weduwe van Frans Jongste, Jr Johan van Mathenesse, NW dezelfde jr Van
Mathenesse en de voorsz. Dammas Jeroenszn. Cluft en NO Claes Corneliszn. Corsteman, 11
hond land genaamd die Venne gelegen in de Poelpolder, belend ZO ‘s-Gravenwater, de
voorsz. Jr Johan van Mathenesse, NW Jan van Assendelft apotheker te den Haag c.s. en NO
de erfgenamen van Willem Wouterszn. van der Leth en Jan Claeszn. van Santvliet c.s., 16
hond land genaamd de Hellercamp gelegen in de polder van Sassemerbroek, belend ZO Claes
Janszn. van Rodenburgh en Pieter Floriszn. van Heemstede, ZW de voorsz. Cornelis
Pieterszn. Keyser van Santvliet en NW zekere memorie of papenland van de Stad Haarlem nu
door Gerard van der Laen gekocht en NO het Hellegat, 7 hond land genaamd Molenaershorn

gelegen mede in de polder van de Sassemerbroek, belend ZO de voorsz. Memorie, ZW
Cornelis Pieterszn. Keyser van Santvliet en NW en NO ‘s-Gravenwater en 16 morgen mede
gelegen in Voorhout, belend ZO Jacob Dirckszn. van Larum en van der Voorde, Gerrit
Corneliszn. Beeckesteyn en de Woensdagse schouwatering, ZO Pieter Maertenszn. ’sGravensloot en Jan Corneliszn. den Boer, NO de voorsz. Dammas Jeroenszn. Cluft, de Arme
wezen van Leiden en de weduwe van Cors Corneliszn. Cluft en NW Aeckevaart.
74. 13-11-1611. Testament van Cornelis Pieterszn. van der Codden alias cuyper waard in de
Swaen geeft bij wijze van codicil aan Marytge Pietersdr. de oudste dochter van Pieter
Corneliszn. zijn zoon bij Neeltge Willemsdr. jegenwoordig bij hem wonende 100 gulden en
bij haar huwelijk nog een bedde met toebehoren.
74. 13-11-1611. Wip Harmenszn. de Vries gehuwd met Catharijn Cornelisdr., Magdalena
Cornelisdr., Floris Corneliszn. Cock met Pieter, Cornelis en Dirck zijn 3 zonen en Leendert
Cornelis Engelsznzn. vervangende zijn kinderen, Gerrit Willemszn. Heemskerck nomine
uxoris, mitsgaders Willem Isaackszn. van Heemskerck, Jacob Isaackszn. van Heemskerck en
Cornelis Isaackszn. van Heemskerck en Jan Floriszn mede nomine uxoris en vervangende
Isaack Willemszn. Heemskerck heurlieder vader en schoonvader, Willem Claeszn. ter Lee
nomine uxoris als zwager, moeye, couwenoomen, neven en oomen respectievelijk zo van
vaders als van moederszijde van wijlen Pieter Corneliszn. Paeu alias de Haen ter eenre en
Willem de decker, Marijn decker, Passchier van der Putten, Tobias decker, Hubert Jacobszn.
als vader, omen en neven respectieve van Frans Willemszn. decker ter andere wegens
doodslag. Partij ter andere moet aan partij ter eenre betalen een bedrag van 100 gulden.
75. 23-11-1611. Mutueel testament van oude Pieter van Robaeys en Syntge Cools echtelieden.
De nalatenschap blijft onverdeeld tot Joost hun jongste zoon die nu 16 jr is tot zijn jaren is
gekomen; jonge Pieter van Robaeys de oudste zoon heeft bij zijn huwelijk 150 gulden
ontvangen en zij willen dat Joost dat ook zal krijgen. Verder legateren zij de Heilige Geest
alhier 6 gulden.
76. 17-12-1611. Dirck Adriaenszn. van Larum geeft in erfpacht uit aan Neeltge Jansdr. JD
met Claes Janszn. Hits haar halfbroer een erf uit Van Larums hoge geest daarop een huis
getimmerd staat groot een half hond zoals wijlen Ermgaerd Mathijsdr. in haar leven bezeten
had, gelegen in de polder van de Oostgeest, belend NO de erfverpachter, ZO Dirck Pieterszn.
Knickert met zijn erfpacht, ZW de Beek en daarover de Lageweg en NW Pieter van der Eede
lathouwer mede met zijn erfpacht en dat voor 25 st per jr.
76v. 30-12-1611. Wip Harmenszn. de Vries man en voogd van Tryntge Cornelisdr. als
universeel erfgenaam van Pieter Corneliszn. Paeu zijn zwager en overzulks mede-erfgenaam
van Cornelis Dirckszn. Paeu voor 1/5 heeft ontvangen van Maertge Claesdr. weduwe van
Cors Corneliszn. Cluft als actie en transport hebbende van Willem Symonszn. 300 gulden
wegens aflossing van 1/5 van 1500 gulden alsmede verlopen rente, daarvan de andere 4/5
delen toekomen Floris Corneliszn. Cock, Magdalena Cornelisdr., Gerrit Willemszn. van
Heemskerck en de kinderen van Leendert Cornelis Engelsznzn. ivm verkoop van de hofstede
en 6 morgen land eertijds gekomen van Cornelis Dirckszn. Paeu en door hem verkocht,
daarvan Maertge Claesdr. bezitster is. Borg Harmen Wipkeszn. de Vries van Oninga schout
van Voorhout.
77. 13-1-1612. Testament van Hendrick Adriaenszn. Langevelt wonende in de Hoge
Mosvenen. Zijn vrouw erft bij zijn overlijden alles, doch bij mondigheid van de kinderen
moet zij gaan scheiden en delen. Hij heeft liggen onder de gemene boedel 10 hond land in

Hillegom gekomen van Johan van Sypesteyn ter leen gehouden van de huize van Warmond
en dit moet gaan naar zijn oudste zoon Adriaen Hendrickszn. nu waard 600 gulden. Hij
legateert aan de Heilige Geest van Lisse 25 gulden.
78. 15-1-1612. Dirck Pieterszn. Knickert schuldig aan Symon Sybrantszn. Stam brouwer te
Haarlem 42 gulden 10 st daarvoor hij 2 gulden 13 st per jr zal betalen met waarborg zijn huis
en erf gelegen in de polder van de Oostgeest, belend NO en ZO Dirck Adriaenszn. van
Larum, ZW de beek en daarover de Lageweg en NW Neeltge Jansdr. Hits met haar erfpacht.
78v. 16-2-1612. Anna Dircksdr. weduwe en boedelhoudster van Cornelis Corneliszn. van
Moerkercken alias Neesvaer met haar neef Dirck Allertszn. buyten Haarlem en Dirck
Corneliszn. van Moerkercken voor hem zelve, Adriaen Corneliszn. van Schoorl man en voogd
van Grietge Cornelisdr., Joachim Baerntszn. van Stellingwerf man en voogd van jonge
Maritge Cornelisdr., Aernt Louriszn. van Noort man en voogd van oude Maritge Cornelisdr.
tezamen erfgenamen van Cornelis Corneliszn. van Moerkercken verkopen Cornelis
Corneliszn. van Immerseel schout een eigendoms- of verkoopbrief van 13-1-1598 gestoken
door 3 oude brieven van een croft land genaamd Wildersvaart gelegen over duin in de polder
van de Hoge Mosvenen aan de Delft, lestmaal door Cornelis Lenaertszn. van Tetroede en
Daniel Lenaertszn. van Tetroede overgedragen aan de voorsz. Cornelis Corneliszn.
79. 7-3-1612. Neeltge Cornelisdr. weduwe van Dirck Anthoniszn. van Overgeest met haar
oudste zoon Anthonis Dirckszn. als haar gekoren voogd, Willem Louriszn. van Aeckersloot
man en voogd van Annetge Dircksdr., de voorsz. Anthonis Dirckszn. van Overgeest voor hem
zelve en Rokis Janszn. Dou man en voogd van Neeltge Dircksdr. tezamen vervangende en
haar sterk makende voor Maertge Dircksdr. JD allen erfgenamen van Dirck Anthoniszn. van
Overgeest stellen dat deze bij zijn leven verkocht had en dat zij nu opdragen aan Dirck
Adriaenszn. van Larum 2 partijen teelland groot tezamen ruim 4 1/2 hond gelegen aan
elkander in de polder van de Oostgeest, gelegen de grootste partij over de Santsloot, belend
NO Philips Dirckszn., ZO dezelfde Philips met erfpacht, ZW Willem Isaackszn. van
Heemskerck met erfpacht en NW Jan Claeszn. en Syvert Claeszn. en de kleine partij belend
NO de voorsz. Philips Dirckszn. met erfpacht, ZO de Heerweg, ZW de koper en NW de
voorsz. grote partij, onder overhandiging van de oude brief van 13-7-1603.
79. 31-3-1612. Dignom Janszn. de Roo legateert aan de Heilige Geest 50 gulden, daarvoor hij
jaarlijks 2 gulden 10 st zal betalen met hypotheek op 7 hond land gelegen in de polder van de
Roversbroek, belend NO Pieter Matthijszn. in de Kage met erfpacht van de Abdij van
Leeuwenhorst, ZO de Meer, ZW dezelfde Abdij en NW Cornelis Anthoniszn. van der Burgh.
Afgelost 9-1-1625 door de kinderen van Dignom.
80. 8-3-1612. Dezelfde verkoopt Jan Dignomszn. de Roo zijn zoon zekere hofstede als huis,
barg, schuur en boomgaard met een klein huisje en schuurtje alsmede 2 morgen 283 roe land
gelegen in de Poelpolder, waarin de Abdij van Leeuwenhorst twee kleine partijen heeft groot
1 1/2 hond, strekkende van de Heerweg tot aan het oude Buurpad, belend in zijn geheel NO
en ZO Jr Johan Nicolaeszn. van Mathenesse, ZW een uithove van Leeuwenhorst en NW de
Heerweg, met recht van levenslang gebruik en bewoning van het kleine huisje met schuur
voor 1050 gulden.
80v. 10-3-1612. Willem Jacobszn. Hey en Willem Dirckszn de Jongh armmeesters van de
huize van Sion te Leiden mitsgaders Claes Janszn. Busgen en Jan Pouwelszn. van Coolhoven
als huiszittenmeesters te Leiden hebben gezamenlijk 16 hond land en verkopen nu aan Meeus
Meeuszn. van Hoochcamer de voorsz. 16 hond genaamd de Repelcamp gelegen in de polder

van de Lisserbroek, belend NO de Heilige Geest van Voorhout, ZO het Elisabeth Gasthuis te
Haarlem, ZW Gerard van der Laen burgemeester van Haarlem en NW Claes Gerritszn. op ’t
Nest en Claes Corneliszn. Corsteman.
81. 22-2-1613. Volgt schuldbrief van 1613 gulden met hypotheek op het gekochte. Borg
Pieter Pouwelszn. Colingh.
81v. 9-4-1613. Aernt Claeszn. van der Hooch poorter van Haarlem verkoopt Cornelis
Corneliszn. van Immerseel schout alhier een driekant hoekje afgebrande geest gelegen in de
polder van de Oostgeest groot 32 roe en 42 voet, belend NW en NO de verkoper, ZO de koper
en ZW Dirck Adriaenszn. van Larum voor 429 gulden.
82. 9-4-1613. Dezelfde verkoopt Dirck Adriaenszn. van Larum 16 roe 48 voet land gelegen in
de polder van de Oostgeest, belend NW de verkoper, NO Cornelis Corneliszn. van Immerseel,
ZO de koper en ZW de erfgenamen van Mr Anthonis van Dijck voor 60 gulden.
82v. 23-4-1612. Jeroen Sachariaszn. wonende Warmond gehuwd met Catharina Maertensdr.
heeft op 8-3-1611 jegens Quirijn Claeszn. ‘s-Gravenmade recht en eigendom van 162 roe land
met huis, schuur en boomgaard gelegen in de polder van de Westgeest verkregen en draagt dit
nu over aan Cors Willemszn. van Heemskerck alles volgens de oude brief, voor 575 gulden.
83. 6-5-1613. Adriaen Janszn. Hits duinmeier wonende Hillegom als recht en opdracht jegens
Dirck Jacobszn. timmerman te Haarlem op 23-3-1611 verkregen hebbende verkoopt dit aan
Cornelis Taeckeszn. van der Blom schoemaker te Sassenheim alles volgens de oude brief,
belast met erfpacht en custing.
83v. 10-5-1613. Philips Dirckszn. van Larum verkoopt Cornelis Taeckeszn. van der Blom
schoemaker te Sassenheim een smal strookje land groot 3 roe gelegen in de polder van de
Oostgeest, belend ZO Jacob Claeszn. van Deyl en de koper, ZW, NW en NO de verkoper,
voor 7 gulden 10 st.
84. 13-5-1612 stilo novo. Pieter Pouwelszn. Colingh heeft 5 jaar geleden verkocht en draagt
nu op aan Adriaen Willemszn. Schenaert een erf uit verkopers 3 hond gekomen van Willem
Adriaenszn. Schenaert groot 40 roe, daarop koper een huis getimmerd heeft gelegen in de
polder van de Oostgeest, belend NO Dammas Hendrickszn. rietdekker, ZO de Heerweg, ZW
Aernt Claeszn. van der Hooch en NW de verkoper, voor 58 gulden.
84v. d.d. 16-5-1613 stilo novo. Cornelis Taeckeszn. van der Blom schoemaker ruilt met
Volckert Harmenszn. de Vries en Volckert zal van Cornelis hebben een huis en erf zoals hij
bij opdracht van Adriaen Janszn. Hits aangenomen heeft gelegen in de polder van Oostgeest,
belend NO Jacob Claeszn. van Deyl, ZO de Heerweg, ZW Volckert voorsz. en NW Philips
Dirckszn. van Larum met zijn santsloot en Volckert draagt op aan Cornelis een huis en erf,
belend NO Volckert voorsz., ZO de Heerweg en ZW en NW Philips Dirckszn. van Larum
voorsz. met toegift door Van der Blom van 250 gulden.
85v. 16-5-1612 stilo novo. Adriaen Willemszn. Schenaert schuldig aan de Heilige Geest
alhier 6 gulden per jr met hypotheek op zijn huis en erf met een half hond land gelegen in de
polder van de Oostgeest, belend NO Dammas Hendrickszn. rietdekker, ZO de Heerweg, ZW
Aernt Claeszn. van der Hooch en NW Pieter Pouwelszn. Colingh. Borg Willem Adriaenszn.
Schenaert.

86v. 19-5-1612 stilo novo. Willem Isaackszn. Heemskerck schuldig aan de Heilige Geest van
Lisse 6 gulden per jr met hypotheek op zijn hofstede als huis, schuur en barg met 1 1/2
morgen land gelegen in de polder van de oude Veen belast met 7 st per jr tbv de
Ambachtsheer van Lisse, 2 pond hollands per jr tbv het Leprooshuis te Leiden en 2 gulden per
jr tbv Mr Wolwijn Huygenszn. te Haarlem, belend NO en NW Claes Janszn. Hits, ZO Meeus
van Hoochcamer, de schuldenaar met de erfgenamen van Geertruyd Damen te Leiden en ZW
dezelfde erfgenamen.
87v. 21-5-1613 stilo novo. Copie acte van 11-2-1594. Cornelis Dirckszn. van Larum 75 jr,
Jacob Dirckszn. van der Voorden 68 jr, Rochus Claeszn. 76 jr, Cornelis Corneliszn. Neesvaer
64 jr, Hubert Hendrickszn. 56 jr en Willem Thomaszn. 60 jr allen van Lisse behalve Willem
Thomaszn. welke geboren is in Noordwijkerhout att tvv Claes Corneliszn. Corsteman
gezworene van Lisse en mede gecommmitteerde van de nieuwe waterlozinge gegraven door
de Keukenduin en verklaren eerst Cornelis Dirckszn. van Larum en Jan Dirckszn. van der
Voorde broers dat jonge Dirck Dirckszn. van Larum hun vader bezat 3 morgen veenland
gelegen in de Lagevenen; zij hebben hun vader ook horen zeggen dat hij vermeende is dat ene
Gerrit de Roo ook enig veenland daar had liggen; Rochus Claeszn. heeft daar ook dikwijls
elzen gesneden, Hubert Hendrickszn. verklaart dat hij van zijn vader Hendrick Huygenzn.
dikwijls verstaan heeft voor de waarheid dat Huygh Vranckenzn. zijn hertgens vader in
eigendom had zekere veenlanden ook met het noordwesteinde aan de vaartlaan en daar het
gewas van elzen sneed, Cornelis Corneliszn. Neesvaer verklaarde hoe dat Cornelis
Adriaenszn. zijn vader ook een stuk veenland had aan de voorsz. vaartlaan, Willem
Thomaszn. zegt dat hij met zijn vader Thomas Pieterszn. te Noordwijkerhout dikwijls plach te
snijden en dat het aan niemand bekend is dat de voorsz. vaartlaan toebehoorde aan de
Grafelijkheid van Holland.
88v. 22-5-1612 stilo novo. Jr Johan van Roon wonende Noordwijk als speciale procuratie
hebbende van Otto van Egmondt Ridder voor hem zelve en als oom en bloedvoogd over de
nagelaten kinderen van Jr Egbert van Egmondt zijn broer uit kracht van een procuratie
verleden op 20-1-1610 voor Dirck Wolphertszn. notaris verkopen jonffrouw Agniese van
Steenbergen wede van Jr Aernt Pijnssen met haar kinderen 1/3 van een Ridderhofstede
genaamd de Burch groot 18 morgen daarvan de andere 2/3e delen toebehoren aan Jr Abraham
Pijnssen en aan de kinderen van Aernt Pijnssen voorsz. gelegen in de Poelpolder, belend NW
Jr Johan Nicolaeszn. van Mathenesse, ZO het Heilige Geest busch van Lisse met ‘sGravenwater genaamd de Poel, ZW Claes Corsteman en Dirck Jacobszn. van Heemskerck en
NW de Heerweg, voor 4800 gulden.
90. 29-5-1612 stilo novo. Hase Aerntsdr. eerst weduwe van Hubert Janszn. van Wandele met
Jan Claeszn. van bij wech haar leste man als haar gekoren voogd wonende onder de
stadsvrijheid van Leiden verkoopt Wip Harmenszn. de Vries een huis en erf gelegen op het
Oosteinde van Truyen croft, belend NO Cornelis Corneliszn. van Immerseel schout, ZO en
ZW Cornelis Pieterszn. Bursgen en NW de Heerweg, belast met een erfpacht van 20 st per jr
tbv de voorsz. Bursgen, 3 gulden rente per jr en 2 gulden 15 st per jr tbv de erfgenamen van
de weduwe van Cornelis Dirckszn. van Larum te lossen na het overlijden van de voorsz.
Cornelis van Larum of diens huisvrouw. Voldaan met een schuldbrief van 190 gulden.
91. 29-5-1612 stilo novo. Lenaert Franszn. Kueyer weduwnaar van Geertruid Matthijsdr. met
Adriaen Willemszn. Baiilyn van Warmond zijn toesiender voor de ene helft en Cornelis
Willemszn. en Jan Corneliszn. allen wonende in de Kage als naaste bloedverwanten en
voogden over de voorsz. Geertruid Matthijsdr. voor de helft verkopen Jacob van der Voort en
Jan Hendrickszn. Brebijl de beternis van 16 hond land van de Abdij van Leeuwenhorst

gelegen in de polder van de Roversbroek, belend NO Maritge Claesdr. weduwe van Cors
Corneliszn. Cluft, ZO de Leidse Meer, ZW de Abdij van Leeuwenhorst en NW Daniel
Lenaertszn. van Tetroede met de weduwe en erfgenamen van Lambert Reynierszn. van der
Horst, belast met een jaarlijkse tyns van 3 penningen en een erfpacht van 4 gulden 14 1/2 st
(de helft van 9 gulden 9 st daarvan de andere helft komt tlv Pieter Matthijszn. in de Kage) tbv
de Abdij van Leeuwenhorst. Voldaan met een schuldbrief van 1050 gulden.
92. 5-6-1612 stilo novo. Eeuwout Willemszn. van Ponckendam vervangende zijn zoon
Cornelis Eeuwoutszn. schipper wonende Noordwijkerhout en heeft wederom al het recht en
aanzeggen dat zijn zoon op 12-6-1611 had verkregen van jonge Cornelis Floryszn. verkocht
aan Claes Jacobszn. van Oosten, zijnde een huis en erf, alles volgens de oude brief.
92v. 5-6-1612 stilo novo. Volgt schuldbrief van 975 gulden met hypotheek op het gekochte,
belend NO jonge Cornelis Floryszn. dat Jacob Janszn. Verbeeck nu bezit, ZO de Graftweg,
ZW het Dorpsbuurtpad en NW Jan Dirckzn. Vougel smith. Borg Quirijn Claeszn. ’sGravenmade.
93v. 14-6-1612 stilo novo. Joris Dammaszn. Cluft heeft gekocht van Cornelis Dirckszn. Korff
van Breda bode van Lisse 1 morgen land gelegen in de polder van de Lisserbroek bij de
Grevelingen, belend NO Jr Johan van Mathenesse, ZO Jacob Dirckszn. van der Voorden, ZW
Johan Jacobszn. van Assendelft en NW een poel, belast met 15 st per jr tbv de St Jans Heeren
te Haarlem voor 500 gulden. Voldaan door Jan Dammaszn. Cluft als borg op 9-5-1616 stilo
novo.
94. 14-6-1612 stilo novo. Volgt de overdracht. Voldaan door een schuldbrief van 500 gulden.
Borg Maritge Engelsdr. weduwe van Jacob Floriszn. Heemskerck met Engel Jacobszn. haar
oudste zoon.
95v. 12-10-1612 stilo novo. Weyntge Claesdr. weduwe van Cornelis Doedeszn. met Cornelis
Corneliszn. haar oudste zoon verkoopt Jan Janszn. de Jongh smith als gehuwd hebbende haar
dochter Pancraetia een erf van 20 roe door koper betimmerd, belend NO jonge Cornelis
Floriszn., ZW en NW de verkoopster en ZO de Heerweg, voor 156 gulden.
95v. 12-10-1612 stilo novo. Pol Jacobszn. wonende Warmond man en voogd van Maertge
Jacobsdr. en Jannetge Jacobsdr. wonende Hillegom die getrouwd hadde Engel Jeroenszn.
Pronck en die “so men segt daervan weduwe is” met Dirck Jacobszn. haar broer welke
verkocht hebben Maertge Engelsdr. weduwe van Jacob Floriszn. van Heemskerck en dragen
nu op een eigendomsbrief van 1-12-1593 gepasseerd door de Ridderschap en een transfix van
17-1-1604 gepasseerd door Hendrick Dirckszn. van Santen als procuratie hebbende van de
Staten van Holland beide voor Jacob Floriszn. van Heemskerck van 5 1/2 hond eertijds
gekomen van de Pastorie, onder verwijzing naar de vertichtingsbrief van 10-10-1604, voor
200 gulden.
96. 27-10-1612 stilo novo. Rijck Wesselszn. man en voogd van Jannetge Pietersdr. wonende
Rijnsburg als actie hebbende van Mourijn Pieterszn. en van Steven Meeuszn. van den Bosch
zijn zwagers als erfgenamen van Pieter Mourijnszn. en Jannetge Cornelisdr. verkopen Aernt
Dignomszn. de Roo de helft van 3 partijen land te weten de hofstede met boomaard groot 3
1/2 morgen gelegen in de Poelpolder, NO Jan Claeszn. van Santvliet c.s., ZO de Poel, ZW
Willem Matthijszn. en NW de Heerweg, belast met de helft van 7 1/2 st per jr tbv de Pastorie
te Sassenheim en de helft van 4 1/2 gulden per jr tbv Caerl Dominicuszn. glazemaker, de
Poelcamp groot 2 morgen 1/2 hond gelegen in de polder van de Roversbroeck, belend in zijn

geheel NO de Abdij van Leeuwenhorst, ZO de navolgende grote camp, ZW de weduwe en
erfgenamen van Lambert Reynierszn. van der Horst en NW de Poel en de grote partij van 3
morgen gelegen in dezelfde polder, belend in zijn geheel NO de voorsz. Abdij, ZO de Abdij
voorsz. met Jan Janszn. Pronck, ZW Jan Claeszn. van Santvliet en NW de voorsz. Poelcamp,
daarvan de wederhelft van de voorsz. partij toebehoort aan Dirck Franszn. alias backer voor 2
delen en de weeskinderen van Jan Pieter Mourijnsznzn. voor 1 deel, alles volgens twee
uitkoopbrieven, de ene van 16-5-1594 en de andere van 15-2-1611. Voldaan met een
schuldbrief van 3500 gulden.
97. 29-10-1612 stilo novo. Dirck Franszn. alias Backer wonende Sassenheim gehuwd met
Annetge Pietersdr. die ook het recht van Pietertge Pietersdr. weduwe van Jan Anthoniszn.
bekomen heeft, Mourijn Pieterszn. oom van vaderszijde en Willem Corneliszn. Ponden als
bestevader van moederszijde en bloedvoogden over Annetge 19 jr en Maertge 13 jr, nagelaten
wezen van Jan Pieter Mourijnsznzn. bij Annetge Willemsdr., Arent Dignomszn. de Roo als
actie en recht hebbende jegens Rijck Wesselszn. nomine uxoris die ook opdracht had van
Mourijn Pieterszn. en Steven Meeuszn. van den Bosch delen de hofstede met 3 partijen land,
het eerste de hofstede met 3 1/2 morgen land gelegen in de Poelpolder, belend NO Jan
Claeszn. van Santvliet, ZO die Poel, ZW Willem Matthijszn. en NW de Heerweg, belast met
twee jaarlijkse erfpachten elk van 7 1/2 st tbv de Pastorie van Sassenheim, 4 1/2 gulden tbv
Caerl Dominicuszn. glazemaker te Leiden, een partij genaamd de Poelcamp groot 2 morgen
1/2 hond gelegen in de polder van Roversbroek, belend NO de Abdij van Leeuwenhorst, ZO
de navolgende 3 morgen, ZW de weduwe en erfgenamen van Lambert Reynierszn. van der
Horst en NW de Poel, de voorsz. 3 morgen belend NO dezelfde Abdij, ZO dezelfde Abdij en
Jan Janszn. Pronck, ZW Jan Claeszn. van Santvliet en NW de voorsz. 2 morgen 1/2 hond en
wel Dirck Backer en Aernt de Roo de hofstede en 3 1/2 morgen waarvan Backer 11 hond land
gelegen tussen de hofstede en Willem Matthijszn. gelegen en de Roo de hofstede met 10 hond
gelegen naast Jan Claeszn. van Santvliet en tezamen de camp van 3 morgen te weten Aernt
het achtereinde en Dirck het voorste einde en Aernt moet 250 gulden toegeven en de
bloedvoogden de 2 morgen 1/2 hond en toegeven aan Aernt 450 gulden.
98. 28-10-1612 stilo novo. De voorsz. erfgenamen met Rijck Wesselszn. (dus niet de Roo)
man en voogd van Jannetge Pietersdr. en Mourijn Pieterszn., Steven Meeuszn. gehuwd met
Baeffke Pietersdr. nemen tot hun last te weten Dirck Backer 3 rentebrieven als een van 6
gouden karolus keizers guldens te lossen met 108 gulden van 3-3-1532 gepasseerd bij oude
Cornelis Floriszn. Cock, een rente van 10 gulden per jr te lossen met 180 gulden van 7-4-1537
gepasseerd bij de voorsz. oude Cornelis Floriszn. Cock, een rente van 3 gouden gulden per jr
te lossen met 50 gulden van 28-3-1546 door dezelfde oude Cornelis Floriszn., jegenwoordig
toekomende de weduwe en erfgenamen van Jr Cornelis van der Bouckhorst, ten tweede bij de
voorsz. Rijck Wesselszn. 3 rentebrieven, een van 6 gulden per jr te lossen met 106 gulden van
9-12-1543 bij de voorsz. oude Cock gepasseerd, een van 13 gouden keisers gulden te lossen
met 234 gulden van 28-4-1549 ook bij de voorsz. oude Cock gepasseerd, beide mede
toekomende de voorsz. weduwe en ten derde een rente van 6 gulden 5 st per jr te lossen met
100 gulden van 9-8-1563 tbv de schout van Bergen bij Alckmaer en verleden door Pieter
Mourijnszn. en nog door de voogden van een rente van 9 gulden 12 st per jr te lossen met 360
gulden gepasseerd door de voorsz. Cock van 2-8-1556 jegenwoordig toekomende Willem
Maertenszn. alias Beeckesteyn.
99. 30-10-1612 stilo novo. Dignom Janszn. de Roo ter eenre en Mourijn Pieterszn. oom van
vaderszijde en Willem Corneliszn. Ponden als bestevader van moederszijde, voogden over
Annetge 19 jr en Maritge 13 jr nagelaten wezen van Jan Pieter Mourijnsznzn. bij Annetge
Willemsdr. ter andere gaan ruilen. De wezen 2 morgen land gelegen in de polder van de

Roversbroek op de aanslag van de Meer, eertijds gekomen van Pancras Dammaszn. Cluft,
belend NO Claes Corneliszn. Corsteman, ZO de Meer, ZW de weduwe van Willem
Corneliszn. op de tuin of Mr Frederick Brunt dat Jan Brebijl gekocht heeft met Gerrit
Willemszn. Heemskerck en is in leen van de huize van Warmond en NW de voorsz. Willem
Ponden c.s. en Dignom ontvangt 2 morgen 1/2 hond gelegen als voren uit de boedel van
Pieter Mourijnszn., belend NO de Abdij van Leeuwenhorst, ZO Dirck Franszn. alias Backer,
ZW de weduwe en erfgenamen van Lambert Reynierszn. van der Horst en NW de Poel en
Dignom zal toegeven 250 gulden.
100. 13-11-1612 stilo novo. Bartlemeeus Philipszn. eertijds onze inwoner als principael en
Hubert Symonszn. zijn zwager als borg wonende Voorhout en Meeus verkoopt Michiel
Claeszn. van ’s-Gravendam het recht en aanzeggen als hij op 26-7-1597 van Philips Doubleth
verkregen heeft als vervangende Gerrit van der Burgh procureur voor het Hof van Holland
van 3 partijen land o.a. genaamd de Keutelveen tezamen groot 8 morgen 2 hond gelegen aan
elkander over duin in de polder van de Lagevenen met huis, barg en schuur, belend NO jonge
Jan Eeuwoutszn., ZO het St Elisabeth Gasthuis te Haarlem, ZW Engel Jacobszn. van
Heemskerck, Floris Jacobszn. van Heemskerck en jonge Dirck Jacobszn. van Heemskerck en
NW de gemene buurtvaartlaan, belast met 36 gulden per jr tbv de erfgenamen van de voorsz.
Gerrit van der Burgh in den Hage en genaast op 7-9 lestleden door de voorsz. Hubert
Symonszn. als nader vrund en maag van de verkoper, doch is niet gegund door schout en
schepenen.
101. 13-11-1612 stilo novo. Volgt schuldbrief van 2200 gulden met hypotheek op het
gekochte. Afgelost 31-5-1628 stilo novo.
101v. 9-11-1612 stilo novo. Magdalena Cornelisdr. Paeu weduwe van Jan Dirckszn. van
Sonnevelt wonende Voorhout met Floris Corneliszn. Cock haar zwager als haar gekoren
voogd, Gerrit Willemszn. van Heemskerck gehuwd met oude Maertge Cornelis Doensznsdr.
wonende Lisse als mede-erfgenamen van wijlen Cornelis Dirckszn. Paeu elk voor 1/5 hebben
uit handen van Maritge Claesdr. weduwe van Cors Corneliszn. Cluft die transport had van
Willem Symonszn. Rex ontvangen en opgebuert elk 300 gulden, dus tezamen 600 gulden,
over de volle betaling van de redemptie en aflossing van 2/5 van 1500 gulden en verlopen
rente competerende de voorsz. Floris Cock en de kinderen van Grietge Cornelisdr. Paeu
waarmede bezwaard was de hofstede en 6 morgen, eertijds gekomen van de voorsz. Cornelis
Dirckszn. Paeu en door hem verkocht aan Maritge Claesdr.
102. 10-11-1612. stilo novo. Mr Frederick van Ruven brouwer te Haarlem als actie en
transport hebbende van Leendert Cornelis Engelsznzn. die gehuwd had Grietge Cornelisdr.
Paeuw en zulks mede gerechtigd in 1/5 van een rente van 90 gulden per jr daarvan de oude
brief berust onder oude Floris Corneliszn. Cock gekomen van wijlen Cornelis Dirckszn. Paeu
heeft ontvangen uit handen van Maritge Claesdr. weduwe van Cors Corneliszn. Cluft die
transport had van Willem Symonszn. Rex 300 gulden als aflossing van 1/5 van 1500 gulden
verzekerd op de voorsz. hofstede en landen.
102v. 8-12-1612 stilo novo. Claes Corneliszn. Corsteman stelt in 1581 jegens Wouter van
Calcker curator over de boedel van Pieter Adriaen Huygenznzn. gekocht te hebben 14 hond
land genaamd Hartsemade alles volgens de oude brief welke alleen op zijn naam staat, doch
dat hij eigenlijk gekocht had met wijlen oude Adriaen Corneliszn. Corsteman zijn broer elk
voor de helft, alles volgens de oude brief van 4-5-1581 en draagt alsnog de helft over aan de
weduwe en kinderen van zijn broer.

103. 10-12-1612 stilo novo. Claes Corneliszn. Corsteman ter eenre en Maritge Jansdr.
weduwe van oude Adriaen Corneliszn. Corsteman met Cornelis Adriaenszn. Corsteman haar
zoon en voogd delen de voorsz. 14 hond land genaamd de Hooge Weyde gelegen in de
Oostpolder, gekomen van de Kerk van Sassenheim, belend in zijn geheel NO Dirck
Adriaenszn. van Larum, ZO de Lisserkerkzuidhoek, ZW het provenland van wijlen heer Pons
van Boshuysen en NW Meeus Meeuszn. van Hoochcamer en Engel Adriaenszn. weduwe met
Dirck Adriaenszn. voorsz. alsmede een klein campge genaamd ‘s-Grevelingencampge groot 7
hond gelegen in de polder van de Roversbroek mede gekomen van de Sassemerkerk, belend
in zijn geheel NO de Grevelingen, ZO Cornelis Claes Willemsznzn., ZW het land van wijlen
Lenaert Danielszn. van Tetroede en NW de boedel van de voorsz. oude Adriaen Corsteman
alsmede twee campen land gelegen bezijden elkaar in de voorsz. polder van de Roversbroek,
groot 4 morgen in erfpacht van de Abdij van Leeuwenhorst voor 7 gulden 11 st per jr, belend
in zijn geheel NO de Sassemerkerk, Jan Hendrickszn. van Egmont en Cornelis Corneliszn.
Neesvaer weduwe, ZO de Leidse Meer en ZW Pieter Matthijszn. met zijn erfpacht van
dezelve Abdij en NW de Abdij van Leeuwenhorst, te weten dat Claes Corneliszn. zal hebben
de voorsz. 14 hond en de weduwe van oude Adriaen Corneliszn. eerst de 7 hond genaamd ’sGrevelingencampge en de twee campen erfpacht.
104. 10-12-1612 stilo novo. Gerrit Janszn. Croon gehuwd met Machtelt oude Adriaen
Corsteman dochter weduwe van Gerrit Claeszn. ‘s-Gravenmade wonende in de Zilck stelt dat
zijn voorzaat in 1601 verkocht had aan Hendrick Adriaenszn. Langevelt en dat hij nu opdraagt
aan Aechte Dircksdr. weduwe van de voorsz. Hendrick Adriaenszn. 7 hond land o.a. genaamd
de Hartsemade gelegen in de Oostpolder door zijn huisvrouwe uit de boedel van oude Adriaen
Corneliszn. Corsteman bij deling aangekomen, belend NW Claes Corsteman, NO die Meer en
ZO en ZW de erfgenamen van Jr Arent van Duvenvoorde, voor 425 gulden.
104v. 27-11-1612 stilo novo. Cornelis Floriszn. en Pieter Floriszn. broers, omen en
bloedvoogden over Grietge 17 jr, Trijntge 15 jr en Magdaleentge 13 jr nagelaten
weeskinderen van wijlen Lenaert Franszn. bij jonge Maritge Florisdr., Dieuwertge Fransdr.
voor haar zelve met Cornelis Claeszn. Velssenaer als haar gekoren voogd, Frans Franszn.
wielmaker mede voor hem zelve tezamen in die kwaliteit erfgenamen van Frans Joryszn. en
Geertge IJsbrantsdr. gewoond hebbende te Lisse verklaren voldaan en betaald te zijn te weten
de wezen en voogden met Frans Franszn. met penningen en de anderen met goederen,
mitsgaders Dieuwertge Fransdr. met 3 morgen land genaamd de Loostercamp gelegen over
duin bij Neesvaer hofstede, alles volgens de oude brief.
105. 27-12-1612 stilo novo. Jan Janszn. de jonge hoefsmid schuldig aan Gerard van der Laen
burgemeester van Haarlem 200 gulden wegens aankoop van een erf daarop Jan een huis heeft
getimmerd, daarvoor hij jaarlijks 12 gulden 10 st zal betalen met waarborg het voorsz.
betimmerde erf, belend ZO de Heerweg, NO jonge Cornelis Floriszn. en NW en ZW Weyntge
Claesdr., zijn schoonmoeder. Afgelost 18-5-1644.
105v. 31-12-1612 stilo novo. Copie akte van 15-3-1572. De pastoor en Kerkmeesters van
Lisse bij name heer Louris Willemszn., Vranck Dirckszn., Wouter Dirckszn. en Cornelis
Janszn. hebben met consent van Jr Johan van Mathenesse en de andere ingelanden in erfpacht
uitgegeven aan Jan Hendrickszn. een hoekje land gelegen aan de Broekweg, strekkende van
de Broekweg tot in de kleine poel en met de noordwestzijde aan de Capelle weide en zuidoost
aan de sloot lopende door de nieuwe stenen brugge, tegen 55 st per jr.
106v. 31-12-1612 stilo novo. Aechte Dircksdr. weduwe van Hendrick Adriaenszn. Langevelt
met Claes Adriaenszn. Schenaert haar voogd als haar gekoren voogd heeft op 10 december

lestleden gekocht van Gerrit Janszn. Croon gehuwd met de weduwe van Gerrit Claeszn. ’sGravenmade, 7 hond land onder meer genaamd Hartsemade en verkoopt dit door aan Jan
Thonis Vranckenznzn., alles volgens de oude brief, voor 800 gulden.
107. 19-3-1613 stilo novo. Pieter Maertenszn. van ’s-Gravensloot wonende Sassenheim had
op 8-5-1611 jegens Jan Thonis Vranckenznzn. opdracht verkregen van een leeg erf en heeft
dit doorverkocht aan Cornelis Taekeszn. van der Blom schoemaker, alles volgens de oude
brief, voor 156 gulden.
107v. 7-3-1613 stilo novo. Maerten Hubertszn. Alckemade heeft op 15-6-1608 recht en actie
verkregen van Jan Doedeszn. en Cornelis Dirckszn. alias Commers van een partij land en
verkoopt dit door aan Jan Janszn. Clinck onder overhandiging van de drie oude brieven en een
extract. Voldaan met een schuldbrief van dit land en land gelegen in Noordwijkerhout, welke
landen tezamen groot zijn 5 morgen en het land alhier gelegen is getaxeerd op 500 gulden.
108. 8-4-1613 stilo novo. Cornelis Claes Willemsznzn. voor hem zelve, Pieter Pieterszn.
Keyser mede voor hem zelve en als actie hebbende van zijn broer, zwagers en zusters,
kinderen van Pieter Claes Willemsznzn. en overzulks erfgenamen van Claes Willemszn. van
Santvliet in zijn leven gewoond hebbende te Lisse, haar vader en heertgens vader respectieve,
Adriana Claes Willemsznsdr. weduwe van Dirck Hendrickszn. wonende Noordwijk met
Hendrick Dirckszn. haar zoon als haar gekoren voogd, Claes Dirckszn. timmerman wonende
te Haarlem eertijds man en voogd van Trijntge Gerrit Claes Willemsznznsdr. als vader en
voogd over zijn onmondige wezen bij zijn overleden vrouw, beiden mede erfgenamen van
wijlen Annetge Meeusdr. weduwe van de voorsz. Claes Willemszn. hun moeder en
bestemoeder zijn voldaan door Syvert Claes Willemszn. van Santvliet hun broer en oom van
de erfenis van Claes Willemszn. en Annetge Meeusdr.
108. 19-4-1613 stilo novo. Jan Claeszn. van Santvliet ter eenre en Syvert Claeszn. van
Santvliet ter andere broers gaan hun gemeenschappelijke goederen delen. Jan een hofstede als
huis, barg, schuur alsmede 6 1/2 morgen land gelegen in de Poelpolder, in welke hofstede de
Abdij van Leeuwenhorst 4 kleine partijen land liggen heeft, belend NO de uithof van
Leeuwenhorst, ZO de Poel, ZW Aernt Dignomszn. de Roo en NW de Heerweg, belast met 2
pond hollands per jr tbv de Sassemerkerk, 2 morgen 1 hond land genaamd de Poelcamp
gelegen in de polder van de Roversbroek, belend NO de Grafelijkheid van Holland, ZO Jr
Johan van Mathenesse, ZW Cornelis Claes Willemsznzn. en Willem Corneliszn. Ponden c.s.
en NW ‘s-Gravenwater genaamd de Poel, 8 hond land gelegen als voren, belend NO Aernt
Dignomszn. de Roo met Dirck Franszn. alias backer, ZO Jan Janszn. Pronck, ZW de
Ambachtsheer en de weduwe en erfgenamen van Lambert Reynierszn. van der Horst, 1
morgen land gelegen als voren genaamd het.Wateringcampge, belend NO ‘s-Gravenwater en
ZO, ZW en NW de Abdij van Leeuwenhorst c.s., 1 1/2 morgen land genaamd de Meercamp,
waarvan 1/4 ter leen wordt gehouden van het huis te Lisse van onze ambachtsheer, belend NO
de weduwe van Cors Corneliszn. Cluft, ZO de Leidse meer, ZW de voorsz. Cors Cluften
weduwe en NW de Abdij van Leeuwenhorst, twee partijen gelegen aan elkander genaamd de
Loostercampen groot 5 1/2 morgen gelegen over duin, belend NO de erfgenamen van Pancras
Dammaszn. Cluft en Elisabeth Cornelisdr., ZO de weduwe en erfgenamen van Cornelis
Corneliszn. Neesvaer, ZW dezelfde erfgenamen en Willem Maertenszn. Beeckesteyn en
Pieter Jeroenszn. Verplas en NW Cornelis Pieterszn. Keyser met zijn erfpacht van Aecht van
Berckenrode en de heer van Schagen, 10 hond land onder andere genaamd de Grijpveen
gelegen in de polder van de Lagevenen, belend NO de erfgenamen van de voorsz. Pancras
Dammaszn. Cluft en Lijsbeth Cornelisdr., ZO de heer van Schagen, ZW de erfgenamen van
Catrijn Hendrick Huygenszn. weduwe en NW de gemene buurlaan genaamd de vaart, al

welke hofstede en landen voorzegd gekocht zijn geweest van Maritge Gerrits Garbrantsdr.
volgens de decreetbrief en zal nog behouden 4 morgen land genaamd de Venne mede gelegen
in de Poelpolder, belend NO de Santvaart van Gerard van der Laen daarvan deze partij
gekomen is en daarover Jacob Gerritszn. Hoing, ZO ’s-Gravenwater, ZW de kinderen en
zwagers van Jeroen Dammaszn. Cluft met de erfgenamen van Willem Wouterszn. van der
Leth en NW de Heerweg, daaronder een akker van 80 roe boven aan de zuidwestzijde, ter
leen gehouden van de heer van Assendelft waartegen Syvert Claeszn. zal hebben een hofstede
als huis, barg en schuur alsmede 18 morgen land genaamd Santvliet gelegen in de polder van
de Oostgeest of anders genaamd de oude veen, belend NW Claes Janszn. Hits duinmeier en de
Nyenveensroderduin, ZO dezelfde duin en ZO eerst de Heerweg en daaraan Symon Louriszn.
Vos c.s. en wederom de Heerweg, ZW Maritge Woutersdr. weduwe van Claes Aryvaers en
daaraan Philips Dirckszn. van Larum en Willem Isaackszn. van Heemskerck met zijn erfpacht
mitsgaders de erfgenamen van Mr Anthonie van Dijck en Meeus Meeuszn. Hoochcamer,
belast met een erfpacht van 2 gulden per jr tbv de Lisserkerk, staande op een partij land
gekomen van de jonge Veer, 2 1/2 morgen land genaamd Leckeman gelegen in de
Oostpolder, belend NO Aernt Claeszn. van der Hooch nomine uxoris en Claes Corneliszn.
Corsteman met de erfgenamen van Jr Aernt van Duvenvoorde, ZO de erfgenamen van Van
Duvenvoorde en Aernt van der Hooch met Machtelt Pietersdr. Colingh weduwe van Pouwels
Reynierszn. mitsgaders Dirck Adriaenszn. van Larum, ZW Meeus Meeuszn. van Hoochcamer
en NW de beek en daarover Dirck van Larum met Aernt van der Hooch voorsz., 11 hond land
gelegen in dezelfde polder, belend NO Gerrit Auenweg, ZO Aechte Reynersdr. weduwe van
Willem Corneliszn. Keyser, ZW Jan Thonis Vranckenznzn. en NW Mr Herbert Stalpert van
der Wiele, 3 hond land gelegen in de Vennen, belend NW en NO dezelfde Stalpert van der
Wiele en O, Z en ZW de Meer, alle welke hofstede en landen gekocht zijn van de
testamenteurs van de boedel van wijlen Jan Marcuszn. van Yperen volgens de eigendomsbrief
en nog drie campen tezamen groot 6 morgen gelegen aan elkander onder Hillegom, waarvan
de twee benedenste campen gekomen zijn van Claes Willemszn. haar vader en de bovenste uit
de boedel van Aelbert Janszn., belend NO de weduwe van Hendrick Adriaenszn. van
Langevelt, Pieter Pieterszn. Keyser, Jannetge Gerritsdr. weduwe en Mr Matthijs van
Oudesteyn met Anthonis Lenaertszn. van Tetroede, ZW Gerrit Auenweg en NW de voorsz.
weduwe van Hendrick Adriaenszn. en nog 3 morgen 2 1/2 hond land gelegen over duin in de
polder van de Lagevenen, eertijds gekomen van Jan Janszn. van Brouckhoven, belend NO
Syvert Quirijnszn. smith, ZO en ZW de erfgenamen van Willem Wouterszn. van der Leth en
NW de gemene buurweg genaamd de Vaart.
110v. 16-4-1613 stilo novo. Adriaen Willemszn. van Erffort wonende Noordwijkerhout als
universeel erfgenaam van Willem Adriaenszn. van ‘t Hooch zijn vader heeft al het recht en
aanzeggen dat zijn vader op 29-2-1592 jegens de erfgenamen van Johan van Brouckhoven
had verkregen van een partij land gelegen over duin in de polder van de Lagevenen verkocht
aan Gerrit Janszn. de Monnick alles volgens de oude brief met de alteratie van drie
belendingen te weten Claes Schenaert ipv Foy van Brouckhoven, Cornelis Bursgen ipv Pieter
Schaer en Claes op 't Nest ipv Jan Doncker, voor 400 gulden.
111. 3-5-1613 stilo novo. Gerrit Corneliszn. en Jan Pieterszn. van Warmont alias Jan
Pieterszn. Schouten als kerkmeesters van de Parochiekerk van Sassenheim vervangende Jacob
Corneliszn. in de Kage haar medebroeder verkopen Cornelis Matthijszn. op de Ade hun
medebroeder in office 3 morgen 5 hond land gelegen in de polder van de Roversbroek, belend
NW de Kerk van Warmond en Hubert Hendrickszn., NO Dammas Jeroenszn. Cluft, ZO Jacob
Jeroenszn. Cluft en ZW Cornelis Pieterszn. Keyser met Floris Corneliszn. Cock. Voldaan met
een obligatie van 2000 gulden.

111v. 14-5-1613 stilo novo. Jan Thonis Vranckenznzn. die op 26-5-1611 verkregen had bij
brief van opdracht van Hendrick Adriaenszn. Langevelt verkoopt Pieter Pouwelszn. Colingh
een klein stukje land genaamd het Boecampgen voor 150 gulden.
112. 15-5-1613 stilo novo met ingelanden van de Vennep. Cornelis Willemszn. Keyser
wonende Hillegom, Wouter Willemszn. Keyser wonende Heemstede en Willem Willemszn.
Keyser wonende Haarlem als universele erfgenamen van Willem Corneliszn. Keyser en
tezamen vervangende Aechte Reyniersdr. weduwe van de voorsz. Willem Keyser hun moeder
oud 87 jr verkopen Pieter Pieterszn. Keyser hun neef al het recht en aanzeggen dat wijlen hun
vader op 20-9-1597 van Cornelis Pieterszn. Voys had gekocht te weten een camp
ongetoemaakt land groot 2 morgen 2 hond, waarvan 1 morgen 2 hond gelegen is in Lisse en 1
morgen in Vennip, alles volgens de oude brief met alteratie van twee belendingen te weten
ZW nu Jan Thonis Vranckenznzn. en NW nu Syvert Claeszn. van Santvliet voor 800 gulden.
113. 28-5-1613 stilo novo. Aernt Dignomszn. de Roo als te anderen tijde jegens Rijck
Wesselszn. recht en opdracht en daarna bij scheiding uit de boedel van Pieter Mourijnszn.
verkregen hebbende onder andere de helft van 3 morgen land heeft nu de helft van hetzelfde
recht van 9 hond land verkocht aan Cors jonge Willemszn. van Heemskerck, voor 900 gulden.
115. 28-5-1613 stilo novo. Neeltge Jansdr. met Claes Janszn. Hits haar halve broer verkoopt
Gerrit Janszn. haar broer de beternis van 1/2 hond land daarop een huisje plach te staan door
verkoopster te anderen tijde van Dirck Adriaenszn. van Larum in erfpacht aangenomen, belast
met 25 st per jr erfpacht. Voldaan met een custingbrief van 100 gulden.
114. 28-5-1613 stilo novo. Dirck Adriaenszn. van Larum verkoopt Pieter van Robaeys een
leeg erf uit Truynen croft groot 30 roe daarop een huis getimmerd is gelegen in de Oostpolder,
belend NO en ZO de verkoper, ZW Cornelis Corneliszn. van Immerseel schout en NW de
Heerweg. Voldaan met een rentebrief van 120 gulden. Jonge Pieter van Robaeys doet afstand
van zijn eventuele recht op dit huis.
114v. 28-5-1613. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte.
115. 28-5-1613 stilo novo. Dirck Adriaenszn. van Larum verkoopt Frans Franszn. Verham 1/2
hond land gelegen in de polder van de Oostgeest, belend NO en ZO de verkoper, ZW de oude
Lisserbeek en daarover de koper en NW Dirck Pieterszn. Knickert met zijn erfpacht van de
verkoper, voor 100 gulden.
115v. 28-5-1613. Dezelfde verkoopt Heycke Heyckeszn. van Eempden spinnewielmaker een
leeg erf uit Truyen croft groot 30 roe gelegen in de Oostpolder waarop een huis getimmerd is,
belend NO en ZO de verkoper, ZW oude Pieter van Robaeys en NW de Heerweg. Voldaan
met een rentebrief van 7 gulden 10 st per jr.
116. 28-5-1613 stilo novo. Volgt schuldbrief van 120 gulden met hypotheek op het gekochte.
116v. 2-6-1613 stilo novo. Dammas Willemszn. verkoopt Reyer Wiggertszn. van der Bles
kleermaker een erfje van 19 roe om daarop een huis te bouwen, belend NW en NO de
verkoper, ZO Engel Jacobszn. van Heemskerck en Floris Jacobszn. van Heemskerck en jonge
Dirck Jacobszn. van Heemskerck met de Capelle croft en Z en ZW de Graftweg van het Dorp,
met waarborg zijn hofstede met 1 1/2 hond land, belend NO Aelbert Jeroenszn. molenaar en
de verkoper met zijn erfpacht van de ambachtsheer, ZO de voorsz. Van Heemskercken en ZW

de Graftweg met jonge Cornelis Floriszn., Jan Dirckszn. smith en de erfgenamen van Aeltge
Floris jonge Nelen weduwe en NW de Heerweg, voor 140 gulden.
117. 6-6-1613 stilo novo. Jan Thonis Vranckenznzn. als actie en transport hebbende zo van
Cornelis Anthoniszn. zijn broer en Matthijs Jacobszn. zijn zwager hadden in 1608 verkocht en
draagt nu op aan Adriaen Corneliszn. van Larum een leeg erf van 125 roe getrokken uit 4
hond land gelegen in de polder van de Oostgeest, waarop de koper een borden huis gesticht
heeft, belend ZW en NW Syvert Claeszn. c.s., NO de verkoper met een erf verkocht aan Cors
Willemszn. en ZO de Heerweg, onder overlegging van een copie van de oude brief van 5-111568 door Gerrit de Witte aan Vranck Dirckszn. zijn heertgen vader, voor 125 gulden.
118. 6-6-1613 stilo novo. Dezelfde verkoopt Cors Willemszn. van Heemskerck een leeg erf
van 100 roe getrokken als voren waarop koper een huis heeft getimmerd, belend NO Pieter
Maertenszn. van ’s-Gravensloot, ZO de Heerweg, ZW Adriaen Corneliszn. van Larum en NW
Syvert Claeszn. c.s., voor 100 gulden.
118v. 27-6-1613 stilo novo. Thomas Willemszn. backer mede schepen schuldig aan de
huisarmen van Leiden 500 gulden wegens geleend geld daarvoor hij jaarlijks 31 gulden 5 st
zal betalen met hypotheek op zijn huis met schuur gelegen op het Dorp, belast met een oude
pacht van 20 st per jr tbv de Abdij van Leeuwenhorst, 6 gulden 5 st tbv de erfgenamen van
Jan Corneliszn. en 12 gulden 10 st per jr tbv de erfgenamen van Adriana Jansdr. de
coorncoopster, belend NO Jeroene Hendricksdr. met Cornelis Adriaenszn. Corsteman, ZO
Maritge Engelsdr. weduwe van Jacob Floriszn. van Heemskerck, ZW Maritge Jansdr.
weduwe van oude Adriaen Corneliszn. Corsteman c.s. en NW het Dorpsvoetpad. Afgelost 97-1617.
119v. 29-6-1613 stilo novo. Cornelis Pouwelszn. schipper verkoopt jonge Pieter Floriszn.
mede schipper een klein smal erfje daarop jegenwoordig een huis getimmerd is, belend NW
de verkoper, NO de erfgenamen van de weduwe van Floris jonge Neelen, ZO Jan Dirckszn.
Vougel en ZW het Dorpsvoetpad, voor 175 gulden.
120. 27-7-1613 stilo novo. Willem Adriaenszn. Schenaert en Adriaen Willemszn. Schenaert
als principale schuldenaren zijn schuldig aan jonfrouwen Cornelia van Dorp en Petronella van
Dorp mitsgaders aan de weeskinderen van jonfrouw Catharina van Dorp bij Pieter van der
Hooch heer van Sprangh in haar moeders plaats, tezamen kinderen van Jr Pieter van Dorp
burgemeester van Haarlem 18 gulden 15 st per jr met hypotheek door Willem op 4 hond land
welke hij van mening is af te karren en te verlaten en daartoe ook de voorsz. penningen zullen
worden geemployeerd gelegen in de Arre, belend NO Cornelis Corneliszn. van Immerseel
schout, ZO en ZW Willem Isaackszn. van Heemskerck met erfpacht en NW Meeus Meeuszn.
van Hoochcamer, belast met 300 gulden tbv de heer van Sprang en door Adriaen op zijn huis
met schuur en erf, belend NO Dammas Hendrickszn. rietdekker, ZO de Heerweg, ZW Aernt
van der Hooch en NW Pieter Pouwelszn. Colingh. Afgelost 25-6-1620 stilo novo.
121. 15-8-1613 stilo novo. Dirck Adriaenszn. van Larum verkoopt Aernt Lenaertszn. schipper
loco Jan Aerntszn. metselaar een erf van 28 roe gelegen buiten het dorp van Lisse, belend NW
en NO de verkoper, ZO de Heerweg en ZW de oude Lisserbeek en daarover de weduwe van
Gilbertus Ophenius met haar weeskind en Cornelis Pieterszn. van Larum. Voldaan met een
schuldbrief van 10 gulden per jr.

121v. 15-8-1613 stilo novo. Volgt schuldbrief van 168 gulden waavoor hij 10 gulden per jr
zal betalen met hypotheek op het gekochte. Afgelost 27-5-1622 in handen van Dirck
Jacobszn. van Heemskerck.
122. 3-9-1613 stilo novo. Leentge Jansdr. weduwe van Cornelis Pieterszn. van der Codden
met Maerten Jacobszn. van Langevelt haar gekoren voogd ter eenre en Pieter Corneliszn. van
der Codden haar zoon jegenwoordig waard in de Swaen ter andere verwijzen naar een
contract van 19-2-1612 waarbij voor notaris Cornelis Vosmer de voorsz. weduwe van
Cornelis Pieterszn. van der Codden in zijn leven waard in de Swaen met Joost van Rijn
procureur voor het Hof van Holland haar broer en gekoren voogd met haar zoon Pieter
Corneliszn. van der Codden wonende den Haag ten overstaan van Geertruyt Cornelisdr. haar
dochter en zuster overeengekomen waren dat moeder aan haar zoon verkoopt haar huis en erf
genaamd de Swaen met schuur en barg daarin zij woont, strekkende van de Heerweg tot
achter aan Berchouts duin, belend NO Harmen de Vries van Oninga en ZW Maritge Engelsdr.
weduwe van Jacob Floriszn. van Heemskerck, belast met ’s-Gravenhuur van 3 groot per jr en
een losrente van 12 gulden 10 st per jr tbv de erfgenamen van Catharina Gerritsdr. en nog
roerende goederen als 2 paarden, wagens, slede, huisraad etc. met voorbehoud van het recht
gedurende haar leven van gebruik en bewoning van de kamer daarin zij jegenwoordig slaapt,
item de stallen om te mogen stallen en houden 6 of 7 koeien etc. en dat Adriaentge haar
dochter bij haar mag wonen en zal de bruikwaar van de landen die Leentge in pacht heeft na
haar dood op haar zoon overgaan en de koper zal alle schulden overnemen als 623 gulden tbv
Cornelis Claeszn. van Rijck brouwer te Haarlem wegens geleverd bier, aan Jan Frederickszn.
wijnkoper te Leiden 115 gulden 4 st wegens geleverde wijnen, de Kerk van Lisse 82 gulden 8
st en de koper verklaart betaald te zijn van de 250 gulden, welke zijn moeder voor zijn
vaderlijk erfdeel op 29-12 lestleden bij uitkoop beloofd had te betalen en zal zijn zusters
genaamd Geertge Cornelisdr. en Adriaentge Cornelisdr. buiten laste van zijn moeder elk 350
gulden betalen voor hun vaders erfdeel met uitzet en aan Jan Bastiaenszn. gehuwd met
Maritge Cornelisdr. zijn zuster 128 gulden als rest van diens vaderlijk erfdeel en aan zijn
moeder 1400 gulden, waarvoor hij een schuldbrief zal passeren.
124. 23-8-1613 stilo novo. Aernt Lenaertszn. schipper als pincipael schuldenaar en Maritge
Dircksdr. weduwe van Jan Jacobszn. Doncker zijn schoonmoeder als borg met Jan
Hendrickszn. van Egmont haar gekoren voogd zijn schuldig aan Cornelis Hendrickszn. van
Delvendiep wonende Catwijk op de Rijn 123 gulden 10 st wegens bierimpost daarvoor hij 7
gulden 14 st per jr zal betalen met waarborg door Aernt van zijn huis en erf, belast met 10
gulden per jr tbv Dirck Adriaenszn. van Larum, belend NW en NO dezelfde Dirck van
Larum, ZO de Heerweg en ZW de oude beeck en daarover de weduwe van Gilbertus
Ophenius met haar weeskind en Cornelis Pieterszn. van Larum en door Maritge van haar huis
en erf, belend ZW en NW de voorsz. Maritge Dircksdr. met hetgeen zij verkocht had aan
Cornelis Janszn. Doncker haar zoon, NO de Lageweg of anders genaamd de oude
Veenderlaan en ZW de Heerweg.
125. 30-9-1613 stilo novo. Pieter Corneliszn. van der Codden schuldig aan juffrouw
Magdalena van Beresteyn gehuwd met Gerard van der Laen 400 gulden wegens geleend geld
daarvoor hij jaarlijks 25 gulden zal betalen met hypotheek op zijn huis en erf beginnende van
voor de Heerweg en strekkende tot achteraan Berckhout tussen de weduwe van Jacob
Floriszn. Heemskerck zuidwest en Harmen de Vries noordoost. Afgelost 14-7-1627 stilo
novo.
125v. 20-9-1613 stilo novo. Jacob Dirckszn. van der Voorden 88 jr, Hubert Hendrickszn. 76
jr, Dignom Janszn. de Roo 75 jr, Cornelis Claes Willemsznzn. 75 jr, Claes Corneliszn.

Corsteman 73 jr, Willem Adriaenszn. Schenaert 72 jr, Floris Pieterszn. van Heemstede 71 jr,
Jan Hendrickszn. van Egmont gezworene 70 jr, Cornelis Reyerszn. 68 jr en Jan Claeszn. van
Santvliet 65 jr allen wonende alhier attesteren tvv Quirijn Claeszn. van ‘s-Gravenmade en
Pieter Pieterszn. Keyser jegenwoordig ambachtsbewaarders van Lisse betreffende wegen in
een duin gelegen in de Wildernis van de Keukenduin van Teilingen en in de Nyenwenroder
duin te weten eerst in de Keukenduin een weg lopende ZW en NO uit Voorhouter banne
omtrent de hofstede van Bergendal ofte van ‘s-Gravendam komende naar de zuidoostzijde
van de Keukenduin naar en voorbij de hofstede van wijlen Jan Claeszn. Roos daar nu op
woont Hendrick Jeroenszn. en benevens een laan genaamd Aeckervoordt, item voorbij de
geburen hofstede en duincroft al noordoostwaarts aan mede voorbij de Trynenlaan en ook
voorbij de Speckelaan mitsgaders voorbij de Oude Veenderlaan en voorbij wijlen Dirck den
Houten duincroft in de nyewenrodensduin al naar Hillegom toe; 2e een weg mede lopende of
strekkende ZW en NO te weten ook van Voorhout af beginnende in de Keukenduin benevens
‘s-Gravendam noordoostwaarts voorbij de hofstede Bergendal voorsz. en zo voorbij de
Voorhouter buurt, Proeyen en Neesvaers hofsteden door welke Keukenduin naar het
zuidwesten door de voorsz. wegen omtrent 23 of 24 jaar geleden een bekwame vaart is
gegraven, welke genoemd wordt de nieuwe waterlozing van de Lagevenen tussen
Aeckenvoordt en Trynenlaan etc.
126v. 20-9-1613 stilo novo. Dezelfde personen attesteren tvv Jan Thonis Vranckenznzn. en
Jan Dignomszn. de Roo mede gezworenen dat alle de geburen en inwoners van Lisse met haar
personen en goederen van alle tollen vrij en exempt zijn zowel van de Grafelijkheid van
Holland als van de heer van Wassenaer.
127v. 13-12-1613 stilo novo. Dirck Jacobszn. van Heemskerck als mede erfgenaam van Jacob
Floriszn. van Heemskerck in zijn leven waard aan het kerkhof alhier verkoopt Claes
Corneliszn. Corsteman 8 1/2 hond land genaamd de kleine venne gelegen in de Poelpolder
zoals hem o.a. uit de boedel van zijn vader is aangekomen, belend NO en ZO juffrouw
Agniese van Steenbergen c.s. en ZW en NW de koper, belast met 3 penningen tijns en 5
gulden per jr tbv de erfgenamen van Nicolaes van der Hooch alles volgens de oude brief van
5-1-1582 onder overhandiging van twee brieven, de ene van 16-1-1538 en de andere van 5-11582, voor 1250 gulden.
128. 3-1-1614 stilo novo. Aechte Dircksdr. weduwe van Hendrick Adriaenszn. Langevelt met
Pieter Pieterszn. Coninck haar stiefvader en Dirck Hugenzn. haar zwager als haar gekoren
voogden ter eenre en Jan Hendrickszn. Croon als oud-oom en Reyer Claeszn. als couwenoom
en bloedvoogden over Adriaen 24 jr, Cornelis 22 jr, Aeltgen 16 jr, Lenaert 9 jr en Jan 7 jr haar
onmondige kinderen ter andere delen de boedel. De weduwe de beterschap van de hofstede en
bruikwaar van de landen toekomende de erfgenamen van Jr Aernt van Duvenvoorde alsmede
de hofstede met 7 morgen land gelegen in Voorburg daarop jegenwoordig de voorsz. Pieter
Coninck op woont, belend ZW het weeskind van Dijn Claeszn. met de weduwe van Jacob
Willemszn. en haar kinderen, NW het voorsz. weeskind van Dijn Claeszn. met de
veenwatering, NO juffrouw Van der Does c.s. met het weeskind van Jeroen Willemszn. en
ZO Adriaen Vrederickszn., belast met 25 gulden per jr tbv diverse personen of godshuizen en
daarvan te ontvangen van enkele geburen 6 gulden 15 st per jr, mits dat bij verkoop door de
moeder zij aan de wezen zal betalen 300 gulden, de moeder zal degenen die onder de 20 jr
zijn onderhouden tot hun 20e jaar en zal bij hertrouwen haar kinderen elk 100 gulden moeten
betalen en de twee oudsten met name Adriaen en Cornelis tezamen 100 gulden in plaats van
hun huwelijksgoed en de voogden 9 morgen 3 hond land gelegen in diverse partijen aan
elkander benoordoosten Gerrit Auenweg onder Hillegom, belend ZW dezelfde Gerrit
Auenweg, NW de Nyenveenroderduin, NO Dirck Lenaertszn. en Hubert Lenaertszn. broers,

ZO Pieter Pieterszn. Keyser en Syvert Claeszn. van Santvliet, belast met erfhuur en andere
lasten tezamen 25 gulden per jr onder welk land begrepen is 9 1/2 hond leenland ter leen
gehouden van het huis van Warmond, hetwelk Adriaen als oudste zoon is competerende, voor
600 gulden.
129v. 27-1-1614 stilo novo. Testament van Reynoult Wiggerszn. van der Bles an Adriana
Cornelisdr. van der Codden, echtelieden. De langstlevende alles en moet uitkeren als legaat
aan de Heilige Geest van Lisse 6 gulden.
130. 31-1-1614 stilo novo. Testament van Hendrick Janszn. de Briole van Lareynen
schoemaker en Maritge Gerritsdr. echtelieden. De langstlevende erft alles. Er zijn twee wezen
van Engeltje haar dochter. Legaat aan de Heilige Geest van Lisse van 2 gulden. Bij
hertrouwen van de langstlevende is de making vervallen.
130v. 4-2-1614 stilo novo. Pietertge Pouwelsdr. weduwe van Engel Adriaenszn. van Larum
met Pieter Pouwelszn. Colingh haar broer en gekoren voogd voor de ene helft en jonge Pieter
Floriszn. schipper man en voogd van Aeltge Engelsdr., Adriaen Engelszn. voor hem zelve,
Dirck Adriaenszn. van Larum oom en bloedvoogd over Maritge, Aeltge en Neeltge haar
weeskinderen voor de andere helft, verkopen Quirijn Claeszn. ’s-Gravenmade 4 morgen land
gelegen over duin in de polder van de Hoge Mosvenen, belend NO Claes Adriaenszn.
Schenaert, ZO Willem Jacob Jorisznzn. en Cornelis Corneliszn. Neesvaer weduwe en
erfgenamen, ZW dezelfde weduwe en erfgenamen van Cornelis Corneliszn. Neesvaer en NW
Jan Janszn. Clinck loco Maerten Hubertszn. van Alckemade voor 565 gulden. Borg Dirck
Adriaenszn. van Larum.
131. 18-2-1614 stilo novo. Catrijn Symonsdr. weduwe van Jan Corneliszn. Beeckman met
Pouwels Janszn. haar zoon als haar gekoren voogd voor de ene helft, Pouwels Corneliszn.
Cock man en voogd van Maritge Jansdr., Claes Louriszn. man en voogd van Grietge Jansdr.,
Cornelis Corneliszn. als vader en voogd van zijn twee onmondige weeskinderen bij Catrijn
Jansdr. en Pouwels Janszn. voor hem zelve, Claes Corneliszn. in de Cley wonende Noordwijk
oom en bloedvoogd over Hubertge Jansdr., Symon Janszn. en Neeltge Jansdr. nagelaten
kinderen van de voorsz. Jan Corneliszn. bij de voorsz. Catrijn Symonsdr. tezamen voor de
andere helft verkopen Jan Hendrickszn. Brebijl al het recht dat wijlen Jan Corneliszn. voorsz.
jegens Pieter Maertenszn. van ‘s-Gravensloot volgens de brief van 7-12-1591 had aan 6 1/2
hond land gelegen in de polder van de Roversbroek, belend NO jonge Cornelis Floriszn. Cock
en nu zijn erfgenamen met de weduwe en erfgenamen van Lambert van der Horst, ZO de
voorsz. Van der Horst weduwe en erfgenamen, ZW Willem Corneliszn. Ponden en NW de
Poel, voor 575 gulden.
131v. 4-3-1614 stilo novo. Dammas Jeroenszn. Cluft, Lenaert Jeroenszn. Cluft van
Spruywater, Jacob Jeroenszn. Cluft, Jan Pieterszn. van Warmont man en voogd van Jannetge
Jansdr., Pieter Janszn. de Jongste gehuwd met Aeltge Jansdr. en Pieter Pieterszn. Keyser van
Santvliet gehuwd met Grietge Jansdr., kinderen en zwagers van Jeroen Dammaszn. Cluft en
daarvan de opdracht verkregen hebben op 15-8-1611 verkopen Gerrit Corneliszn. alias
Beeckesteyn het recht van de brief van 23-2-1612 van een stuk land genaamd de Grijpveen,
groot 9 1/2 hond gelegen over duin in de polder van de Lagevenen, de voorsz. Jeroen
Dammaszn. Cluft aangekomen van de weduwe en erfgenamen van oude Cornelis Willemszn.
132. 4-3-1614 stilo novo. Dezelfden verkopen Aernt Louriszn. van Noort uit haar looster 1
morgen land gelegen over duin, belend NO Claes Corneliszn. Corsteman met de erfgenamen

van de vrouwe van der Does, ZO de Keukenduin van Teylingen, ZW de erfgenamen van de
vrouwe van der Does met Dieuwer Fransdr. en NW de verkopers, voor 260 gulden.
132v. 9-5-1614 stilo novo. Jan Gerritszn. van Delden kleermaker had jegens Pieter Brouwer
bij opdracht verkregen een erf van 31 roe daarop hij een huis heeft getimmerd volgens de
oude brief van 16-12-1603 met een vidimus en verkoopt Cornelis Gerritszn. de Monnick
duinmeier het voorsz. huis en erf, belend volgens de brief met twee alteratien van de
belendingen te weten NW Frans Franszn. Verham en ZO Harmen Janszn. Vougel. Voldaan
met een schuldbrief van 600 gulden.
133. 9-4-1614 stilo novo. Volgt de schuldbrief waaruit blijkt dat het huis nog belend is NO de
oude beek en daarover oude Dirck Adriaenszn. van Larum en ZW de oude Veenderlaan of de
Lageweg, belast met 20 st erfpacht per jr tbv de weduwe en erfgenamen van Jan Dou. Borg
Gerrit Janszn. de Monnick zijn vader.
133v. 10-5-1614 stilo novo. Cornelis Gerritszn. de Monnick duinmeier schuldig aan Jr Jacob
Bam wonende Noordwijk 12 pond 10 sch per jr met hypotheek op het huis en erf hiervoor
vermeld. Borg Cornelis Janszn. de Monnick ook duinmeier zijn vader met waarborg 2 morgen
217 roe land gelegen over duin in de polder van de Lagevenen, belend O Meeus Meeuszn.
van Hoochcamer, ZO en Z oude Adriaen Corsteman weduwe met haar erfpacht van de heer
van Benthuizen, ZW de erfgenamen van Floris Corneliszn. en NW en NO de voorsz. Dirck
van Larum. Afgelost 2-6-1634 door Philips Dirckszn. van Larum.
135. 15-5-1614 stilo novo. Josyna Adriaensdr. van Groeneven met Pieter van Dorp haar broer
en gekoren voogd wonende Haarlem verkoopt Huygh Dignomszn. de Roo 17 hond 2 roe land
gelegen in de polder van de Lisserbroek, belend NO de Lisserkerk, ZO die Meer, ZW Pieter
Floriszn. van Heemstede en NW de Quadeweg.
135v. 19-5-1614 stilo novo. Louris Rochuszn. Roos man en voogd van Baefge Jansdr. voor de
ene helft erfgenaam van Willempge Jorisdr. weduwe Jan Maertenszn. als ook couwen oom en
Cornelis Willemszn. alias Graeff als vader en zulks bloedvoogden over oude Maritge, Jan,
Dieuwer, Sytge, Annetge, Aeltge en jonge Maritge geprocureerd bij Grietge Jansdr. mede
erfgename van de voorsz. Willempge Jorisdr. voor de andere helft met consent van Willem
Janszn. en Jan Janszn. Pronck weesmannen van Sassenheim als oppervoogden van de wezen
verkopen Pieter Janszn. Cluft een oud huis en erf lestmaal bij de voorsz. Willempge
gepossideerd gelegen in de Westgeest, belend NO Louris voorsz., ZO en ZW Anthonis
Lenaertszn. van Tetroede en NW de Lijdweg, alles volgens de oude brief van 19-8-1582, voor
200 gulden.
136v. 19-5-1614 stilo novo. Jan Janszn. Pronck wonende Sassenheim heeft op 17-5-1608
jegens de erfgenamen van Pieter Mourijnszn. en Jannetge Cornelisdr. opdracht gekregen van
twee campen land gelegen aan elkander tezamen groot 3 morgen 1 hond en draagt bij forme
van permitatie deze op aan Claes Louriszn. Roos. Voldaan door overdracht van gelijke landen
gelegen in Sassenheim.
137. 19-5-1614 stilo novo. Maritge Eeuwoutsdr. van der Bouckhorst weduwe van Symon
Remmen kleermaker voor haar zelve en als moeder en voogdes over Machtelt Symonsdr. oud
22 jr met Splinter van Manen oud castelein van het huis Tarenborch? te Heemstede haar
gekoren voogd als geinstitueerde erfgenamen van Alijt Pietersdr. haar overleden moeie,
Adriaen Thomaszn. wagemaker gehuwd met Guertge Symon Remmendr. allen wonende
Beverwijk stellen dat 32 jr geleden Alijt Pietersdr. met Aefge Pietersdr. gezusters bij koop

van Cornelis Floriszn. alias jonge Cock met Meynsge Jansdr. verkregen hadden 3 morgen
land volgens de oude brief van 3-4-1582 welke maat bij hermeting bedroeg 2 morgen 265 roe
en zij zijn dus tekortgekomen 335 roe, welke zij willen verhalen aan de kinderen of
erfgenamen van de voorsz. Cornelis jonge Cock en Meynsge Jansdr. of aan de speciale
hypotheek of waarborg daarvan, verkopen Pieter Floriszn. van Heemstede de kleine maat,
belend NO Willem Floriszn. boedel of nu de erfgenamen van Elisabeth Brunt hetwelk Hubert
Hendrickszn. gebruikt, ZO de Heerweg, ZW Jacob Dirckszn. van der Voorde en NW Laurens
Rochuszn. Roos, voor 2200 gulden.
138. 30-5-1614 stilo novo. Syvert Claes Willemsznzn. van Santvliet als boedelhouder en
bezitter van de goederen van Claes Willemszn. zijn vader stelt dat wijlen zijn halfbroer Pieter
Claes Willemsznzn. circa 30 jaar geleden uit de voorsz. boedel ten dele was gevallen 4 hond
land genaamd t Bultgen gelegen in de polder van de Bulthen onder Hillegom, alles volgens de
oude brief van 1-10-1559 en heeft nu met andere (ongenoemde) erfgenamen van Claes
Willemszn. daarvan kwijtschelding gedaan.
138v. 2-6-1614. stilo novo. Cornelis Pieterszn. Keyser voor hem zelve en ook als broer en
bestorven voogd over oude Maritge Pietersdr, en Hubertge Pietersdr., beiden weduwe, oude
en jonge Cornelis Floriszn. elk als man en voogd van hun huisvrouwen allen tezamen met
Pieter Pieterszn. Keyser hun broer en schoonbroer erfgenamen van Pieter Claes Willemsznzn.
en Maertge Cornelisdr. Keyser hun ouders zijn voldaan door de voorsz. Pieter Keyser van hun
erfenis.
139. 5-6-1614 stilo novo. jonge Cornelis Floriszn. verkoopt Jacob Janszn. Verbeeck een huis
en erf alles volgens de oude brieven, de ene van 24-11-1596 en de andere van 16-4-1602,
voor 350 gulden.
139v. 8-6-1614 stilo novo. oude en jonge Cornelis Floriszn., oude en jonge Pieter Floriszn.
broers, Cornelis Claeszn. Velsserman gehuwd met oude Maritge Florisdr., Jacob Janszn. op ‘t
Hoff man en voogd van Jannetge Florisdr., Dirck Engelszn. gehuwd met jonge Maritge
Florisdr. weduwe van Lenaert Franszn. gezwagers, universele erfgenamen van Floris
Corneliszn. of anders Floris jonge Neelen en Aeltge Cornelisdr. stellen dat deze Floris
Corneliszn. te anderen tijde jegens Foy van Brouckhoven, Wijnant Scholl en Willem van
Duvenvoorde bij brief van opdracht verkregen had twee partijen land gelegen aan elkander
onder meer genaamd Swietens kleine veen, groot 2 morgen 91 roe volgens de brief van 29-21592 en verkopen dit onroerend goed nu aan Claes Jacobszn. van Oosten en Claes Pieterszn.
Bursgen, belend NO Claes Gerritszn. op ‘t Nest, Cornelis Bursgen voorsz., Joris Dammaszn.
Cluft of zijn weduwe, Pieter backers erfgenamen te Leiden met Dirck Adriaenszn. van Larum
en Gerrit Janszn. de Monnick met een hoek in Maritge oude Adriaen Corsteman’s weduwe
groote looster, ZO dezelfde Adriaen Corsteman’s weduwe met haar kleine looster, zijnde
beide partijen erfpacht van de heer van Benthuizen, ZW Syvert Quirijnszn. smith te
Noordwijk en NW de oude vaartlaan zijnde een gemene buurweg, voor 615 gulden.
140v. 8-6-1614 stilo novo. Dezelfde verklaren dat te anderen tijde Aeltge Cornelisdr. voorsz.
jegens Willem Thomaszn. bij opdrachtsbrief verkregen had een erf daarop een kamer
getimmerd was, alles volgens de oude brief van 12-11-1597 en verkopen Jacob Janszn.
Verbeeck tzelfde erf met kamer daarop is aangetimmerd een nieuw huis met schuur, belend
NO de gemene laan tussen de voorsz. en Dammas Willem Thomasznzn., ZO de koper loco
jonge Cornelis Floriszn., ZW nu Jan Dirckszn. Vougel en daaraan jonge Pieter Floriszn. met
Cornelis Pouwelszn. en NW de Heerweg. Voldaan met een obligatie van 725 gulden.

141. 8-6-1614 stilo novo. Jacob Janszn. Verbeeck had te andere tijde jegens jonge Cornelis
Floriszn. bij brief van transport verkregen een huis en erf en verkoopt dit door aan jonge
Dirck Jacobszn. van Heemskerck, welk huis gelegen is aan de Graftweg, belend NW Aeltge
Floris jonge Neelen erfgenamen nu door verkoper gekocht, NO en O Dammas Willem
Thomasznzn., Z de Graftweg, ZW of W Claes Jacobszn. van Oosten en nu Jan Dirckszn.
Vougel. Voldaan met een obligatie van 350 gulden.
141v. 24-6-1614. Willem Isaackszn. Heemskerck als recht en opdracht hebbende van Jan
Gerritszn. Hits nopens een hofstede met 1 1/2 morgen land verkoopt Philips Dirckszn. van
Larum deze hofstede gelegen op de oude Veen, belend NW en NO Claes Janszn. Hits, ZO
Meeus Meeuszn. van Hoochcamer en de verkochte erfpacht tussen verkoper en de koper
mitsgaders Jacob Dirckszn. van Bockenbergh nomine uxoris, ZW dezelfde Van Bockenbergh,
belast met 7 st erfhuur per jr tbv de Ambachtsheer, 2 pond hollands per jr tbv het Leprooshuis
te Leiden, 2 gulden per jr tbv Mr Wolwijn Huygenzn. mr schilder te Haarlem en 6 gulden per
jr tbv de Heilige Geest alhier.
142. 24-6-1614 stilo novo. Willem Isaackszn. van Heemskerck als actie en transport hebbende
van Jacob Floriszn. van Heemskerck van de beternis van twee partijen erfpacht verkoopt
Philips Dirckszn. van Larum deze twee partijen de ene groot 7 hond weiland en de andere
groot 3 morgen 75 roe, alle meest afgezand gelegen in de polder van de Oude Veen, belend de
kleinste partij NO Meeus Meeuszn. van Hoochcamer, ZO de voorsz. grootste partij, ZW
Jacob Dirckszn. van Bockenbergh nomine uxoris en NW de koper met zijn hofstede ook
gekomen van de verkoper en de grootste partij gelegen bijlsgewijs belend ZW Willem
Adriaenszn. Schenaert, NW hetzelve weiland, NO de voorsz. Schenaert en voorts
noordoostwaarts opschrikkelende teynde de geestlanden van de voorsz. Schenaert en
eensdeels van Cornelis Corneliszn. van Immerseel tot aan het afgecarde geestland van Syvert
Claeszn. van Santvliet, ZO Dirck Adriaenszn. van Larum, Pieter van Eeck, Pieter Pouwelszn.
Colingh en Aernt van der Hooch, belast met een erfpacht van 26 gulden en 2 koppel konijnen
per jr tbv Johan Ingenulandt man en voogd van jonkvr. Alijt van Assendelft, alles volgens de
oude brieven, de eerste van 4-4-1595 en de andere van 30-12-1598.
143. 24-6-1614 stilo novo. Volgt schuldbrief van 2000 gulden tbv Willem Isaackszn. van
Heemskerck met hypotheek op het gekochte alsmede op een huis en erf met barg en schuur
alsmede 1 1/2 morgen land, belend NW en NO Claes Janszn. Hits, ZO Meeus Meeuszn. van
Hoochcamer, de voorsz. erfpacht van 7 hond met Jacob Dirckszn. van Bockenbergh nomine
uxoris en ZW dezelfde Bockenbergh. Borgen Cornelis Janszn. Doncker en jonge Dirck
Jacobszn. van Heemskerck.
144. 24-8-1614 stilo novo. Weyntge Claesdr. weduwe van Cornelis Doedeszn. met Cornelis
Corneliszn. van Velsen haar oudste zoon en voogd verkoopt jonge Cornelis Floriszn. de
Wassenaer 2 hond teelland, belend NW Pieter Willemszn. de Vougel, ZO de koper met jonge
Jan Janszn. smith, ZW Meeus Meeuszn. van Hoochcamer en NW Jr Johan Nicolaeszn. van
Mathenesse, voor 475 gulden.
145. 24-8-1614 stilo novo. Dezelfde verkoopt jonge Jan Janszn. smith haar zwager ipv Dirck
Corneliszn. Korff een strookje erf in de breedte de helft van 1 1/2 roe en in de lengte 9 1/2
roe, waarvan de andere helft toebehoort aan Cornelis Corneliszn. Velsen oudste zoon van de
verkoopster, belend NO de koper met zijn huis en erf, ZO de Heerweg, ZW de voorsz. Van
Velsen met zijn andere helft en NW jonge Cornelis Floriszn. de Wassenaer, voor 75 gulden.

146. 24-8-1614 stilo novo. Dezelfde nu met jonge Jan Janszn. smith haar zwager verkoopt
Cornelis Corneliszn. van Velsen haar oudste zoon ipv Dirck Corneliszn. Korff de andere helft
van het voorsz. erf, belend NO jonge Jan Janszn. smith, ZO de Heerweg, ZW de verkoopster
en NW jonge Cornelis Floriszn. de Wassenaer, voor 75 gulden.
147. 18-9-1614 stilo novo. Dezelfde met Gerrit van der Laen oud burgemeester van Haarlem
haar gekoren voogd verkoopt Cornelis Corneliszn. van Velsen haar voorzoon een huis en erf
met inboedel, huisraad en gereedschap van de bakkerij en de bouwerij, belend NO de koper,
ZO de Heerstraat, ZW Meeus Meeuszn. van Hoochcamer en NW jonge Cornelis Floriszn.,
belast met 850 gulden en zal zijn moeder haar levenlang onderhouden en als zij elders gaat
wonen elk jaar 50 gulden uitkeren daarvoor de koper 500 gulden genoten heeft, voor 1250
gulden.
148. 25-9-1614 stilo novo. Cornelis Corneliszn. Velsen schuldig aan juffrouw Magdalena van
Beresteyn gehuwd met de heer burgemeester Gerard van der Laen 200 gulden met hypotheek
op het voorsz. huis.
148v. 27-9-1614 stilo novo. Willem Isaackszn. van Heemskerck als op 29-2-1592 gekocht
hebbende van de erfgenamen van Jan van Brouckhoven 1 1/2 morgen land verkoopt dit aan
Claes Janszn. Hits duinmeier, alles volgens de oude brief, voor 915 gulden.
149. 30-9-1614 stilo novo. Gerrit Janszn. de Monnick duinmeier verkoopt Gerard van der
Laen burgemeester van Haarlem een duincroft van 2 morgen gelegen op de Oude Veen, zoals
aan verkoper opgedragen door de erfgenamen van Jan van Brouckhoven op 29-12-1592 en
conform de brieven van decreet van het Hof van Holland daarbij het aan de voorsz. Van
Brouckhoven met twee andere percelen was overgedragen, voor 200 gulden.
149v. 18-10-1614 stilo novo. Jr Johan Nicolaeszn. van Mathenesse ter eenre en Mr Andries de
Cock advocaat voor het Hof van Holland man en voogd van Maria Tesmans zo voor hem
zelve als hem sterk makende voor Anthonis Tesmans zijn huisvrouwen broer, beiden medeerfgenamen van Mr Anthonis van Dijck in zijn leven mede Advocaat voor het Hof van
Holland en jonffrouw Josyna van der Eempt ter andere zijde gaan ruilen. Mr Andries ontvangt
een partij land uit zijn brouckhoven duintje groot 160 roe, belend NO teynde de oude
Veenderlaan en daarover de beek, ZO en ZW de voorsz. Van Mathenesse en NW de voorsz.
Mr Andries c.s. en de voorsz. Jr Van Mathenesse ontvangt een perceel geestland van 160 roe,
belend NO de voorsz. Mr Andries de Cock c.s., ZO en ZW de voorsz. Jr van Mathenesse en
NW Claes Corneliszn. Corsteman.
150. 4-11-1614 stilo novo. Jan Janszn. van Warmont gehuwd met Maritge Pancraesdr., Jan
Cornelis Claesznzn. man en voogd van Sebastiana Pancraesdr., Dirck Janszn. man en voogd
van Jannetge Pancraesdr., Huygh Pancraeszn. Cluft voor hem zelve en Cors jonge Willemszn.
van Heemskerck gehuwd met Geertge Pancraesdr., allen tezamen universele erfgenamen van
Elisabeth Cornelisdr. weduwe van Pancraes Dammaszn. Cluft delen de boedel.
Jan Janszn., Jan Corneliszn. en Dirck Janszn. gezwagers tezamen een hofstede als huis, barg
en schuur alsmede de partijen land gelegen binnen de Lijdweg om de hofstede zo in de
Liesbroek als daar buiten, behalve de Hoge Geest en het leencroftge, begroot tezamen op 5
morgen 2 hond, belend NO beginnende van de Lijdweg af daarom draaiende aan de
noordwestzijde de Hoge Geest voorsz., NO Trynen laan, ZO Dignum Janszn. de Roo en
daaraan de Sassemerkerk met de Abdij van Leeuwenhorst, Lambert van der Horst erfgenamen
mitsgaders Louris Rochuszn. Roos, ZW de nieuwe waterlozing van de Lage venen met Huygh
Pancraeszn. Cluft met zijn leencroftgen, NW de Lijdweg mits bij dezelfde de andere twee als

Huygh en Cors voorsz. daarop toegevende 200 gulden, Jan Corneliszn. met Dirck Janszn. zijn
toebedeeld 1 1/2 morgen land genaamd het Busgen of van ouds de Helmberg gelegen in de
polder van de Westgeest benevens over het huis te Lis, belend NW Jacob Corneliszn. Hoing,
ZO de Heerweg, ZW Jr Johan van Mathenesse en NW de Ed heer van Schagen met Jacob
Hoing voorsz., dezelfde twee zijn toebedeeld 2 morgen land genaamd de Ruygeveen gelegen
over duin in de polder van de Lagevenen, belend NO en ZO onze ambachtsheer, ZW Huygh
Pancraeszn. Cluft voorsz. en NW een gemene bruikweg of laan genaamd de vaart, Jan Janszn.
met Cors jonge Willemszn. voorsz. tezamen een loostercamp groot 10 1/2 hond mede gelegen
over duin, belend NO onze ambachtsheer, ZO de weduwe en erfgenamen van Cornelis
Corneliszn. Neesvaer met hun erfpacht genaamd Andries Huygen croft, ZW Jan Claeszn. van
Santvliet en NW Huygh Pancraeszn. voorsz. mits dat dezelve twee daarop hebben van Jan
Corneliszn. en Dirck Janszn. voorsz. 200 gulden; Jan Janszn. met Jan Corneliszn. voorsz.
tezamen zijn bedeeld aan 11 hond land gelegen in de polder van de Roversbroek, belend NO
Claes Corsteman, ZO de Sassemerkerk, ZW de voorsz. Abdij met Floris Corneliszn. Cock,
NW de Poel en nog een kleine partij genaamd het Calff campgen groot 2 hond gelegen in de
polder van Lisserbroek, belend NO het Elisabeth Gasthuis te Haarlem, ZO en ZW de Leidse
meer, NO Gerard van der Laen mits dat zij tezamen de voorsz. Dirck, Huygh en Cors zullen
toegeven 200 gulden, Dirck Janszn., Huygh Pancraeszn. en Cors jonge Willemszn. tezamen 3
morgen land gelegen in de polder van de Roversbroek, belend NO Hubert Hendrickszn., ZO
Pieter Floriszn. van Heemstede met zijn erfpacht van de voorsz. Abdij, ZW van ouds Willem
Floriszn. boel of nu de erfgenamen van Elisabeth Brunt met de weduwe en wezen van Pieter
Janszn. de Jongste, NW Jan Hendrickszn. Brebijl mits ontvangende van Jan Corneliszn. en
Jan Janszn. 200 gulden; Huygh Pancraeszn. de helft van 4 morgen land daarvan hem van ouds
de wederhelft toekomt gelegen in de polder van de Lage venen, belend in zijn geheel NO Jan
Corneliszn. en Dirck Janszn. tezamen met de ambachtsheer van Lisse, ZO de voorsz.
Loostercamp, ZW de heer van Schagen met Jan Claeszn. van Santvliet, NW de voorsz.
gemene buurweg van de vaart en moet zijn mede-erfgenamen betalen 200 gulden, Huygh met
Cors jonge Willemszn. tezamen de helft van de lege werf alzo genaamd groot 5 1/2 morgen,
daarvan hen tezamen de wederhelft toekomt, bestaande uit 5 partijen land gelegen in de
polder van de Westgeest onder een van de welke de nieuwe waterlozinge met Gerrit jonge
Willemszn. Heemskerck, belend ZO de Lijdweg, ZW een laan genaamd Aeckervoordt
daaraan de kinderen en zwagers van Jeroen Dammaszn. Cluft met Agatha van Berckenrode en
Cornelis Pieterszn. Keyser met zijn erfpacht en NW Cornelis Janszn. de Monnick en moeten
ontvangen van de anderen 200 gulden; in het gemeen blijft de voorsz. partij van de Hoge
Geest groot 5 morgen 1 1/2 hond land gelegen in de polder van de Westgeest, belend NW de
Lijdweg, NO Trynen laan en ZO en ZW de voorsz. Jan Janszn., Dirck Corneliszn. en Dirck
Janszn. tezamen met hun hofstede en land.
De voorsz. Jan Janszn. van Warmont en Dirck Janszn. hebben de hun toebehorende landen bij
forme van uitkoop tbv de voorsz. Jan Cornelis Claesznzn. opgedragen en zijn voldaan te
weten de voorsz. Jan van Warmont met een schuldbrief van 3850 gulden en Dirck Janszn. met
een schuldbrief van 3800 gulden. Jan Corneliszn. en Cors jonge Willemszn. hebben hun
goederen gedeeld te weten Jan Corneliszn. de helft van de voorsz. 11 hond land genaamd de
Loostercamp daarvan hij de andere helft bij uitkoop heeft verkregen en Cors zal hebben het
derde part van de 3 morgen land gelegen in de polder van de Roversbroek, hem ook bij
uitkoop van Dirck Janszn. als voren aangekomen, waarvan de andere 2/3e parten competeren
dezelve Cors met Huygh zijn zwager. Huygh Pancraeszn. en Cors jonge Willemszn. gaan
delen te weten Huygh 2 1/2 hond land uit de voorsz. 3 morgen gelegen in de polder van de
Roversbroek en Cors van Huygh 1/5e deel van de Hoge Geest, Jan Corneliszn. en Cors
tezamen hebben de voorsz. Hoge Geest gedeeld en heeft Jan Corneliszn. daarvan 1/3 en Cors
2/3e delen.

151. 4-11-1614 stilo novo. Volgen de schuldbrieven met hypotheek op het aan hen
toebedeelde.
152. 4-11-1614 stilo novo. Jan Cornelis Claesznzn. gehuwd met Sebastiana Pancraesdr. heeft
gekocht van Dirck Janszn. man en voogd van Jannetge Pancraesdr. 1/3 in de voorsz. hofstede
en 5 morgen 2 hond etc. voor 3800 gulden.
152v. 12-12-1614 stilo novo. Jacob Willemszn. van der Leth voor hem zelve voor de helft en
1/6 in de wederhelft, Symon Willemszn. van der Leth, Lenaert Symonszn. gehuwd met
Grietge Willemsdr. en Cornelis Willemszn. van der Leth elk voor hen zelve voor 1/6 in de
wederhelft wonende Somelsdijck in Zelandt, Floris Pieterszn. van Heemstede en Vechter
Willemszn. van Alphen omen van Daniel en Annetge onmondige weeskinderen van wijlen
Willem Wouterszn. van der Leth en Willempge Willemsdr. elk voor 1/6 in de wederhelft,
allen tezamen erfgenamen van Wouter Willemszn. hun broer en zwager verkopen Pieter
Pieterszn. Keyser bij overstelling door de weduwe en wezen van Pieter Janszn. de Jongste
twee partijen land het ene genaamd het Vennetge en het andere een croft, tezamen 16 1/2
hond gelegen naast elkander in de polder van de Poel, belend in zijn geheel NO en ZO Jan
Claeszn. van Santvliet, ZW Johan Jacobszn. van Assendelft en Pieter Jacobszn. van
Assendelft broers met Jr Johan van Mathenesse en NW de Heerweg, belast met een erfpacht
van 4 pond comans bedragende thans 3 gulden tbv het Capittel van den Hogelande te Leiden
of anders de St Pancras kerk te Leiden alles volgens de oude erpachtsbrief gepasseerd voor
schepenen van Leiden, verzekerd op de helft van 14 hond land waarvan 7 hond genaamd het
vennetge van 29-5-1499 en een oud eigendomsbewijs van een akker land begrepen in de
voorsz. croft gepasseerd door de schout en kerkmeesters van Sassenheim aan Wouter
Dirckszn. van 23-3-1567 en een eigendomsbewijs van onder andere 2/3 van de voorsz. 2
partijen bij Claes Andrieszn. en Gerrit Adriaenszn. beiden nomine uxoris op Willem
Wouterszn. van der Leth van 21-5-1585.
153. 12-12-1614 stilo novo. Aeltge Jeroensdr. weduwe van Pieter Janszn. de Jongste met
Dammas Jeroenszn. Cluft haar broer als haar gekoren voogd en Willem Janszn. als oom en
voogd over haar onmondige weeskinderen verkopen Pieter Floriszn. van Heemstede onze
mede schepen eerst een partij land genaamd Bessencamp groot 11 hond gelegen in de polder
van Roversbroek, gekomen van de erfgenamen van Pieter Hugenzn., belend NO de
verkoopster met haar andere 11 hond land, belend ZO en ZW Jr Johan Nicolaeszn. van
Mathenesse, NW de koper met zijn erfpacht van de Abdij van Leeuwenhorst alsmede een
kleine partij van 5 hond land gelegen in de voorsz. polder, eertijds gekomen van Maertge
Dircksdr. weduwe van Pieter Floriszn., belend NO de verkoopster, ZO de koper met zijn
erfpacht, ZW de voorsz. ambachtsheer en NW de Grafelijkheid van Holland, alles volgens de
oude brief van 11-5-1591 gepasseerd door de voorsz. erfgenamen van Pieter Hugenzn. op de
voorsz. Pieter Janszn. de Jongste en nog copien of extracten van twee brieven van de kleine
partij behelzende meer land, gekomen van Marytge Dircksdr. bestemoeder van de voorsz.
Pieter Janszn. de Jongste, voor 1625 gulden.
154. 4-2-1615 stilo novo. Johan Jacobszn. van Assendelft oud schepen van den Haag en oude
Pieter Jacobszn. van Assendelft wonende Leiden, beiden mede erfgenamen van Jacob
Aelbertszn. van Assendelft hun vader verkopen Hubert Hendrickszn. 2 partijen land gelegen
aan elkander tezamen groot 3 morgen min een half hond gelegen in de Poelpolder, belend ZO
en ZW Jan Hendrickszn. Brebijl, NW de Heerweg en NO de Voorhouter schouwwatering
genaamd de Sassemerbeek alsmede 1 1/2 morgen land genaamd het Vennetgen gelegen in
dezelfde polder, belend NO Pieter Pieterszn. Keyser ipv Willem Wouterszn. van der Leth

erfgenamen, ZO Jeroen Dammaszn. Cluften kinderen en zwagers met de voorsz. Jr Van
Mathenesse en ZW dezelfde Van Mathenesse met Pieter Keyser voorsz., voor 4100 gulden.
154v. 20-4-1615 stilo novo. Dirck Adriaenszn. Larum verkoopt Anthonis Dirckszn. van
Overgeest 133 roe teelland gelegen in de polder van de Oostgeest om daarop een huis te
timmeren, belend NW en NO de verkoper, ZO de Heerweg en ZW Pieter van Eeck, voor 209
gulden.
155. 20-4-1615 stilo novo. Dezelfde verkoopt Govert Janszn. van Hamont een erf uit
Trynencroft, groot 33 roe, om daarop een huiske te timmeren, belend NO en ZO de verkoper,
ZW Heycke Heyckeszn. spinnewielmaker en NW de Heerweg. Voldaan met een rentebrief
van 6 gulden 5 st per jr, te lossen met 120 gulden.
155v. 20-4-1615 stilo novo. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte. Afgelost 6-51641.
156. 28-4-1615 stilo novo. Huygh Dignomszn. de Roo heeft gekocht van Josyna Adriaensdr.
van Groeneven met assistentie van haar broer Pieter van Dorp 17 hond land gelegen in de
polder van de Lisserbroek, belend ZO de Meer, ZW Pieter Floriszn. van Heemstede, NO de
Lisserkerk en NW de Quadeweg voor 1725 gulden, waarvan 1/3 voldaan is met 575 gulden en
voor de rest zal hij 28 gulden 15 st per jr betalen met hypotheek op het gekochte. Afgelost 202-1619.
156v. 23-4-1615 stilo novo. Govert Janszn. geboren van Hamont leggende in de Kempen in
het Hertogdom Brabant wonende nu te Lisse schuldig aan Jr Johan Nicolaeszn. van
Mathenesse 10 spaanse realen in specie van zilver van elk 27 st met nog een zeeuwse
rijksdaalder welke hij hem op heden in vrundschap heeft geleend, met waarborg een erf van
36 roe gelegen in het Oosteinde, hetwelk hij gekocht had van Dirck Adriaenszn. van Larum
met al het getimmerde op het erf, belend NO en ZO de voorsz. Dirck van Larum, ZW Heycke
Heyckeszn. spinnewielmaker en NW de Heerweg.
157. 3-5-1615 stilo novo Aechte Claesdr. weduwe van Claes Janszn. Hits duinmeier met
Claes Adriaenszn. Schenaert haar gekoren voogd ter eenre, Dirck Engelszn. Larum nomine
uxoris geassisteerd met Adriaen Janszn. Hits mede duinmeier zijn schoonvader ter andere
zijde en Aechte draagt op bij forme van uitkoop aan Dirck Engelszn. de helft van alle
goederen als zij met haar man lestmaal gepossideerd heeft, als 1e een hofstede als huis, barg
en schuur met de hoge en lage geestlanden gelegen op de Oude Veen tezamen groot 5
morgen, belend in zijn geheel NW en NO de nieuwenrodens duin, ZO Syvert Claeszn. van
Santvliet en Meeus Meeuszn. Hoochcamer met Philips Dirckszn. van Larum en ZW Jacob
Dirckszn. van Bockenbergh nomine uxoris met zijn cabeljauws croft, 10 hond land gelegen
over duin in de polder van de Hoge Mosvenen, genaamd de Looster, belend in zijn geheel NO
Willem Jacob Jorisznzn., ZO de Nyenrodensduin, ZW de Delft en NW de weduwe en
erfgenamen van Cornelis Corneliszn. Neesvaer, 3 morgen land genaamd de Groene Weyde
gelegen in de Oostpolder aan het Banhek, belend in zijn geheel NO het croftge van deze
boedel door Jan Thonis Vranckenznzn. gekocht, ZO dezelfde Jan Thonis Vranckenznzn. c.s.,
ZW Cornelis Dirckszn. van ‘t Hooch en NW de Heerweg met het nywenrodens duin, 1 1/2
morgen land genaamd ’s-Graven bent gelegen in de polder van de Lisserbroek, belend in zijn
geheel NO Mr Andries de Cock c.s., ZO die Meer, ZW Meeus Meeuszn. van Hoochcamer en
NW Cornelis Symonszn. op te Lucht, alle beternissen van erfpacht en huren als de voorsz.
weduwe met haar man gehad heeft, alle levende have etc. alsmede alle inkomende schulden
en Dirck Engelszn. zal de weduwe indempneren van alle uitgaande schulden en zal haar

daarenboven nog betalen 2640 gulden. Borg de voorsz. Adriaen Janszn. en Pietertge
Pouwelsdr. weduwe Engel Adriaenszn. van Larum met Dirck Engelszn. voorsz. waarvoor de
voorsz. Adriaen Janszn. verbonden heeft: twee campen land tezamen groot 6 morgen
genaamd Stoeldraaiers venne en baecke puth gelegen in de Oostpolder, belend NO Jan Thonis
Vranckenznzn. c.s., ZO Engel Jacobszn. met zijn broers, ZW Jr Ingen Nulandt nomine uxoris,
NW Meeus Meeuszn. van Hoochcamer met Cornelis Dirckszn. van ‘t Hooch en door de
voorsz. Pietertge Pouwelsdr. een hofstede als huis, barg en schuur met 1 morgen land gelegen
aan de Broekweg, belend NO Pieter Pouwelszn. Colingh, ZO Aelbert Jeroenszn. molenaar,
ZW de Broekweg, door welk land de oude beek loopt en NW Dirck Thoniszn. weduwe en
erfgenamen met Pieter Colingh voorsz.
159. 26-5-1615 stilo novo. Hubert Janszn. Hits duinmeier wonende Backhum en Geertge
Jansdr. wonende Hillegom met Hubert haar oudste broer als haar gekoren voogd beiden mede
erfgenamen van Claes Janszn. Hits hun za broer ter eenre en Dirck Engelszn. van Larum
nomine uxoris met Adriaen Janszn. Hits duinmeier te Hillegom zijn schoonvader ter andere.
Partij ter eenre draagt op aan partij ter andere hun deel in de nalatenschap van Claes Janszn.
Hits haar za broer, waarvoor de koper beloofd heeft boven alle schulden elk 700 gulden te
betalen, met waarborg de bij de vorige akte gekochte goederen als de hofstede met 5 morgen
geestland en 10 hond land genaamd de Quade Looster. Borg Adriaen Janszn. Hits.
159v. 13-6-1615 stilo novo. Dirck Pieterszn. Knickert verkoopt met consent van Dirck
Adriaenszn. van Larum als grondeigenaar aan Jan Janszn. van Geel de beternis van een erf
van 25 roe gelegen in de polder van de Oostgeest, daarop de koper een huis getimmerd heeft,
belend NO Dirck van Larum voorsz., ZO Frans Franszn. Verhammen, ZW de oude beek en
daarover de oude Veenderlaan en NW de verkoper, belast met 20 st per jr, met waarborg zijn
huis en erf, belend NW Gerrit Janszn. Hits, NO Dirck van Larum voorsz., ZO de koper en
ZW de oude Beek. Borg Jan Pieterszn. Knickert zijn broer.
160v. 18-7-1615 stilo novo. Symon Louriszn. Roos heeft ontvangen van Cornelis Pieterszn.
Bursgen en Meeus Meeuszn. van Hoochcamer als Heilige Geestmeesters alhier 50 gulden,
daarvoor hij 3 gulden per jr zal betalen, met waarborg zijn huis en erf gelegen aan het
Oosteinde bij het oostbanhek, belend NW en NO Syvert Claeszn. van Santvliet, ZO de
Heerweg en ZW Cornelis Taeckeszn. van der Blom. Afgelost 31-1-1647.
161. 13-8-1615 stilo novo. Cornelis Taeckeszn. van der Blom schoemaker wonende
Sassenheim man en voogd van Adriana Jansdr. Hits, Anthonis Andrieszn. Herebaut gehuwd
met Maritge Jansdr. Hits, Gerrit Janszn. Hits, Neeltge Jansdr. Hits met Cornelis Taeckeszn.
haar gekoren voogd en Jan Janszn. Hits wonende Lisse met zijn halve broer Hubert Janszn.
Hits als mede-erfgenamen voor 1/4 van Claes Janszn. Hits hun halve broer zijn voldaan door
Dirck Engelszn. van Larum gehuwd met Maritge Adriaen Janszn. Hits van 1000 gulden.
162. 29-8-1615. Claes Jacobszn. van Oosten en Cornelis Pieterszn. Bursgen hebben tezamen
gekocht van de erfgenamen van Floris Corneliszn. en Aeltge Cornelisdr. twee partijen
toegemaakt land gelegen aan elkander in de polder van de Lage venen, het ene groot 540 roe
en het andere 1 morgen 151 roe, tezamen 2 morgen 91 roe voor 615 gulden, waarvan 1/3
contant is voldaan. Zij gaan delen. Claes de grote partij van 751 roe alsmede 125 roe van de
kleine partij tezamen 879 roe jegenwoordig belend NW de voorsz. Bursgen met de kleine
partij, NO Joris Dammaszn. Cluft of zijn erven en daaraan Pieter Willemszn. backers
erfgenamen loco Joris Claeszn. Venhuysen en Dirck Adriaenszn. van Larum met Gerrit
Janszn. de Monnick, ZO oude Adriaen Corsteman weduwe met erfpacht en ZW Syvert
Quirijnszn. smith te Noordwijk mits daarvoor tot zijn laste nemende 418 gulden 1 oortgen en

Cornelis Bursgen zal hebben 412 roe, belend NW de gemene vaartlaan, NO Claes Gerritszn.
op ’t Nest met de voorsz. Bursgen, ZO Claes van Oosten voorsz. en ZW Syvert Claeszn. en
zal tot zijn laste nemen 196 gulden 19 st 12 p.
163. 29-9-1615 stilo novo. jonge Jan Janszn. van Geel is schuldig aan Jacob Corneliszn. jonge
Bursgen 16 jr nagelaten weeskind van Stijntge Jacobsdr. bij Cornelis Pieterszn. Bursgen 150
gulden daarvoor hij 9 gulden per jr zal betalen met waarborg zijn huis en erf gelegen in de
polder van de Oostgeest, belend NO Dirck Adriaenszn. van Larum, ZO Frans Franszn.
Verhammen, ZW de oude beek en daarover de oude Veenderlaan en NW Dirck Pieterszn.
Knickert. Afgelost door Adriaen Maertenszn. Verduyn als possideur op 31-3-1625.
163v. 29-9-1615 stilo novo. Pieter Pouwelszn. Coling heeft het recht dat hij verkregen had
van Jan Thonis Vranckenznzn. van een hoorntgen land genaamd het boecampgen verkocht
aan Quirijn Jacobszn. Roos, alles volgens de oude brief voor 127 gulden.
164. 16-9-1615 stilo novo. Cornelis Hendrickszn. Delvendiep wonende Catwijk op de Rijn is
schuldig aan Maritge Dircksdr. weduwe van Jan Jacobszn. Doncker als beschadigde borg
voor Aernt Lenaertszn. schipper haar zwager 123 gulden 10 st over het hoofdgeld van 7
gulden 14 st 6 p per jr en 15 gulden 8 st 7 p over 2 jaar rente staande op het huis en erf van
Aernt Lenaertszn. als principael en Maritge Dircksdr. zijn schoonmoeder als borg volgens de
brief van 23-8-1613.
164v, 165 en 165v. blanco.
166. 7-10-1615 stilo novo. Dirck Adriaenszn. van Larum verkoopt Jan Gerritszn. van Delden
kleermaker uit zijn hofstede een erf groot 24 roe waarop thans een huis getimmerd staat,
belend NW en NO de verkoper met zijn hofstede, ZO de Heerweg en ZW Aernt Lenaertszn.
schipper. Voldaan met een schuldbrief van 141 gulden.
166v. 7-10-1615 stilo novo. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte. Afgelost 12-31629.
167. 27-10-1615 stilo novo. Mr Jan Dirckszn. Vougel smid als principaal en Maria Engelsdr.
weduwe van Jacob Floriszn. Heemskerck als borg met Engel Jacobszn. Heemskerck haar
oudste zoon als haar gekoren voogd schuldig aan Johannes Michielszn. van Middelhoven
onze dienaar des Heiligen Evangelie 53 gulden 2 1/2 st, met waarborg zijn huis en erf met al
het gereedschap tot de smederij behorende staande op het Dorp van Lisse, belast met twee x 3
gulden per jr, belend NW jonge Pieter Floriszn. schipper, NO Jacob Janszn. Verbeeck, ZO
Claes Jacobszn. van Oosten en ZW het Dorpsplaats.
168. 26-12-1615 stilo novo. Cornelis Taeckeszn. van der Blom schoemaker wonende
Sassenheim die op 16-5-1612 jegens Volckert Harmenszn. de Vries bij permentatie en
transport verkocht had een huis en erf om een andere huis daar bezijden aan verkoopt Pieter
Pieterszn. van der Eede lathouwer het voorsz. huis en erf voor 451 gulden boven de erfpacht
daarop staande.
168v. 26-12-1615 stilo novo. Dezelfde heeft op 19-3-1613 gekocht van Pieter Maertenszn.
van ‘s-Gravensloot een leeg erf groot 100 roe gelegen in de polder van de Oostgeest waarop
de verkoper een huis heeft doen bouwen en verkoopt dit nu aan Willem Isaackszn.
Heemskerck onder verwijzing naar twee oude eigendomsbewijzen, voor 650 gulden.

169. 28-12-1615 stilo novo. jonge Cornelis Floriszn. de Wassenaer schuldig aan Cornelis
Pieterszn. Bursgen en Meeus Meeuszn. van Hoochcamer Heiligegeest meesters van Lisse 250
gulden, daarvoor hij een rente zal betalen van 15 gulden per jr met hypotheek op zijn hofstede
als huis met barg alsmede 2 hond land, belend NO Pieter Willemszn. Vouger, ZO de
Heerweg, ZW jonge Jan Janszn. smith met de voorsz. Meeus van Hoochcamer en NW Jr
Johan van Mathenesse met zijn Berckhouterduin.
170. 18-2-1616 stilo novo. Cornelis Symonszn. van Schooten wonende op het huis te Lucht te
Noordwijkerhout heeft op 28-5-1609 gekocht van Symon Willemszn. en Lenaert Symonszn.
14 hond land en verkoopt dit land nu aan Adriaen Claeszn. Schenaert voor 1200 gulden.
170v. 21-3-1616 stilo novo. Aernt Claeszn. van der Hooch poorter van Haarlem heeft in 1607
in erfpacht uitgegeven aan Willem Willemszn. de decker van Ruubeecke een erf van 14 roe
gelegen in de polder van de Oostgeest, belend NW Adriaen Willemszn. Schenaert, ZO de
Heerweg, ZW de erfpachter en NW de erfverpachter tegen een erfpacht van 2 gulden 10 st per
jr (af te lossen met 40 gulden) en ontvangt van Willem den decker 7 roe erf daarvan een laan
gemaakt is, belend NO Willem de decker voorsz., ZO de Heerweg, ZW de ambachtsheer van
Lisse en NW de erfverpachter. Afgelost 23-5-1644.
171. 21-3-1616 stilo novo. Dezelfde heeft in erfpacht uitgegeven in 1607 aan oude Jan Janszn.
van Geel een klein strookje erf achter in de lengte van de werf dewelke van Geel bezit van
onze ambachtsheer, belend in het zuidwesten wat breedachtig en in het noordwesten achter
het huis spits of smal uitlopende in de polder van de Oostgeest, belend NW en NO de
erfverpachter, ZO de voorsz. werf en ZW Jan Jacobszn. Peneel, tegen 15 st per jr.
172. 25-3-1616 stilo novo. Jacob Willemszn. Verboom had gekocht van Symon Jacobszn. van
Assendelft een zekere quote in een partij land volgens de brief van 14-6-1611 en verkoopt dit
nu aan Jonkvr. Catharina van der Bouckhorst, voor 140 gulden.
172v. 28-3-1616 stilo novo. Quirijn Janszn. de Goede is schuldig aan Cornelis Pieterszn.
Bursgen en Meeus Meeuszn. van Hoochcamer als Heilige Geestmeesters van Lisse 50 gulden
daarvoor hij 3 gulden per jr zal betalen, met hypotheek op zijn huis en erf, belast met 10 st per
jr erfpacht, belend NO de beek, ZO de weduwe en erfgenamen van Jan Doncker, ZW de oude
Veenderlaan en NW Harmen Janszn. Vougel.
173. 1-4-1616. stilo novo met schepenen van Sassenheim. de heer Gerard van der Laen oud
burgemeester van Haarlem verkoopt Pieter Hendrickszn. lakenkoper en Egbert van Bosvelt
poorters van Haarlem een woning met een eigen laan beginnende uit de Heerweg tot aan de
lanen van deze woning met 22 morgen zo wei-, hooi- als teelland, genaamd de oude hofstede
gelegen voor het merendeel in Sassenheim en in Lisse zeker gedeelte met een gedeelte van het
watermolentje zoals Jan Janszn. met zijn ouders de voorsz. woning en landen lange tijd had
gehuurd en gebruikt, belend ZW ‘s-Gravenwatering of de Cleypoel, NW de Heerweg zo ver
de laan strekt, de lanen voorts belend aan de erfgenamen van Magdalena Bassen en het land
toekomende de Kerk van Sassenheim, NO de voorsz. erfgenamen met Cors Corneliszn. en
ZW dezelfde erfgenamen met des heren van Wassenaer water. Voldaan met een schuldbrief
van 10000 gulden.
174. 16-4-1616 stilo novo. De heren burgemeesters en regeerders van Haarlem verkopen
Gerard van der Laen 2 morgen 100 roe land, belend ZO en NW Jeroen Dammaszn. Cluft, ZW
Cornelis Pieterszn. Keyser en NO de Meer voor 930 gulden.

174v. 11-5-1616 stilo novo. Doorverkoop aan Jan Hendrickszn. Brebijl voor 1500 gulden.
175. 14-5-1616. Mr Andries de Cocq advocaat Hof van Holland man en voogd van Jonffrouw
Maria Tesmans en hem sterk makende voor Anthoni Tesmans zijn huisvrouwen broer beiden
mede-erfgenamen van Mr Anthoni van Dijck ook advocaat voor het Hof van Holland en
Josijna van der Eempt ruilt met Syvert Claeszn. van Santvliet en draagt aan deze op 2 hond
geestland uit de Cock’s Hoge Geest, twelk afgezand zal worden op zijn kosten, gelegen in de
polder van de Oostgeest of anders genaamd de Ar, belend NO de voorsz. van Santvliet, ZO
Philips Dirckszn. van Larum, ZW de voorsz. de Cock c.s. en NW Meeus Meeuszn. van
Hoochcamer en er wordt overgedragen aan de Cocq c.s. 2 hond land uit van Santvliet’s
afgezande croft in de beneden laagte mede gelegen in de polder van de Oostgeest, belend NO
dezelfde van Santvliet, ZO Dirck Adriaenszn. van Larum, ZW Philips van Larum met zijn
erfpacht en NW de voorsz. de Cock c.s.
176. 18-5-1616 stilo novo. Dirck Engelszn. van Larum als possesseur en bezitter van de
goederen gekomen van Claes Janszn. Hits die te anderen tijde van Claes Dirckszn. nomine
uxoris had gekocht een croft land groot 5 hond verkoopt Jan Thonis Vranckenznzn. zoals
wijlen Claes Janszn. Hits in zijn leven had verkocht dezelfde croft land, alles volgens de oude
brief, belast met 5 gulden 1 st per jr losrente tbv de stad Haarlem en een oortge erfhuur tbv de
ambachtsheer, voor 819 gulden. Borg voor de verkoper Adriaen Janszn. Hits zijn
schoonvader.
176v. 24-5-1616 stilo novo. Hubert Hendrickszn. weduwnaar en boedelhouder van Neeltge
Symonsdr. ter eenre en Maertge Dircksdr. weduwe van Huych Hendrickszn. met Jan Janszn.
Bourgongien als haar gekoren voogd, Hendrick Hugenzn., Cornelis Hugenzn. en Symon
Hugenzn., Pieter Corneliszn. van der Linden man en voogd van Catrijn Hugendr., Engel
Willemszn. man en voogd van Maritge Hugendr. en Gerrit Claeszn. van ‘t Nest gehuwd met
Commertge Hugendr. en Daniel Corneliszn. van der Linden gehuwd met Quirijntge Hugendr.,
kinderen en zwagers van de voorsz. Huych Hendrickszn. ter andere zijde hebben in 1595 bij
het leven van de voorsz. Huberts huisvrouw en broer voornoemd een overeenkomst gesloten,
dat de voorsz. Hubert Hendrickszn. aan de voorsz. Maertge Dircksdr. zijn broers weduwe en
haar kinderen in erfpacht zou uitgeven 2 partijen land genaamd de Benten elk groot 11 hond
gelegen aan elkander in de polder van de Roversbroek, eertijds gekomen van de Abdij van
Egmond, tezamen belend NO Gerrit Jacobszn. Coppen, Pieter Mourijnszn. c.s. en nu in de
plaats Jr Johan van Mathenesse en Claes Louriszn. Roos, ZO de voorsz. Hubert Hendrickszn.,
ZW Elisabeth Pancraesdr. Cluft weduwe nu in de stede Huych Pancraeszn. Cluft en Cors
jonge Willemszn. met Jan Hendrickszn. Brebijl en NW Jacob Dirckszn. van der Voorde en nu
zijn erfgenamen voor 24 gulden erfpacht per jr.
178. 28-5-1616 stilo novo. Marytge Cornelisdr. weduwe van Dirck Hugenzn. in zijn leven
wonende op de hofstede genaamd de Engel met Pieter Corneliszn. schipper haar broer en
voogd en nog met Jan Pieterszn. Warmont haar mede geassisteerde voogd ter eenre en
Hendrick Hugenzn. oom en Pieter Corneliszn. van der Linden als couwen oom bloedvoogden
van de vier onmondige kinderen van Dirck Hugenzn. bij Maertge Cornelisdr. delen de boedel
zoals is vastgesteld op 13-6-1612, toen de kinderen Lijsbeth 8 jr, Cornelis 4 jr, Jan 2 jr en
Floris 1 jr waren. De moeder behoudt alles en zal de kinderen elk 100 gulden geven, doch
noch bij hertrouwen elk kind 50 gulden meer verstrekken en de moeder stelt tot waarborg haar
hofstede als huis, berg en schuur genaamd de Engel met 11 hond land gelegen in de
Poeldergeest, belend NO de weduwe van Lambert Reynierszn. van der Horst, ZO de Heerweg
met Pieter Corneliszn. schipper haar broer, ZW de nieuwe waterlozinge van de Lage venen en
NW Rochus Claeszn. Roos erfgenamen.

179v. 29-5-1616 stilo novo. Maritge Cornelisdr. weduwe van Dirck Hugenzn. in den Engel
met Jacob Claeszn. van Vuycker haar gekoren voogd schuldig aan Cornelis Pieterszn.
Bursgen en Meeus Meeuszn. van Hoochcamer Heilige Geestmeesters 150 gulden, met
waarborg het voorsz. onroerend goed. Afgelost 9-5-1617 stilo novo.
180v. 31-5-1616 stilo novo. Maritge Jansdr. weduwe van oude Adriaen Corneliszn.
Corsteman met Cornelis Gerritszn. Langevelt haar gekoren voogd en Dirck Dignomszn. de
Roo man en voogd van Geertge Adriaensdr., Gerrit Janszn. Croon gehuwd met Machtelt
Adriaensdr. weduwe van Gerrit Claeszn. ’s-Gravenmade, Cornelis Maertenszn. man en voogd
van Truijtge Adriaensdr., Floris Jacobszn. Heemskerck man en voogd van Maritge
Adriaensdr., allen erfgenamen van oude Adriaen Corsteman verkopen Quirijn Claeszn. ’sGravenmade ipv Catharyna Claesdr. zuster eerst weduwe van jonge Adriaen Adriaenszn.
Corsteman en nu gehuwd met Cornelis Pieterszn. een woning met barg en schuur alsmede 4
morgen 4 hond 21 roe land gelegen op de Oude Veen belend NO de voorsz. Maritje Jansdr.
ter weerszijden van de Lijdweg, ZO de Heerweg, ZW de Abdij van Leeuwenhorst daaraan
een gemene buurweg genaamd de vier of vijfsteeg met de Lijdweg en Speckelaan, mitsgaders
de 3 morgen leen van de voorsz. jonge Adriaens kinderen, NW wederom hetzelfde leenland
met Gerard van der Laen loco Gerrit Janszn. de Monnick, onder welk land mede begrepen is 7
hond erfpachtsland van de voorsz. Abdij, belast met 1/2 braspenning ’s-Graven erfpacht per jr
nu toebehorende de ambachtsheer en nog een erfpacht van 3 gulden 10 st per jr tbv de voorsz.
Abdij van Leeuwenhorst, alles volgens de erfpachtsbrief van 14-12-1517.
181v. 3-6-1616 stilo novo. Maritge Cornelisdr. weduwe van Dirck Hugenzn. in den Engel met
Harmen Wipkes de Vries van Oninga haar gekoren voogd schuldig aan Cornelis
Swanenburgh doctor en professor aan de Universiteit van Leiden 300 gulden met hypotheek
op het onroerend goed vermeld onder 178.
182. 25-8-1616 stilo novo. Testament van Jan Thonis Vranckenznzn. man en voogd van
Agniesge Symonsdr. Hij legateert de Heilige Geest van Lisse 100 gulden en aan zijn broer
Cornelis Thoniszn. en aan zijn zusters Maritge Thonisdr., Hillegont Thonisdr. en Annetge
Thonisdr. 4000 gulden, daarvan aan Maritge eerst 500 gulden moet worden uitgekeerd en de
rest onder de genoemden verdeeld. Hij benoemt tot zijn enige erfgename zijn vrouw. Mochten
zijn familieleden daarmede niet accoord gaan, dan vervallen hun legaten.
182v. 8-9-1616 stilo novo. Dirck Adriaenszn. van Larum schenkt aan zijn zoon Pieter
Dirckszn. als huwelijksgoed 4 1/2 hond land eertijds gekomen van Willem Adriaenszn.
Schenaert en Dirck Anthoniszn. van Overgeest gelegen in de polder van de Oostgeest, daarop
de voorsz. Pieter een huis getimmerd heeft, belend NW en NO Philips Dirckszn. van Larum,
ZO de Heerweg en ZW Anthonis Dirckszn. van Overgeest met oude Pieter van Eeck.
183. 8-9-1616 stilo novo. Dirck Engelszn. van Larum als principael en Adriaen Janszn. Hits
zijn schoonvader als borg verkopen aan Pieter Dirckszn. van Larum zijn neef een partij land
genaamd Grevenbent, alles volgens de oude brief, voor 750 gulden.
183v. 9?-9-1616 stilo novo. Volgt schuldbrief van 400 gulden tbv Reynier van Hoogesteyn en
Aernt Pieterszn. van Veen regenten van het St Barbara Gasthuis gelegen in de St Jansstraat te
Haarlem met waarborg zijn hofstede met 4 1/2 hond land gelegen in de polder van de
Oostgeest, belend NW en NO Philips Dirckszn. van Larum met eigen en met erfpacht, ZO de
Heerweg en ZW Anthonis Dirckszn. van Overgeest en Pieter van Eeck en op de voorsz. ‘sGravenbent, groot 1 1/2 morgen, gelegen in de polder van de Lisserbroek, belend NW de
erfgenamen van Mr Anthoni van Dijck, ZO de Meer, ZW Meeus Meeuszn. van Hoochcamer

en NW Adriaen Claeszn. Schenaert, belast met 9 gulden losrente per jr. Borgen Dirck
Adriaenszn. van Larum voornoemd en Willem Louriszn. van Aeckersloot. Afgelost aan het St
Barbara Gasthuis op 4-2-1619 en algeheel op 28-9-1619 stilo novo.
184. 20-9-1616 stilo novo. Cornelis Engebrechtszn. Velsen als principael en Dirck
Adriaenszn. van Larum als borg schuldig aan Cornelis Pieterszn. Bursgen en Meeus Meeuszn.
van Hoochcamer Heilige Geestmeesters van Lisse 100 gulden daarvoor Cornelis 6 gulden per
jr zal betalen met waarborg zijn huis en erf met schuur gelegen over de beek in het Oosteinde
van het Dorp, belend NO Cornelis Corneliszn. van Immerseel schout, ZW Dirck van Larum
voorsz., ZO de Heerweg en NW wederom de voorsz. Van Larum met de voorsz. schout.
Afgelost 2-5-1625 stilo novo.
185. 21-9-1616 stilo novo. Dezelfde schuldig aan Aernt Claeszn. van der Hooch poorter van
Haarlem 96 gulden daarvoor hij 6 gulden per jr zal betalen met hypotheek op hetzelfde
onroerend goed. Afgelost 2-5-1625 stilo novo.
185v. 24-9-1616 stilo novo. Gerrit Mourijnszn. en Dirck Mourijnszn. broers, Engel Pieterszn.
man en voogd van Weyntge Mourijnsdr., Mourijn Corneliszn. vader en Claes Corneliszn. als
oom en tezamen voogden over de twee onmondige wezen met name Cuniertge Mourijnsdr. en
Maertge Mourijnsdr. geprocureerd door Mourijn Corneliszn. bij wijlen Marytge Jacobsdr. zijn
eerste vrouw, allen wonende in het lage land, Jan Willeboortszn. Kittel gehuwd met
Geertruyd Mourijnsdr. wonende Warmond als van wege de voorsz. Maritge Jacobsdr. hun
overleden moeder en schoonmoeder erfgenamen van wijlen wijlen Jacob Dirckszn. van der
Voorden en Elisabeth Dammasdr hun bestevader en bestemoeder overleden te Lisse zijn
voldaan door Anthonis Lenaertszn. van Tetroede man en voogd van Annetge Jacobsdr. en
Gerrit Corneliszn. man en voogd van Aeltge Jacobsdr. mitsgaders die wezen van wijlen
Dammas Jacobszn. van der Voort als universele erfgenamen van Jacob van der Voorde en
Elisabeth Dammasdr. met 3000 gulden als hen bij twee distincte testamenten van hun
bestevader en bestemoeder tot een legaat besproken zijn om daaraan mede “voor sooveel haar
quote van de erfenisse belangende af te staen zonder yet meer daer aff te mogen genyeten in t
alreminste nyet maer also sij comparanten hen hier aff qualicken ende nyet wel ende
genouchden naer dien haar moeder oock so wel dar aff een kindt was, als de andere nyet
wetende waerom tselve geschiet ende waer door sy luyden tselve meerder verbuert souden
mogen hebben als de andere voorsz. erfgenamen zulks dat de voorsz. Van Tetroede en Gerrit
Corneliszn. tesamen in haere prive naem nyet van de voorsz. comparanten begerende deselve
daeromme ende boven de voorsz. som van 3000 gulden vuyt goede affectie en om met de
andere goede correspondentie te houden te vereeren en te schencken 1900 gulden etc. en
dragen de comparanten bij deze aan de voorsz. andere erfgenamen al het gene dat hen verder
enigszins sou mogen competeren”.
186v. 4-10-1616 stilo novo. Maertge Aerntsdr. weduwe van Joris Dammaszn. Cluft met Aernt
Stevenszn. Broer haar vader als haar gekoren voogd wonende Alkmaar en Dammas
Jeroenszn. Cluft als hertgens vader en bloedvoogden over Jan oud 1 1/2 jr haar weeskind
verkopen Jan Dammaszn. Cluft 3 1/2 morgen land als wijlen Joris Dammaszn. Cluft zijn
broer had verkocht alles volgens de oude brief, voor 150 gulden.
187. 4-10-1616 stilo novo. Dezelfde verkopen dezelfde een partij land alles volgens de 3 oude
brieven, de laatste van 14-6-1612, voor 500 gulden.
187v. 4-10-1616 stilo novo. Volgt schuldbrief van 750 gulden met hypotheek op de 3 1/2
morgen genaamd de Lange veen gelegen over duin in de polder van de Lagevenen, belend

NO de gemene buurweg genaamd de Delff, ZO de boedel van wijlen Joris Claeszn.
Venhuysen, ZW Claes Jacobszn. van Oosten en NW Cornelis Pieterszn. Bursgen.
188. 11-10-1616 stilo novo. Willem Willemszn. decker verkoopt met consent van Aernt
Claeszn. van der Hooch als grondeigenaar aan Cornelis Slevers een leeg erf om daarop een
huis te bouwen gelegen in het Oosteinde van het Dorp, belend NO Adriaen Willemszn.
Schenaert, ZO de Heerweg, ZW de voorsz. Willem Willemszn. decker en NW de voorsz. van
der Hooch, met waarborg zijn huis en erf, belend NO de koper, ZO de Heerweg en ZW en
NW de voorsz. van der Hooch, tegen een erfpacht van 5 gulden per jr.
189v. 11-10-1616 stilo novo. Volgt de erkenning van de schuld van 5 gulden per jr.
189v. 25-10-1616 stilo novo. Philips Dirckszn. van Larum onze mede schepen vekoopt
Symon Janszn. de Wassenaer zijn zwager loco Willem Isaackszn. Heemskerck een huis met
de beternis van 2 hond land uit een partij erfpachtsland gelegen in de polder van de Oostgeest
op de nieuwe Zandsloot, belend NO Pieter Pieterszn. van der Ede lathouwer, ZO de Heerweg
en ZW en NW de verkoper, belast met 3 gulden erfpacht per jr. Voldaan met een obligatie van
315 gulden.
190. 25-10-1616 stilo novo.Volgt de erkenning van de 3 gulden erfpacht per jr.
190v. 15-11-1616 stilo novo om 6 uur na de noen. Testament van Willem Isaackszn.
Heemskerck en Anna Willemsdr. echtelieden wonende alhier. De langstlevende zal alles
behouden, doch slechts tot hertrouwen want dan vervalt de making. Zij legateren aan de
Heilige Geest alhier 12 gulden.
191v. 20-11-1616 stilo novo. Maritge Vranckendr. weduwe van Claes Corneliszn. Corsteman
kan vermits haar ouderdom haar goederen niet langer regeren en draagt daarom op aan
Cornelis Claeszn. Corsteman, Cornelis Aerntszn. gehuwd met Aeltge Claesdr., Louris
Gerritszn. Langevelt man en voogd van Trijntge Claesdr., Quirijn Hendrickszn. gehuwd met
Geertge Claesdr., Cornelis Jacobszn. man en voogd van Marytge Claesdr. en Egbert van
Bosvelt gehuwd met Duyfge Claesdr. haar 6 kinderen als donatie inter vivos al haar
bezittingen, waarvoor de kinderen haar gedurende haar leven elk jaar 600 gulden zullen
uitkeren.
192. 3-2-1616 stilo novo. Cornelis Pieterszn. Bursgen heeft overgeleverd een copie van de
constitutiebrief met kwijting daar achter gesteld van 27-6-1546 waarbij Gerrit Meeszn.
schuldig erkende aan Adriaen Floriszn. van der Bouckhorst 18 gouden karolus guldens per jr
met waarborg de helft van 8 1/2 morgen land met huis, barg en schuur, belend NO mijn
vrouwe van der Lee met de laan die in de wildernis loopt, NW Cornelis Adriaenszn., ZW
Dammas Gerritszn. en ZO de Lijdweg, de helft van 3 morgen land gelegen over de voorsz.
Lijdweg, belend in zijn geheel NO Hendrick Huygenzn. en mijn vrouwe van der Lee voorsz.
c.s., ZW twee akkers land welke Gijsbert Wouterszn. alleen plegen toe te horen, strekkende
voor van de Lijdweg tot aan de werfcamp toe, terwijl in de voorsz. 8 1/2 morgen ligt 1 hond
land, toebehorende aan de Abt van Egmond. Borg Dammas Gerritszn. Afgelost 11-3-1615
door Cornelis Pieterszn. alias Borsgen wonende Lisse in handen van Nicolaes van der
Bouckhorst.
193v. 4-12-1616 stilo novo. Huygh Dignomszn. de Roo verkoopt de kinderen en erfgenamen
van Claes Corneliszn. Corsteman twee akkers land tezamen groot 220 roe gelegen in de
Poelpolder, belend NO, ZO en ZW de koper en NW de Heerweg, met waarborg 14 hond land

gelegen in de polder van de Lisserbroek als verkoper van Willem Wouterszn. van der Leth
gekocht had volgens de brief van 28-4-1596, voor 340 gulden.
194. 4-12-1616 stilo novo. Dirck Janszn. man en voogd van Maritge Gerritsdr., Quirijn
Jacobszn. man en voogd van Neeltge Gerritsdr. beiden wonende Haarlem voor hen zelve en
vervangende Jan Adriaenszn. Praet wonende Overveen hun neef, Adriaen Dammaszn.
wonende Oegstgeest mede voor hem zelve en als last hebbende van zijn mede consorten als
naeste vrunden en bloedbewanten en toekomstige erfgenamen van Jeroentge Hendricksdr. hun
moei die oud en blind is en niet langer bekwaam om alleen huis te houden tezamen ter eenre
en Cornelis Pieterszn. Bursgen en Meeus Meeuszn. Hoochcamer als Heilige Geestmeesters
van Lisse met de gezworenen alhier ter andere en hebben een contract gemaakt betreffende
het onderhoud van de voorsz. Jeroentge Hendricksdr. en dragen over aan de Heilige Geest al
haar goederen en doen allen daarvan afstand, waarin ook begrepen zijn de goederen afkomstig
van wijlen Grietge Hendricksdr. mede hun moeie, waaruit de Heilige Geest gedurende het
leven van Jeroentge Hendricksdr. uit moeten keren aan Quirijn Jacobszn. man en voogd van
Neeltge Gerritsdr. 60 gulden per jr, doch allen gedurende het leven van diens huisvrouw.
195. 6-12-1617 stilo novo. Willem Adriaenszn. Schenaert schuldig aan Cornelis Pieterszn.
Bursgen en Meeus Meeuszn. Hoochcamer Heilige Geestmeesters alhier 200 gulden daarvoor
hij 12 gulden per jr zal betalen met hypotheek op zijn hofstede als huis, barg en schuur
alsmede 4 hond land gelegen op de Oude Veen, belend NO Philips Dirckszn. van Larum met
zijn erfpacht, ZO Aernt Claeszn. van der Hooch, ZW Jr Johan van Mathenesse en NW
Ermgaert Claes Oom Jansznsdr., 3 hond afgezand land gelegen als voren, belend NO Cornelis
Corneliszn. van Immerseel onze schout, ZO en ZW Philips van Larum voorsz. met zijn
erfpacht en NW Meeus Meeuszn. van Hoochcamer voorsz. en nog op 8 hond land met een
laan gelegen over duin in de polder van de Lagevenen belend NO de weduwe van Claes
Janszn. Rodenburgh, ZO de voorsz. Meeus Meeuszn. van Hoochcamer, ZW Dirck
Adriaenszn. van Larum en NW de boedel van Joris Claeszn. Venhuysen.
196. 22-2-1617 stilo novo. Neeltge Cornelisdr. weduwe van Cornelis Anthoniszn. van
Overgeest met Anthonis Dirckszn. van Overgeest haar voogd, Willem Louriszn. van
Aeckersloot man en voogd van Annetge Dircksdr., Anthonis Dirckszn. van Overgeest voorsz.
voor hem zelve en Pons Janszn. Dou man en voogd van Neeltge Dircksdr. vervangende
Maritge Dircksdr. JD als erfgenamen van de voorsz. Dirck Anthoniszn. stellen dat de voorsz.
Dirck van Overgeest op 17-2-1609 had verkocht en dat zij thans opdragen aan Jan
Dammaszn. Cluft zekere hofstede als huis, barg en schuur alsmede 1 hond land, belend NO de
Beek en daarover Engel de Praem met Pieter Pouwelszn. Colingh, ZO eertijds de Pastorie en
nu de weduwe en erfgenamen van Engel Adriaenszn. van Larum, ZW de verkopers met de
Broekweg en NW de verkopers, met uitzondering van het kleine huis en schuur gelegen aan
de Broekweg dat wijlen Cornelis Dirkszn. van Larum met zijn vrouw plach te bewonen met
een erfge daar achter en nog een ander borden zwingel huiske met de grond gelegen op het
uiterste van het noordwesteinde van de voorsz. hofstede tussen de Beek en de Broekweg
voorsz., belast met 3 penningen tijns tbv de ambachtsheer c.s., 30 gulden per jr tbv Griet
Botermans weduwe van de voorsz. Cornelis Dirckszn. van Larum wonende in de Lage venen,
te lossen met 500 gulden, alles volgens de oude brief van 30-3-1593, waarbij Cornelis
Dirckszn. van Larum verkocht aan Dirck Anthoniszn. De brief was gedateerd 19-6-1611 doch
is pas heden ingeschreven.
197v. 22-2-1617 stilo novo. Volgt schuldbrief van 750 gulden met hypotheek op het
gekochte. Borgen Lenaert Jeroenszn. Cluft wonende op de A onder Alckemade en Jacob
Jeroenszn. Cluft. Afgelost 11-1-1612.

198v. 22-2-1617 stilo novo. Jan Dammaszn. Cluft erkent de achterhouding van de voorsz. 2
kleine huizen.
199v. 30-4-1617 stilo novo. Mr Andries de Cock nomine uxoris in die kwalileit voor hem
zelve en als procuratie hebbende van Mr Anthonis Tesmans zijn zwager beiden advocaat voor
het Hof van Holland als erfgenamen van Mr Anthonis van Dijck en Josyna van der Eempt
verkoopt Floris Jacobszn. Heemskerck 825 roe land gelegen in de polder van de Lisserbroek,
lestmaal bij Willem Louriszn. van Aeckersloot gebruikt, belend NO Mr Andries de Cock c.s.
met Cornelis Pieterszn. Bursgen, ZO de Leidse meer, ZW Pieter Dirckszn. Larum en NW
Cornelis Dirckszn. van ‘t Hooch. Voldaan met een schuldbrief van 900 gulden.
201. 1-5-1617 stilo novo. Claes Janszn. Verwer, Jan Janszn. Feyts, Jan Jacobszn. Schout,
Aelbert van der Meye en Pieter Frederickszn. Deyman regenten en meesters van het St
Elisabeth Gasthuis te Haarlem verkopen Meeus Meeuszn. Hoochcamer een kleine partij land
genaamd het Ossecampge groot 425 roe gelegen in de Oostpolder, lestmaal gebruikt door
Quirijn Claeszn. ‘s-Gravenmade, belend NW de weduwe van Jan Thonis Vranckenznzn., NO
en ZO de Leidse meer en ZW de erfgenamen van wijlen Aernt van Duvenvoorde. Voldaan
met een schuldbrief van 500 gulden.
202. 1-5-1617 stilo novo. Dezelfde verkopen Quirijn Claeszn. ‘s-Gravenmade twee partijen
land daar tussen de Schouwsloot gaat, tezamen groot 1603 roe gelegen aan elkander in de
polder van de Lisserbroek en laatst in gebruik bij de koper, belend in zijn geheel NO Jan
Hendrickszn. van Egmont en Pieter Willemszn. Vouger, ZO Jr Johan Nicolaeszn. van
Mathenesse, ZW de Abdij van Leeuwenhorst en NW de Cruysweg. Voldaan met een
schuldbrief van 1350 gulden.
203. 1-5-1617 stilo novo. Dezelfde verkopen Jan Cornelis Claesznzn. twee kleine partijen
land genaamd het Calffcampgen groot 2 hond doorsleten van de Leidse meer in twee delen,
gelegen in de polder van de Lisserbroek, belend NO de weduwe en erfgenamen van Huych
Hendrickszn. en voorts rondom de Leidse meer. Voldaan met een schuldbrief van 162 gulden.
204. 1-5-1617 stilo novo. Dezelfde verkopen Engel Jacobszn. Heemskerck 10 hond land
gelegen in de polder van de Lisserbroek, belend NO de Abdij van Leeuwenhorst, ZO de
weduwe en het weeskind van Adriaen Willemszn. Steenvoorden, ZW de Lisserkerk en NW de
Schouwsloot en daarover de koper. Voldaan met een schuldbrief van 1210 gulden.
205. 1-5-1617 stilo novo. Dezelfden verkopen Huygh Dignomszn. de Roo een partij land
genaamd de Lange bent groot 1340 roe gelegen in de polder van de Lisserbroek, belend NO
de Abdij van Leeuwenhorst, ZO Willem Adriaenszn. Schenaert met zijn erfpacht, ZW Jr
Johan van Mathenesse en NW de Schouwsloot en daarover Willem Schenaert. Voldaan met
een schuldbrief van 950 gulden.
206. 1-5-1617 stilo novo. Dezelfde verkopen Cornelis Pieterszn. Keyser 3 1/2 morgen
ongetoemaakt land gelegen in de polder van de Lage Venen, lestmaal in gebruik bij Dirck
Gerritszn. Boggelen, belend ZO Claes Adriaenszn. Schenaert met Gerrit Janszn. de Monnick,
ZW de Schinckel vaart laan, NW de erfgenamen van Quirijn Syvertszn. smith en NO Claes
Adriaenszn. Schenaert voorsz. Voldaan met een schuldbrief van 323 gulden.
207. 1-5-1617 stilo novo. Dezelfde verkopen Cornelis Dirckszn. van ’t Hooch 1 1/2 morgen
ongetoemaakt land gelegen over duin in de polder van de Lage Venen, belend NO het Heilige
Geesthuis van Haarlem verkocht aan Mr Anthonis van Dijck’s erfgenamen, ZO en ZW de

erfgenamen van Claes Corneliszn. Corsteman c.s. met eigen en met erfpacht en NW de oude
vaartlaan. Voldaan met een schuldbrief van 187 gulden.
208. 5-5-1617 stilo novo. Volgt schuldbrief door Jacob Janszn. Verbeeck tbv de Heilige
Geestmeesters van Lisse van 200 gulden daarvoor hij 12 gulden per jr zal betalen, mits dat de
Heilige Geest gedurende het leven van Catharyn Maertensdr. aan haar 3 gulden per jr zal
betalen, met hypotheek op zijn huis en erf gelegen op het Dorp, belend NO Dammas Willem
Thomasznzn., ZO jonge Dirck Jacobszn. Heemskerck, ZW Jan Dirckszn. Vougel en jonge
Pieter Floriszn. met Cornelis Pouwelszn. en NW de Heerweg. Afgelost 21-2-1623.
209. 8-5-1617 stilo novo. De Regenten van het Heilige Geesthuis te Haarlem verkopen Mr
Andries de Cock nomine uxoris en Anthoni Tesmans loco Cornelis Louriszn. uit de Zilck
1702 roe toegemaakt land gelegen in de polder van de Lagevenen lestmaal gebruikt door Jan
Dammaszn. Cluft, belend NO en ZO de erfgenamen van Claes Corneliszn. Corsteman zo met
erfpacht als met eigen, ZW Cornelis Dirckszn. van ’t Hooch loco het Lijsbetten Gasthuis te
Haarlem en NW de Oude vaartlaan. Voldaan met een schuldbrief van 1050 gulden.
210. 9-5-1617 stilo novo. Maritge Cornelisdr. weduwe van Dirck Huygenzn. in den Engel met
Harmen Wipkes de Vries haar gekoren voogd verkoopt Pieter Corneliszn. schipper haar broer
loco Aelbert Dignomszn. de Roo een erfge uit haar achter boomgaard groot 1/2 hond,
strekkende van de hoek van kopers schuur doorgaande naar het noordoosten dicht voorbij de
bornput tot in de verkoopsters weide toe, belend NW en NO de verkoopster met haar weide,
ZO de verkoopster en de koper en ZW de nieuwe waterlozing van de Lage venen, voor 206
gulden.
210v. 15-5-1617 stilo novo. Cornelis Pieterszn. Borsgen heeft in 1603 verkocht aan Willem
de Cock en draagt thans over aan de weduwe en erfgenamen van Willem de Cock de breedte
van circa 1 roe land strekkende van de werf van de voorsz. Willem de Cock welke eveneens
van de verkoper gekocht is uit zijn Truyen croft omtrent de Lisserbeek, belend NO en ZO de
verkoper en ZW en NW de voorsz. werf van Willem de Cock, voor 18 gulden.
211v. 30-5-1617 stilo novo. Dirck Wouterszn. wonende Segwaart man en voogd van
Appolonia Lenaertsdr., Adriaen Janszn. Meynen wonende Voorhout gehuwd met Neeltge
Cornelisdr. enige dochter van Maritge Lenaertsdr., Jan Daemszn. wonende den Haag man en
voogd van Quirijntge Jansdr. dochter van Adriana Lenaertsdr., Jacob Louriszn. timmerman
wonende Leiden oom en bloedvoogd van moederszijde over de drie onmondige kinderen van
Floris Janszn. die een zoon was van Adriana Lenaertsdr., Lenaert Floriszn. voor hem zelve en
Cornelis Aryszn. man en voogd van Marytge Florisdr. wonende Voorschoten kinderen van
wijlen Floris Lenaertszn., Maerten Dirckszn. wonende Wassenaer, zoon van Dirck
Lenaertszn., Willem Allertszn. Boon en Lenaert Corneliszn. den Boer voogden benevens
Hartse Gijse weesman van Catwijck over de onmondige wezen van wijlen Cornelis Dirck
Lenaertsznzn., Quirijntge Jansdr. weduwe van Gerrit Dirck Lenaertsznzn. Cluts met Jan
Pieterszn. Coster haar gekoren voogd, Dirck Gerritszn. timmerman wonende Noordwijk voor
hem zelve en hem sterk makende voor zijn mede-consorten kinderen van de voorsz. Gerrit
Cluts, allen erfgenamen van wijlen jonge Jan Dirckszn. Sonnevelt die een zoon was van
Annetge Lenaertsdr. weduwe van Dirck Janszn. Sonnevelt in het leven wonende te Voorhout
tezamen voor de ene helft, Gerrit jonge Willemszn. Heemskerck gehuwd met Maertge
Cornelis Doensznsdr., dochter van Maertge Cornelisdr. Paeuw, Cecilia Cornelisdr. Paeuw
weduwe Floris Corneliszn. Cock met Cornelis Willeboirtszn. Kittel haar neef als haar gekoren
voogd, Wip Harmenszn. de Vries gehuwd met Catrijn Cornelisdr. Paeuw, allen wonende
Lisse, Cornelis Kittel voorsz. man en voogd van Aechte Lenaertsdr., Jacob Willemszn. van

Leeuwen gehuwd met Catrijn Lenaertsdr. beiden wonende Warmont, Jan Lenaertszn. en
Gerrit Lenaertszn. broers met jonge Pieter van Robaeys man en voogd van Duifge Lenaertsdr.
haar sterk makende voor Cornelis Lenaertszn. en Symon Lenaertszn. haar broers wonende tot
Overveen allen kinderen van Grietge Cornelisdr. Paeuw tezamen erfgenamen van Magdalena
Cornelisdr. Paeuw weduwe van de voorsz. Jan Dirckszn. Sonnevelt voor de andere helft
verkopen Jan Hendrickszn. Brebijl en Pieter Floriszn. van Heemstede een partij land genaamd
de Loostercamp groot 4 morgen 2 hond gelegen over duin, belend NO Cornelis Pieterszn.
Keyser met zijn erfpacht looster en daaraan Pieter Jeroenszn. Verplas met de weduwe en
erfgenamen van Willem Maertenszn. Bekesteyn, ZO de Kueckenduin van Teylingen, ZW de
woning van de weduwe van Daniel Lenaertszn. Tetroede en NW Louris Rochuszn. Roos,
Anthonis Lenaertszn. Tetroede en Dignum Janszn. de Roo. Voldaan met een schuldbrief van
2980 gulden.
213. 4-11-1617 stilo novo. Adriaen Dirckszn. van Teylingen man en voogd van Annetge
Jansdr. wonende Wassenaar verkoopt Cornelis Willemszn. Ponden en Maritge Jansdr.
tezamen de helft van 2 morgen land gelegen in de polder van de Roversbroek op de aanslag
van de meer, bij hermeting blijkende groot te zijn 1075 roe, daarvan de andere helft aan de
voorsz. Maritge Jansdr. alleen toekomt, de verkoper bij wege zijn vrouw bij permitage aan
een gelijke partij van land jegens Dignom de Roo aangekomen, voor 700 gulden.
213v. 5-6-1617 stilo novo. Maritge Cornelisdr. weduwe van Dirck Huygenzn. in den Engel
met Jan Pieterszn. van Warmont haar gekoren voogd verkoopt Aelbert Dignomszn. de Roo
een erf uit haar weide naast haar huis genaamd de Engel, groot 87 roe, daar jegenwoordig een
huis op getimmerd is, belend NO de verkoopster met haar weide, ZO de Heerweg, ZW de
verkoopster met haar huis en erf en Pieter Corneliszn. haar broer en NW de verkoopster met
haar nieuw gemaakte vaarsloot, met waarborg haar huis en erf met 1 1/2 morgen land, belend
NO de erfgenamen van Lambert van der Horst, ZO het verkochte erf met de Heerweg, Z de
nieuwe waterlozinge en NW Rochus Claeszn. erfgenamen, voor 300 gulden.
214v. 29-5-1617 stilo novo. Schout en schepenen stellen dat hun gebleken is bij Pieter
Floriszn. van Heemstede en Jan Hendrickszn. Brebijl kopers van de Loostercamp geleverd
met 5 oude eigendomsbrieven, als de eerste van 15-6-1483 verleden voor de schout van
Voorhout waarbij Cornelis Claeszn. heeft verkocht aan Florie Wouter Willemszn. weduwe de
helft van de loostercamp daarvan de wederhelft toekomt aan Claes Claeszn. zijn wijfs broer
gelegen in de ambacht van Voorhout, de 2e van de Barnaditen monniken van 5-8-1511
verleden voor schout en schepenen van Leiden waarbij Lijsbeth Willem Wouterszn. weduwe
met Wouter Willemszn. haar gekoren voogd verkocht aan Alijdt Claes Aelwijnszn. weduwe
de voorsz. brief welke de voorsz. Lijsbeth was aangekomen van Florie Wouter Willemszn.
weduwe de voorsz. Willem Wouterszn. moeder, de derde van 17-4-1510 waarbij broeder
Claes Prior en gemeen convente van de Barnaditen te Heemstede verkocht aan Alijdt Claes
Aelwijnszn. weduwe de helft van de loostercamp gelegen in de banne van Lisse gemeen met
Willem Wouterszn. weduwe, belend ZO de Wildernis, ZW en NO Jan Gijsbertszn. en
Lijsbeth Willem Wouterszn. weduwe en NW de Lage veen, de 4e van 20-4-1531 waarbij Jan
Claes Aelwijnszn. poorter van Leiden verkocht aan Willem Willemszn. nu schout van
Sassenheim twee brieven, de ene verleden voor de schout van Voorhout en de andere te
Leiden alsmede een brief van de Barnaditen van 18-5-1563 verleden voor schout en
schepenen van Lisse waarbij Baerthout Nicolaeszn. voor hem zelve en vervangende Cornelis
Pieterszn., Willem Corneliszn. man en voogd van Willemptge Pietersdr. en Jan Huygenzn.
man en voogd van Katrijn Pietersdr. verkopen aan Dirck Janszn. de grote looster groot 4
morgen 2 hond, belend ZW Cornelis Huygenzn., NW Lenaert Danielszn., NO Maerten

Pieterszn en ZO de Wildernis. Borg Cornelis Willemszn. schout van Sassenheim voor
Baerthout Niclaeszn.
216v. 20-6-1617 stilo novo. Symon Willemszn. van der Leth voor hem zelve en als speciale
procuratie hebbende van Lenaert Symonszn. van Duyndam man en voogd van Grietge
Willemsdr. wonende Sommelsdijck in Zeelandt en vervangende Anneke Willemsdr. en
Daniel Willemszn. verkoopt Cornelis Willemszn. van der Leth zijn broer een partij land
genaamd de Loostercamp groot 3 1/2 morgen gelegen over duin, belend NW en NO Annetge
Willemsdr. en Daniel Willemszn. voorsz. zijn zuster en broer, ZO de voorsz. Cornelis
Willemszn. c.s. met het duinland en ZW de erfgenamen van Maertge Engelsdr. weduwe van
Jacob Floriszn. Heemskerck als hem aangekomen uit de boedel van Willem Wouterszn. van
der Leth en Willempge Willemsdr., voor 1300 gulden.
217v. 20-6-1611 stilo novo. Jacob Willemszn. van der Leth voor de ene helft en voor 1/6 in
de wederhelft, Symon Willemszn. van der Leth voor hem zelve en als procuratie hebbende
van Lenaert Symonszn. zijn zwager voor 1/6, Floris Pieterszn. van Heemstede en Vechter
Willemszn. van Alphen omen en bloedvoogden over Annetge Willemsdr. en Daniel
Willemszn. onmondige weeskinderen van Willem Wouterszn. van der Leth en Willempge
Willemsdr. van Alphen in hun leven wonende te Sommelsdijck mede voor 2/6 in een derde
gedeelte van 14 hond duinland belend rondom de Keukenduin van Teilingen behalve
noordwestwaarts de loosters van de voorsz. onmondige kinderen en Gerrit Janszn. de
Monnick verkopen Cornelis Willemszn. van der Leth die ook 1/6 daarin heeft, voor 50
gulden.
218. 16-7-1617 stilo novo. Willem Isaackszn. Heemskerck als jegens Cornelis Taeckeszn. van
der Blom gekocht hebbende een huis en erf volgens de brief van 26-12-1615 verkoopt dit huis
en erf aan Symon Meeuszn. Hoochcamer. Voldaan met een obligatie van 1100 gulden.
218v. 22-7-1617 stilo novo. Pieter Corneliszn. schipper in den Engel schuldig aan Jan
Claeszn. van Santvliet 150 gulden daarvoor hij 9 gulden per jr zal betalen met hypotheek op
zijn huis en erf, belend NO Aelbert Dignomszn. de Roo, ZO Maritge Cornelisdr. weduwe zijn
zuster, ZW de nieuwe waterlozinge van de Lage venen en NW de voorsz. Maritge zijn zuster,
staande en gelegen bij de herberg de Engel.
219. 27-7-1617 stilo novo. Neeltge Cornelisdr. weduwe van Dirck Anthoniszn. van Overgeest
met Anthonis Dirckszn. van Overgeest haar oudste zoon als haar gekoren voogd voor de ene
helft en dezelfde Anthonis van Overgeest voor hem zelve, Willem Louriszn. van Aeckersloot
man en voogd van Annetge Dircksdr. en Pons Janszn. Dou gehuwd met Neeltge Dircksdr. en
Pieter Nanningszn. van Beyeren gehuwd met Maritge Dircksdr. als erfgenamen van de
voorsz. Dirck van Overgeest haar vader en schoonvader voor de andere helft verkopen
Cornelis Janszn. Doncker een partij land voor 525 gulden.
219v. 1-9-1617 stilo novo. Cornelis Engebrechtszn. van Velsen en Willem Corneliszn. zijn
zoon als borg zijn schuldig aan Cornelis Pieterszn. Bursgen en Meeus Meeuszn. Hoochcamer
als Heilige Geestmeesters alhier 100 gulden, daarvoor hij 6 gulden per jr zal betalen, met
hypotheek op zijn huis en erf gelegen in het Noordeinde over de beek, belend NO Cornelis
Corneliszn. van Immerseel schout, ZO de Heerweg, ZW Dirck Adriaenszn. van Larum en
NW dezelfde Dirck van Larum met de voorsz. schout. Afgelost 2-5-1625 stilo novo.
220v. 29-5-1617 stilo novo. Pouwels Corneliszn. Cock draagt al het recht en aanzeggen dat
hij verkregen had op 31-7-1608 jegens zijn vader, broers en zusters bij brief van transport

over aan de weduwe en kinderen van Floris Corneliszn. Cock, zijnde een croft land met een
hofstede, voor 1210 gulden.
221v. 22-11-1617 stilo novo. Testament van Gerard van der Laen oud burgemeester van
Haarlem en jonfrouw Magdalena van Beresteyn zijn huisvrouw. Zij hebben 6 kinderen en
Gerard heeft nog 4 voorkinderen uit een eerder huwelijk. Zij hebben onroerende goederen
liggen in Rijnland, Amstelreland, Zuid-Holland en Brabant. Zij hebben een blafferd gemaakt
van hun bezittingen, ondertekend op 25-4-1616, waaraan de langstlevende zich zal moeten
reguleren.
222v. 12-4-1618 stilo novo. Egbert van Bosvelt en Pieter Hendrickszn. lakenkoper wonende
Haarlem verkopen Gerrit Corneliszn. wonende Sassenheim een stuk land gelegen in de
Poelpolder daar het watermolentje op staat groot 600 roe, belend ZW Jan Pieterszn. Schouten,
NW een volgende partij, NO Maritge Claesdr. weduwe van Cors Corneliszn. en ZO de
Cleypoel alsmede 2 morgen 97 roe land, belend NW Willempge Claesdr., ZW de voorgaande
partij, ZO Jan Pieterszn. Schouten en NO de weduwe van Cors Corneliszn., welke twee
partijen delen zijn van de woning en landen welke verkopers gekocht hadden van de Ed
Gerard van der Laen oud burgemeester van Haarlem genaamd de oude Hofstede komende met
een laan voor aan de Heerweg, voor het merendeel gelegen in Sassenheim en voor een
gedeelte in Lisse, voor 2594 gulden 6 st.
In margine: Alsoe t verlij van dese brief onder protestatie genomen is eensdeels om het
pontgeld en seker zegel- en schrijfloon van 161 roe land gelegen in Lisse op de banscheiding
gelegen onder andere gekocht door Jan Pieterszn. Warmont en tesamen onder Sassenheim
gelegen, groot 3 morgen 332 roe.
223v. 26-1-1618 stilo novo. Anthonis Lenaertszn. Tetroede gehuwd met Anna Jacobsdr.,
Gerrit Corneliszn. gewezen man van Aeltge Jacobsdr. nu za ged., Hillegont Anthonisdr.
weduwe van Dammas Jacobszn. van der Voort met Cornelis Anthoniszn. van der Burgh haar
broer als voogdesse over haar 6 kinderen bij de voorsz. Dammas Jacobszn. tezamen
erfgenamen van Jacob Dammaszn. van der Voort en Elisabeth Dammasdr. beide alhier
overleden delen de boedel.
Eerst 9 morgen 4 hond aan elkander gelegen in vier partijen op een waarvan de hofstede staat,
belend tezamen NO een laan genaamd Aeckervoordt, ZO de Heerweg, ZW Jan Hendrickszn.
Brebijl met de weduwe van Floris Cock en Gerrit Corneliszn. Beeckesteyn met Jeroen
Dammaszn. Cluft of nu zijn kinderen, NW dezelfde Jeroen Dirckszn. Cluft kinderen, belast
met een oude opstal van 25 st per jr tbv de Kerk van Sassenheim, 3 1/2 morgen land gelegen
aan twee partijen aan elkander, belend tezamen NO Louris Rochuszn. Roos met Pieter
Floriszn. van Heemstede, ZO de Heerweg, ZW de laan van Aeckervoordt voorsz. en NW
Anthonis van Tetroede voorsz., belast met een oude opstal van 30 st per jr mede tbv de
Sassenheimer kerk, 3 1/2 morgen land gelegen aan twee campen gelegen aan elkander in de
polder van de Roversbroek, belend tezamen NO Cornelis Claes Willemsznzn. en Willem
Corneliszn. Ponden met Jr Johan van Mathenesse, ZO de voorsz. Van Mathenesse alleen, ZW
Dammas Jeroenszn. Cluft met Hubert Hendrickszn. en NW ‘s-Gravenwater genaamd de Poel,
13 1/2 hond land genaamd de grote poelcamp gelegen in dezelfde polder, belend NO Hubert
Hendrickszn., ZO de weduwe en erfgenamen van Huygh Hendrickszn. met hun erfpacht, ZW
dezelfde weduwe en erfgenamen en NW ‘s-Gravenwater genaamd de Poel, 11 hond land
genaamd de Grevelingcamp gelegen in de polder van de Lisserbroek, belend NO de voorsz.
Van Mathenesse, ZO de Quadeweg, ZW Johan Jacobszn. van Assendelft en NW Jan
Dammaszn. Cluft, 16 1/2 hond land gelegen aan twee partijen aan elkander over duin in de
polder van de Lage venen, belend tezamen NO de erfgenamen van Pieter Pieterszn., ZO
Cornelis Pieterszn. Keyser met erfpacht, ZW Dignom Janszn. de Roo en NW de oude

Vaartlaan, 2 morgen land genaamd Teilingerweide, belend NW en NO de Beekwatering, ZO
de Lijdweg van Teilingen, ZW Jacob Weerts, welke voorsz. hofstede en landen gelegen zijn
onder Lisse, behalve twee partijen te weten 3 1/2 morgen begrepen onder de hofstede en de
Teilinger weide, beide gelegen onder Voorhout; de voorsz. Van Tetroede de voorsz. hofstede
met 5 morgen 1 1/2 hond land uit de voorsz. 9 morgen 4 hond waarvan het in Voorhout ligt
op het noordwesten, 13 hond land belend NO Aeckervoordt voorsz., ZO de Heerweg, ZW
Gerrit Corneliszn. voorsz. en NW Jeroen Dammaszn. kinderen, belast met de voorsz. 25 st
alsmede 3 1/2 morgen gelegen aan twee partijen in de polder van de Roversbroek; Gerrit
Corneliszn. nomine uxoris zal hebben 4 morgen 2 1/2 hond land daarvan in Voorhout ligt 8
hond in het noordwesten als reste van de voorsz. 9 morgen 4 hond en 13 1/2 hond land
genaamd de Poelcamp en 8 1/2 hond uit de voorsz. 16 1/2 hond gelegen in de Lagevenen,
belend NO Pieter Pieterszn. erfgenamen, ZO de voorsz. Hillegont Anthonisdr. met haar
kinderen, ZW Dignom Janszn. de Roo en NW de oude vaartlaan en Hillegont Anthonisdr. met
haar kinderen zal hebben 3 1/2 morgen land aan twee partijen als een croft met een weitje in
het noordoosten van Aeckenvoordt, belast met 30 st per jr alsmede 11 hond land genaamd de
Grevelingencamp gelegen in de polder van de Lisserbroek met 8 hond land als rest van de
voorsz. 16 1/2 hond gelegen over duin in de polder van de Lagevenen met 2 morgen land
gemaamd de Teilingerweide.
225v. 6-2-1618 stilo novo. Adriaen Corneliszn. van Schoorl man en voogd van Grietge
Cornelisdr., Dirck Corneliszn. van Moerkercken, Aernt Louriszn. van Noort gehuwd met
oude Maritge Cornelisdr., Joachim Baerntszn. van Stellingwerf gehuwd met jonge Maritge
Cornelisdr. als erfgenamen van Cornelis Corneliszn. Neesvaer en hen sterk makende voor
haar respectieve moeder en schoonmoeder Anna Dircksdr. weduwe Cornelis Corneliszn.
Neesvaer “als sy jegenwoordig betrede gelegen is en gaen noch staen ende mach door
ouderdom en anderssints” verkopen Adriaen Engelszn. loco zijn broer Dirck Engelszn. een
perceel land genaamd de Afterlooster gelegen over duin in de polder van de Hoge Mosvenen,
belend NO Willem Jacob Jorisznzn., ZO Dirck Engelszn. loco Claes Janszn. Hits, ZW een
gemene buurweg genaamd de Delft en NW Quirijn Claeszn. ‘s-Gravenmade, alles volgens de
oude brief van 16-2-1593, voor 400 gulden.
226v. 15-2-1618 stilo novo. Pieter Pieterszn. van Eede lathouwer geeft in erfpacht uit aan
Pieter Andrieszn. Herebaut de beternis van een leeg erf groot 50 roe uit Van der Eede’s werf
besloten bij de oude veen waarop een huis getimmerd is, belend NW Mr Andries de Cock en
Anthonis Tesmans in den Haag, NO Dirck Adriaenszn. van Larum eigenaar van het erf en ZO
de erfverpachter en ZW de beek en daarover de Veenderlaan, tegen 12 1/2 st erfpacht per jr.
227v. 15-1-1618 stilo novo. jonge Cornelis Floriszn. de Wassenaer schuldig aan Adriana
Dircksdr. wonende Heemstede 50 gulden daarvoor hij 3 gulden per jr zal betalen met
hypotheek op zijn hofstede als huis, barg en twee hond land, belast met 15 gulden per jr tbv
de Heilige Geest van Lisse, gelegen op het Dorp, belend NO Pieter Willemszn. Vouger, ZO
de Heerweg, ZW jonge Jan Janszn. smith met Meeus Meeuszn. Hoochcamer en NW Jr Johan
van Mathenesse met zijn berkhouter duintje.
228v. 21-2-1618 stilo novo. Jan Dirckszn. Vougel smith verkoopt jonge Pieter Floriszn.
schipper een halve stenen gevel aan zijn huis dat hij bewoont, gelegen aan de noordwestzijde,
om daar aan of in te mogen timmeren alsmede een stukje erf.
229v. 20-3-1618 stilo novo. Maritge Woutersdr. weduwe van Claes Adriaenszn. van
Moerkercken, Wouter Claeszn. schipper haar zoon zo voor hem zelve en als voogd van zijn
moeder schuldig aan Cornelis Pieterszn. Bursgen en Meeus Meeuszn. Hoochcamer Heilige

Geestmeesters 100 gulden, daarvoor zij 6 gulden per jr zal betalen, met hypotheek op haar
huis en erf gelegen in het noordeinde van het Dorp, belast met 3 gulden per jr tbv de
erfgenamen van Claes Corneliszn. Corsteman, NO Syvert Claeszn. van Santvliet, ZO de
Heerweg, ZW Jacob Claeszn. van Deyl en NW Philips Dirckszn. Larum. Afgelost 29-6-1692.
230. 26-3-1618 stilo novo. Pieter Dirckszn. van de Bilt wonende Noordwijk binnen heeft
huwelijksvoorwaarden gemaakt met Eggertge Jansdr. onze inwoner en hebben tezamen aan
mobile goederen 950 gulden en als zijn toekomstige vrouw bij haar overlijden geen kinderen
nalaat dan zullen de voorsz. goederen gaan naar de zijde daarvan zij gekomen zijn, behalve
150 gulden, welke hij zal ontvangen. De voorwaarden zijn gemaakt ten overstaan van Adriaen
Janszn. Hits, broer van Eggertge.
230v. 17-4-1618 stilo novo. Gerrit Janszn. Hits althans duinmeier als jegens Neeltge Jansdr.
zijn huisvrouw actie en transport verkregen hebbende van de beternis van een halve hond
gelegen in de polder van de Oostgeest op 28-5-1613 heeft dit verkocht met een nieuw daarop
gebouwd huis aan Huygh Corneliszn. van Moerkercken, alles volgens de oude erfpachtsbrief
van 17-12-1611. Voldaan met een schuldbrief van 775 gulden. Afgelost 18-10-1630.
231v. 27-4-1618 stilo novo. Huych Corneliszn. van Moerkercken als principael schuldenaar,
Cornelis Corneliszn. van Moerkercken wonende Voorhout en Jan Philipszn. wonende in de
Vogelensang zijn broer respectievelijk zwager als zijn borgen verklaart jegens Gerrit Janszn.
Hits gekocht te hebben de beternis van een half hond land met daarop een nieuw gebouwd
huis gelegen in de polder van de Oostgeest, belend NO Dirck Adriaenszn. Larum, ZO de
weduwe en wezen van Dirck Pieterszn. Knickert, ZW de oude beek en NW Pieter Pieterszn.
van Eede lathouwer, belast met een erfpacht van 25 st per jr tbv Dirck Adriaenszn. van
Larum, voor 775 gulden, daavan 200 gulden contant, 300 gulden op twee termijnen en 275
gulden betaald aan Cornelis Taeckeszn. van der Blom schoenmaker te Sassenheim met
waarborg het voorsz. huis. Afgelost 18-10-1630.
232v. 23-4-1618 stilo novo. Jr Jacob van Duvenvoorde heer van Opdam etc. verkoopt Hans
van Loon een woning genaamd Penenburgh of anders het huis ter panne met 43 morgen land,
daarvan 4 morgen 1720 roe ter leen gehouden van de Grafelijkheid, gelegen over duin in de
polder van de Hoge Mosvenen tezamen belend NO Adriaen Janszn. Hits met zijn erfpacht en
Egbert van Bosvelt met Cornelis Claeszn. Corsteman, ZO de nieuwe rodensduin daarvan
possedeur is Johan van Sypesteyn, ZW de erfgenamen van IJsbrant Pieterszn. de Bie met
jonfrouw Geertge Aerntsdr. van Duvenvoorde en NW de Hogeveense watering met overgave
van een oude brief van 31-3-1593.
233v. 8-5-1618 stilo novo. Copie van een akte van 26-10-1615 verleden voor schout en
schepenen van Alckemade. Annetge Jacobsdr. weduwe van Willem Maertenszn. Beeckesteyn
met Dirck Jacobszn. Oudelant haar broer als haar gekoren voogd ter eenre, Abraham
Sachariaszn. gehuwd met Maritge Willemsdr. mondige dochter en Pieter Jeroenszn. behuwd
oom en voogd tot de scheiding over Geertge Willemsdr. 21 jr onmondig weeskind ter andere
zijde delen de boedel. Annetge 11 hond land gelegen aan de Achterdijk in Esselickerwoude,
belend O de dijk, Z de weduwe en erfgenamen van Lenaert Jacobszn. Hartooch, W dezelfde
weduwe en N de weduwe van Hendrick Dirckszn., belast met 6 gulden losrente per jr tbv Jan
Knotter c.s. te Leiden, 31 st en 3 penningen per jr en nog 1 duit per jr tbv het huis van
Warmond, 8 hond land gelegen in Alckemade, belend Z de Achterdijk, W de voorsz. Geertge
Willemsdr., N Pieter Louriszn. en O Engel Corneliszn. alsmede de huurwaar van de woning
en landen welke dezelfde boedel gebruikt van Daniel Claeszn. Vergeyl en Aefge Jansdr. te
Leiden alsmede alle roerende goederen, alle acties en inschulden en zal alle uitschulden

betalen en zij zal nog wegens overbedeling betalen aan Abraham 175 gulden en aan Geertge
475 gulden; Abraham de helft van 2 morgen 2 1/2 hond land gelegen in Lisse gemeen met de
wederhelft van Pieter Jeroenszn. alsmede de voorsz. 175 gulden en Geertge 11 hond 75 roe
land gelegen in Alckemade, belend O de voorsz. Annetge Jacobsdr., Pieter Louriszn. en
Cornelis Maertenszn., Z de Achterdijk en Willem Floris Dammasznzn. en N Adriaen
Reynoutszn., belast met 3 groten of 7 oortgens erfpacht per jr tbv de Kerk van Hoochmade en
de voorsz. 475 gulden. De moeder zal Geertge onderhouden. Gemeen blijven 520 gulden als
Mouwerijn Janszn. Deyserman wegens reste van koop van land aan de boedel schuldig is.
235. 8-5-1618 stilo novo. Abraham Sachariaszn. man en voogd van Maritge Willemsdr.
wonende Alckemade verkoopt Pieter Jeroenszn. Verplas gehuwd met Cecilia Maertensdr. zijn
huisvrouwen kouwen oom de helft van 2 morgen 2 1/2 hond land genaamd de Loostercamp
voorsz., belend ZW Pieter Floriszn. van Heemstede en Jan Hendrickszn. Brebijl, NW Cornelis
Pieterszn. Keyser met zijn erfpacht, NO Jan Claeszn.van Santvliet en ZO de erfgenamen van
Cornelis Corneliszn. Neesvaer met haar erfpacht genaamd Andries Huygen croft daarvan de
wederhelft aan de koper toekomt, voor 750 gulden.
235v. 14-5-1618 stilo novo. Dammas Willemszn. verkoopt Aelbert Jeroenszn. molenaer
nomine uxoris 3 roe land, belend NO en ZO de verkoper, ZW de koper en NW de Heerweg,
voor 25 gulden.
236. 15-5-1618 stilo novo. Aelbert Jeroenszn. molenaer gehuwd met Cunera Jansdr. weduwe
van Engel Willemszn. verkoopt Pieter Thomaszn. een huis en erf, belend NO, ZO en ZW
Dammas Willemszn. en NW de Heerweg, voor 318 gulden.
236v. 15-5-1618 stilo novo. Pieter Andrieszn. Herebaut alias Coddeman schuldig aan Maritge
Anthonisdr. weduwe van Samuel Louriszn. smith in zijn leven wonende Valkenburg 250
gulden daarvoor hij 15 gulden per jr zal betalen, met waarborg zijn huis met de beternis van
het erf daarop hij het huis heeft doen maken, gelegen bij de Oudeveen in de polder van de
Oostgeest, belast met een erfpacht van 12 1/2 st per jr tbv Pieter Pieterszn. van Eede
lathouwer, belend NO Dirck Adriaenszn. Larum, ZO Pieter van Eede voorsz., ZW de beek en
daarover de oude Veenderlaan en NW de erfgenamen van Mr Anthonis van Dijck.
237. 15-5-1618 stilo novo. Dezelfde schuldig aan Pieter Pieterszn. van Eede 500 gulden,
daarvoor hij 31 gulden 5 st per jr zal betalen met waarborg het voorsz. huis.
238. 16-5-1618 stilo novo. De erfgenamen van Pouwels Reynerszn. en Machtelt Pietersdr.
Colingh hebben overgelegd een oud eigendomsbewijs van 16-11-1556 waarbij Mr Cornelis
Claeszn. priester en pater van St Margrietenclooster te Haarlem en Symon Nanningszn. zijn
zwager en mede als voogden van de achtergelaten weeskinderen van Frans Claeszn. za ged.
verkopen aan de weduwe en erfgenamen van Pieter Pieterszn. Colingh elk 1/3 van 6 1/2 hond
land gelegen ten zuidoosten van de kerk, belend NO Jacob Gerritszn., ZO en ZW mevrouwe
van der Lee en NW de Heerweg.
239. 18-5-1618 stilo novo. Pietertge Pouwelsdr. weduwe van Engel Adriaenszn. van Larum
met Adriaen Engelszn. Larum haar zoon en voogd, Cornelis Pouwelszn. en Pieter Pouwelszn.
Colingh als universele erfgenamen van Pouwels Reynierszn. en Machtelt Pietersdr. Colingh
hun vader en moeder overleden alhier delen de boedel. Pietertge 2 percelen land het ene groot
9 1/2 hond gelegen in de Oostpolder, belend NO Aert van der Hooch nomine uxoris, ZO de
Cruysweg, ZW Dirck Adriaenszn. Larum en NW Syvert Claeszn. van Santvliet met zijn
leckeman en het andere groot 2 hond gelegen in de polder van de Lisserbroek, genaamd het

Cruyscampge, belend NW en NO de Leidse meer, ZO zekere cappelrie of papenland en ZW
jonfouw Maria van Spaernwoude, Cornelis Pouwelszn. twee percelen land het ene genaamd
de Loostercamp groot 12 1/2 hond gelegen over duin, belend NW en NO de erfgenamen van
Claes Corneliszn. Corsteman, ZO de gemene Lijdweg benevens de Kueckenduin, ZW de
erfgenamen van Mr Anthonis van Dijck en het andere een halve croft van 6 1/2 hond, gelegen
in de Poelpolder jegens het Kerkhof over naast Corstemans hofstede, daarvan de andere helft
toekomt Neeltge Pietersdr. Coling, belend de toebedeelde helft NO de erfgenamen van Claes
Corsteman voorsz., ZO de Abdij van Leeuwenhorst, ZW Neeltge Coling voorsz. en NW de
Heerweg; Pieter Coling een camp land genaamd de Breweide groot 13 hond gelegen in de
Lisserbroek, belend NO Neeltge Pietersdr. Colingh voorsz., ZO Philips Dirckszn. Larum, ZW
Aernt van der Hooch nomine uxoris en NW de Cruysweg en nog gemeen een erfpachtsbrief
van 7 gulden per jr gevestigd op een croftge daarop de huizen staan, gelegen tussen de
Lageweg en de beek.
240. 18-5-1618 stilo novo. Cornelis Pouwelszn. als mede-erfgenaam van Pouwels Reynerszn.
en Machtelt Pietersdr. Colingh zijn ouders verkoopt Pieter Pouwelszn. Coling de voorsz.
looster groot 12 1/2 hond. Voldaan met een obligatie van 700 gulden.
240v. 18-5.1618 stilo novo. Pieter Thomaszn. bakker wonende Hillegom heeft al het recht en
aanzeggen dat hij van Aelbrecht Jeroenszn. molenaer op 14 mei lestleden verkregen heeft van
een klein huis en erf verkocht aan Kaerl van Asselborn alles volgens de oude brief. Voldaan
met een obligatie van 400 gulden.
241. 22-5-1618 stilo novo. Frans Franszn. de Wassenaer, Gommer Corneliszn. gehuwd met
Grietge Lenaertsdr. beiden wonende Delft voor hen zelve, jonge Cornelis Floriszn. de
Wassenaer en jonge Pieter Floriszn. de Wassenaer broers tezamen medevoogden over de twee
onmondige kinderen van Lenaert Franszn. bij jonge Maritge Florisdr. als erfgenamen van
Dieuwertge Fransdr. in haar leven huisvrouw van Syvert Quirijnszn. smith te Noordwijk
verkopen Aernt Louriszn. van Noort een loostercamp als verkopers bij successie aangekomen
is van de voorsz. Dieuwertge, alles volgens de oude brief verleden van 19-1-1593, behalve
een belending, NW welke nu is de kinderen van Jeroen Dammaszn. Cluft met Aernt Louriszn.
van Noort. Voldaan met een obligatie van 1600 gulden.
242. 28-5-1618 stilo novo. Pieter Willemszn. Vouger weduwnaar van Willempge
Hendricksdr. met consent van zijn kinderen verkoopt Willem Janszn. Gernaet chirurgijn alhier
een leeg erf groot 30 roe om daarop een huis te doen timmerem hetgeen al is geschied, belend
NO Aernt Lenaertszn. schipper met een huis en erf alsmede Engel Adriaenszn. weduwe, ZO
de Heerweg en ZW en NW de verkoper, met waarborg zijn hofstede met land, belend NO de
weduwe en erfgenamen van Jan Jacobszn. Doncker, ZO de Heerweg, ZW jonge Cornelis
Floriszn. en NW de Berchouter duin. Voldaan met een obligatie van 200 gulden.
243. 29-5-1618 stilo novo. Volgt schuldbrief tbv Jr Johan Nicolaeszn. van Mathenesse van
318 gulden 15 st wegens geleend geld, met hypotheek op het gekochte huis. Borgen Adriaen
Engelszn. van Larum, Pieter van Eede alias Pieter die lathouwer en oude Pieter van Robaeys.
Afgelost 18-4-1639.
244. 24-4-1618 stilo novo met schepenen van Sassenheim. Aefge Cornelisdr. weduwe van
Willem Jacob Jorisznzn. met Heyman Bouman schout. Zij is van mening haar kinderen
Cornelis Willemszn., Jan Willemszn. schipper, Joris Willemszn., Aechje Willemsdr. gehuwd
met Joost Jeroenszn., Marytge Willemsdr. gehuwd met Jan Corneliszn. Kolff en Annetge
Willemsdr. gehuwd met Pieter Dirckszn. bij haar leven te schenken de helft van een huis en

erf gelegen in Sassenheim, belend NW de Heerweg, NO Joost Jeroenszn., ZO de jonkvrouwe
van Spaernwoude, ZO de Nieuweg en Cornelis Taeckeszn. schoemaker, de helft van 3
morgen land gelegen in Sassenheim bij Teilingen, belend ZO Maertge Gerritsdr. weduwe van
Willem Pieterszn. en Pieter Maertenszn., ZW dezelfde Pieter Maertenszn., NW het Liesveld
en NO Pieter Maertenszn. voorsz., de helft van 1 1/2 morgen 36 roe land gelegen in
Sassenheim eertijds gekomen van de Memorie en getijden te Leiden, belend NO Louris
Rochuszn. of zijn zoon, ZO de Abdij van Leeuwenhorst en ZW en NW Mr Matthijs
Oudesteyn, de helft van 1 1/2 morgen land gelegen in Lisse, belend ZO Cataryna van der
Bouckhorst, ZW Maritge Claesdr. en Jan Hendrickszn. Brebijl en NW en NO dezelfde Jan
Hendrickszn. alsmede de helft van de penningen beloofd door Jacob Pieterszn. wegens koop
van 3 morgen 4 hond land gelegen in Lisse voor 1875 gulden, daarvan de andere helft aan de
kinderen toekomt en hen door dood en overlijden van Willem Jacob Jorisznzn. opgekomen,
welke donatie door de kinderen wordt aanvaard en waarvoor zij hun moeder zullen
onderhouden. De kinderen gaan delen. Cornelis Willemszn. het huis daarin begrepen de 150
gulden als huwelijksgoed en 50 gulden welke hij de boedel schuldig was, Joris Willemszn. de
3 morgen bij Teilingen en Jan Willemszn. schipper en Joost Jeroenszn. de 1 1/2 morgen en 36
roe gekomen van de Memorien en de 1 1/2 morgen gelegen in Lisse en Jan Corneliszn. Corff
en Pieter Dirckszn. de voorsz. 1875 gulden.
245v. 30-5-1618 stilo novo. De kinderen delen de 1 1/2 morgen in Lisse toe aan Jan
Willemszn. schipper en Joost Jeroenszn. en de voorsz. 1875 gulden wegens koop van de
loostercamp door Claes Adriaenszn. Schenaert en Jacob Pieterszn. aan Jan Corneliszn. en
Pieter Dirckszn.
246v. 30-5-1618 stilo novo. Dezelfde comparanten doch de weduwe nu vergezeld van Jacob
Jacobszn. Hofwegen waard haar gekoren voogd verkopen Claes Adriaenszn. Schenaert en
Jacob Pieterszn. Oyts de loostercamp gelegen over duin in de polder van de Hoge Mosvenen,
belend NO Claes Corsteman erfgenamen met de erfpacht van de heer van Benthuizen, ZO de
nieuwe rodens duin, ZW Dirck Engelszn. en Adriaen Engelszn. broers c.s. en NW Quirijn
Claeszn. ‘s-Gravenmade, voor 1875 gulden.
247v. blanco.
248. 4-6-1618 stilo novo. Maritge Jorisdr. weduwe van Willem Pieterszn. Burgers met Pieter
Willemszn. haar oudste zoon als haar gekoren voogd, wonende in het Lageland, stelt dat haar
man circa 20 jr geleden had verkocht aan Louris Rochuszn. Roos ipv Cornelis Willemszn.
Graeff de beternis van 1/2 morgen erfpacht gelegen in de polder van de Westgeest, met meer
goederen afkomstig uit de boedel van Joris Floriszn. haar za vader en hem bij scheiding was
aangekomen, alstoen belend en als nog NO en ZW Hubert Hendrickszn. strekkende ZO uit de
Heerweg tot aan het land van Aelbert Eeuwoutszn., belast met 30 st erfpacht per jr tbv de
Abdij van Leeuwenhorst, voor 300 gulden.
248v. 12-6-1618 stilo novo. Gerrit Janszn. de Monnick duinmeier had op 16-4-1613 gekocht
van Adriaen Willemszn. een partij land en draagt dit nu over aan Cornelis Pieterszn. Bursgen
voor 450 gulden.
249. 24-6-1618 stilo novo. Cornelis Pieterszn. Bursgen en Meeus Meeuszn. Hoochcamer
Heilige Geestmeesters verkopen Huygh Dignomszn. de Roo een erfke gelegen in de
Poelpolder zoals de Heilige Geest was aangekomen van Bouwen Corneliszn., belend NO, ZO
en ZW ‘s-Gravenwater genaamd de Poel en NW Abraham Pijnssen c.s. voor 80 gulden.

249v. 26-6-1618 stilo novo. Testament van Willem Matthijszn. en Maritge Hendricksdr.
wonende aan de Poel. De langstlevende erft alles en is niet gehouden aan de kinderen een
inventaris te overleggen. Bij hertrouwen vervalt de making en moet er worden gedeeld.
250. 11-7-1618 stilo novo. Cornelis Pieterszn. Bursgen heeft te andere tijde van de
erfgenamen van Jeroen Joriszn. uit kracht van dien het recht en aanzeggen ontvangen van
twee oude eigendomsbrieven van een partij land en verkoopt nu aan Jan Janszn. Bourgondien
764 roe land genaamd het Cruyscam pge gelegen in de polder van de Lisserbroek, belend NO
zekere cappelrie of papenland, ZO de Leidse meer, ZW de verkoper met erfpacht van Mr
Anthonis van Dijck en NW jonfrouw Maria van Spaernwoude, belast met 12 gulden 10 st per
jr tbv de erfgenamen van Mr Dirck Spijcker te Haarlem, alles volgens de oude brief van 24-11562, met waarborg 6 1/2 hond land mede genaamd de Cruyscamp, gelegen as voren, belend
NO het verkochte, ZO die Meer en ZW en NW de erfgenamen van Mr Anthonis van Dijck,
voor 850 gulden.
251. 14-7-1618 stilo novo. Engel Jacobszn. en Floris Jacobszn. broers, vervangende jonge
Dirck Jacobszn. hun broer die absent is verkopen Pieter Corneliszn. ’s-Gravenmade een leeg
erf uit een partij land genaamd Truyencroft groot 47 roe gelegen in het noordoosteinde van
het Dorp, belend NO Jan Hendrickszn. en Hendrick Janszn., ZO de verkopers, ZW Pieter
Hanssen en NW de Heerweg, voor 10 gulden per jr.
251v. 14-7-1618 stilo novo.Volgt een rentebrief van 10 gulden per jr met hypotheek op het
gekochte.
252. 14-7-1618 stilo novo. Dezelfde is schuldig aan Cornelis Pieterszn. Bursgen en Meeus
Meeuszn. Hoochcamer Heilige Geestmeesters alhier 50 gulden, daarvoor hij 3 gulden per jr
zal betalen, met hypotheek op zijn nieuwe huis met 1/2 hond land, zoals hiervoor aangekocht,
belast met de 10 gulden per jr tbv de voorsz. Engel Heemskerck.
252v. 14-7-1618 stilo novo. Engel Jacobszn. Heemskerck en Floris Jacobszn. Heemskerck
broers vervangende jonge Dirck Jacobszn. Heemskerck hun broer verkopen Pieter Hanssen
een leeg erf uit een partij Truyencroft groot 45 roe gelegen in het noordoosteinde van het
Dorp, alwaar op kosten van de koper een huis op is gebouwd, belend NO Pieter Corneliszn.
‘s-Gravenmade, ZO de verkopers, ZW de laan van Truyencroft en NW de Heerweg. Voldaan
met een rentebrief van 12 gulden 6 st per jr.
253. 14-7-1618 stilo novo. Volgt schuldbrief van 196 gulden 17 1/2 st met hypotheek op het
gekochte.
253v. 23-7-1618 stilo novo. Cornelis Dirckszn. Korff gerechtsbode alhier en Dirck
Corneliszn. Korff vader en zoon schuldig van Jr Johan Nicolaeszn. van Mathenesse 200
gulden met waarborg door Cornelis Dirckszn. een huis en erf, belend NO Cornelis Dirckszn.
van ‘t Hooch, ZO eerst de pastorie van Lisse en nu Engel Jacobszn. van Heemskerck, Floris
Jacobszn. van Heemskerck en jonge Dirck Jacobszn. van Heemskerck broers, ZW Cornelis
Meeuszn. van Hoochcamer en Beatrix Lenaertsdr. zijn vrouw en NW de Heerstraet.
254v. 5-8-1618 stilo novo. Gerrit Janszn. de Monnick duinmeier heeft op 28-10-1603 gekocht
van Dammas Jacobszn. van der Voort en draagt nu op aan Adriaen Willemszn. van Erffort
wonende Noordwijkerhout 2 percelen land genaamd de Loostercampen, tezamen groot
volgens de oude brief, belend zoals daarin vermeld, doch NW Symon van Assendelft en

Gerard van der Laen nu in de plaats Louris Matthijszn. de koper en IJsbrant Corneliszn.
Voldaan met een schuldbrief boven de belasting van 500 gulden met 1600 gulden.
255. 5-8-1618 stilo novo. Volgt schuldbrief op de gekochte percelen groot 3 morgen gelegen
over duin, belend NO St Elisabeth Gasthuis te Haarlem, ZO de Kueckenduin van Teilingen,
ZW Claes Corsteman’s erfgenamen met hun erfpacht van de heer van Benthuizen en NW
Louris Matthijszn. met de schuldenaar en IJsbrant Corneliszn., belast met 31 gulden 5 st per jr
tbv Mr Cornelis de Schilder te Haarlem.
255v. 18-9-1618 stilo novo. Gerrit jonge Willemszn. Heemskerck eigenaar van 2 hond
geestland volgens de brief verleden door Wouter Janszn. Brebijl en Jan Corneliszn. Brebijl
van 9-6-1609 verkoopt dit land aan Jan Pieterszn. van Warmont voor 200 gulden.
256. 10-10-1618 stilo novo. Anna Pietersdr. weduwe van Rochus Claeszn. Roos met Jan
Claeszn. van Deyl haar gekoren voogd en Symon Louriszn. Roos komen overeen dat Symon
Anna haar leven lang zal onderhouden, waarvoor hij al haar goederen zal ontvangen.
256v. 7-12-1618 stilo novo. Dammas Willem Thomasznzn. verkoopt Kaerl Janszn. van
Asselborg een erfje uit zijn croft groot 13 roe, belend NO en ZO de verkoper, ZW de koper
met zijn huis en erf en NW de Heerweg, met waarborg zijn hofstede met huis, schuur en barg
strekkende voor van de Heerweg tot achter aan de Gragtweg toe, voor 100 gulden.
257. 7-12-1618 stilo novo. Dezelfde verkoopt Jacob Cornelis Pouwelsznzn. schipper een erf
uit zijn boomgaard groot 20 roe om daarop een huis te timmeren, belend NW en NO de
verkoper, ZO Reynout Wiggerszn. van der Bles en ZW de Gragtweg met jonge Dirck
Jacobszn. met waarborg de voorgaande hofstede, belend NO Kaerl Janszn. van Asselborg en
de verkoper, ZO de koper, ZW jonge Dirck Jacobszn. van Heemskerck en Jacob Janszn.
Verbeeck en NW de Heerweg, voor 155 gulden.
257v. 6-12-1618 stilo novo. Jannetge Thomasdr. weduwe van Jan de Baes alias Jan Dou met
haar oudste voorzoon Frans Franszn. Verham als haar gekoren voogd en Pons Janszn. de Baes
alias Dou en Rogier Freecken als naeste bloedbewant en voogd over Sara Jansdr. 22 jr hebben
op 2-2-1610 verkocht en dragen nu op aan Cornelis Pieterszn. Larum man en voogd van
Maritge Jansdr. hun zwager een huis en erf gelegen tussen de Beek en de Oude Veenderlaan
of Lageweg, belend NW Quirijn Janszn. de Goede, ZO Jeroen Aelbertszn. nomine uxoris
daarvan de koper zijn vrouw 1/6 competeert, alles volgens de oude brief, voor 600 gulden.
258v. 6-1-1619 stilo novo. Gerrit Janszn. de Monnick ipv wijlen Jan Janszn. Bourgondien als
gestelde voogd over Maritge Dircksdr. weduwe van Huych Hendrickszn. thans innocent voor
de ene helft ter eenre en Maritge Cornelisdr. weduwe van Dirck Hugenzn. in den Engel met
Pieter Corneliszn. schipper haar broer en gekoren voogd en overzulks tezamen voogd en
voogdesse over de 3 onmondige kinderen van Dirck Hugenzn., Pieter Corneliszn. van der
Linden man en voogd van Catharina Hugendr. en Engel Willemszn. gehuwd met Maritge
Hugendr., Gerrit Claeszn. van ’t Nest gehuwd met Commertge Hugendr., Hendrick Hugenzn.,
Cornelis Hugenzn., Symon Hugenzn. en Daniel Corneliszn. van der Linden thans gehuwd met
Quirijntge Hugendr., erfgenamen van de voorsz. Huygh Hendrickszn. voor de andere helft ter
andere hebben de boedel op 6-1-1616 gedeeld.
Maritge Dircksdr. 13 1/2 hond land genaamd de Poelcamp gekomen van de erfgenamen van
Gerrit Jacobszn. Coppen gelegen in de polder van de Roversbroek, belend NO de erfgenamen
van Jacob Dirckszn. van der Voorden, ZO Jan Hendrickszn. Brebijl, ZW de erfgenamen van
Jannetge Pieter Florisznsdr. en NW ‘s-Gravenwater alsmede de beternis van een bentcamp

groot 11 hond en wordt met de andere naargenoemde 11 hond jegens Hubert Hendrickszn.
gehouden tegen een jaarlijkse losrente van 24 gulden gelegen als voren, belend NW Jr Johan
van Mathenesse, ZO de andere 11 hond, ZW Jan Hendrickszn. Brebijl en NW de erfgenamen
van Jacob Dirckszn. van der Voorde en zal uit handen van Symon haar zoon ontvangen 450
gulden (de helft van 900 gulden) wegens verkoop van vee, daarop reeds betaald is 225 gulden
daar jegens de erfgenamen van Huygh Hendrickszn. ontvangen te weten de voorsz. Dirck
Hugenzn. weduwe tbv haar 3 onmondige kinderen met Gerrit Claeszn. voorsz. tezamen de
beterschap van de andere 11 hond land van de voorsz. Bentcamp, belend NO Claes Louriszn.
Roos, ZO Hubert Hendrickszn., ZW Huygh Pancraszn. Cluft met Cors jonge Willemszn. en
NW de voorsz. Maertge Dircksdr. met haar 11 hond, belast met de helft van 24 gulden, Pieter
van der Linden, Engel Willemszn., Symon Hugenzn. en Daniel van der Linden tezamen 3 1/2
morgen land genaamd het Calfcampgen gelegen in de polder van de Lisserbroek op de
aanslag van de Meer, belend NO de erfgenamen van Ermgaert Claes Jansznsdr. Oom met de
Meer, ZO de Meer, ZW de voorsz. Meer met Jan Cornelis Claesznzn. loco het Lijsbetten
Gasthuis te Haarlem, NW Meeus Meeuszn. van Hoochcamer en daaraan de Heilige Geest van
Voorhout met Syvert Quirijnszn. smith c.s. en de Lisserkerk, belast met 20 st per jr tbv de
Lisserkerk en zullen ontvangen van Hendrick en Cornelis Hugenzn. 200 gulden; Hendrick
Hugenzn. en Cornelis Hugenzn. tezamen de beternis van 7 morgen 2 1/2 hond ongetoemaakt
land gelegen over duin in de polder van de Lagevenen o.a. genaamd Zwietens veen, belend
NO Jacob Gerritszn. Hoing, ZO de weduwe en erfgenamen van oude Adriaen Corsteman elk
met haar erfpacht van de heer van Benthuizen, ZW jonge Jan Eeuwoutszn. en NW de gemene
vaartlaan, belast met een erfpacht van 24 gulden per jr tbv de erfgenamen van Johan van Hout
in zijn leven secretaris van Leiden alsmede de helft van de koeien en paarden en moeten
betalen aan Pieter van der Linde en zijn mede zwagers de voorsz. 200 gulden; Hendrick
Hugenzn. nog als bruiloftskleed uit de gemene boedel 15 pond en Quirijntge 25 gulden als
bruidskleed.
260v. 12-1-1619 stilo novo. Maritge Cornelisdr. weduwe van Dirck Hugenzn. met Harmen
Wipkeszn. de Vries van Oninga haar gekoren voogd schuldig aan Maritge Hendricksdr.
dochter van Mr Hendrick Spoorwater wonende Haarlem 18 gulden 15 st per jr met hypotheek
op haar huis en erf genaamd den Engel, belend NO Aelbert Dignomszn. de Roo, ZO de
Heerweg, ZW Pieter Corneliszn. haar broer met de nieuwe waterlozing van de Lagevenen en
NW wederom de voorsz. Pieter haar broer en nog 10 hond land daar achter gelegen, belend
ZW de voorsz. gemene waterlozing, NO de weduwe van Lambert van der Horst, ZO de
Heerweg met Aelbert de Roo en Pieter voornoemd, NW Rochus Claeszn. weduwe, getaxeerd
over de 2000 gulden, belast met 400 gulden van haar kinderen vaderlijk bewijs. Borg Willem
Jacobszn. Veltgroen bakker en vettewarier onze mede schepen met waarborg een huis en erf
met werf gelegen op het Dorp van Lisse, belend ZW Harmen Wipkeszn. de Vries schout te
Voorhout en NO Cornelis Corneliszn. van Immerseel schout van Lisse en Cornelis Pieterszn.
Bursgen, strekkende van het buurpad tot achter aan de voorsz. Harmen de Vries, belast met
350 gulden. Afgelost 21-9-1621 stilo novo.
262. 9-2-1619 stilo novo. Dirck Adriaenszn. van Larum ghebinaemt Roebol voor hem zelve,
Philips Dirckszn. van Larum, Heyman Harmenszn. gehuwd met Machteltge Dircksdr.,
Adriaen Floriszn. schoemaker man en voogd van Lijsbeth Dircksdr., Jacob Corneliszn. van
der Does gehuwd met Lucietge Dircksdr., Dirck Jacobszn. van Heemskerck gehuwd met
Maritge Dircksdr., Jacob Lenaertszn. gehuwd met Aeltge Dircksdr. en vervangende Anna
Dircksdr. haar innocente dochter en zuster en Guertge Symonsdr. weduwe van Pieter
Dirckszn. van Larum met Pieter Symonszn. bakker haar broer en Cornelis Corneliszn. Voys
haar neef als haar gekoren voogden, kinderen en erfgenamen van Barbara Philipsdr. hun
moeder bij Dirck Adriaenszn. van Larum verkopen Bartholomeeus van Bost, Claes Janszn.

Busijn, Jan Rippertszn. van Groenendijck, Hendrick Serjanssens, Jan Pouwelszn. van
Coolhoven, Adriaen Quirijnszn. van Paddenpoel, Arent Willemszn. van Bosch en Andries
Hendrickszn. Clouck huiszittenmeesters of Aelmoessenyers te Leiden eerst een hofstede als
huis, barg en schuur met 2 morgen 3 hond land gelegen in de polder van de Oostgeest, belend
NO Cornelis Corneliszn. van Immerseel schout, ZO Cornelis Engebrechtszn. Velsen met een
Heerweg en daaraan Jan Gerritszn. van Delden en Aernt Lenaertszn. schipper, ZW de kleine
beek en NW Sr Aernt Claeszn. van der Hooch te Haarlem, belast met 3 st 12 p erfhuur tbv Jr
Johan van Mathenesse, waarvan de laatste brieven zijn van 5-2-1602 en 9-4-1612, 363 roe 21
voet teelland genaamd Truyencroft mede gelegen in de Oostpolder, belend NO de erfgenamen
van Maritge Engelsdr. weduwe van Jacob Floriszn. van Heemskerck, ZO en ZW Cornelis
Corneliszn. van Immerseel schout, NW oude Pieter van Robaeys, Heycke Heyckeszn.
spinnewielmaker en Govert Janszn. van Hamont met de Heerweg, daarvan de laatste brief is
van 1-5-1592, drie percelen land gelegen in de Oostpolder, tezamen 4 morgen 115 roe 65
voet, daarvan het voorste is een teelcroft en de andere 2 weiland, de ene genaamd de Venne
en de andere de Zuidhoek, tezamen belend NO Aernt van der Hooch, ZO de grote beek, ZW
Aelbert Jeroenszn. molenaer en daaraan de Lisserkerkse zuidhoek en Claes Corsteman
erfgenamen met de weduwe en erfgenamen van Engel Adriaenszn. van Larum en NW de
Heerweg, belast met 3 penningen tijns per jr tbv de Ambachtsheer van Lisse daarvan de
laatste brief is van 26-2-1585, 1683 roe 13 voet land genaamd de Zeddecamp gelegen in de
voorsz. polder, belend NO de erfgenamen van Mr Herbert Stalpert van der Wyele en
Catharina van Wamelen met de Leidse meer, ZO de grote beek, ZW Aernt van der Hooch
voorsz. en NW de erfgenamen van de voorsz. Maritge Engelsdr. met Pieter Pieterszn. Keyser
belast met een gelijke tijns tbv de voorsz. ambachtsheer, daarvan de laatste brief is van 5-121604, 926 roe 80 voet land genaamd Barthen camp gelegen in de voorsz. polder, belend NO
de weduwe van de voorsz. Engel Adriaenszn. van Larum, ZO de Cruysweg, ZW Meeus
Meeuszn. Hoochcamer en NW Syvert Claeszn. van Santvliet, tijnsbaar als voren, daarvan de
laatste brief is van 8-10-1601, 1536 roe land genaamd Joachims camp gelegen in de polder
van de Lisserbroek, belend NO Adriaen Claeszn. Schenaert, ZO Meeus Meeuszn.
Hoochcamer, ZW dezelfde en DirckWillemszn. van Steenvoorden c.s. en NW de
Schouwsloot en daarover Pieter Pouwelszn. Colingh, mede tijnsbaar als boven, daarvan de
laatste brief is van 14-1-1586, 1390 roe 27 voet genaamd de Gerstcamp gelegen in de polder
van de Lisserbroek, belend NO de Abdij van Leeuwenhorst, ZO de Schouwsloot en daarover
de Ambachtsheer van Lisse en de erfgenamen van Claes Corsteman, ZW dezelfde
Schouwsloot en daaraan de Abdij van Leeuwenhorst en de Kerk van Lisse en NW de
Cruyscamp, belast met 5 st ‘s-Gravenhuur per jr tbv de Abdij van Leeuwenhorst, daarvan de
laatste brief is van 15-1-1562, 3 morgen 577 roe 98 voet land genaamd de Bijl gelegen over
duin in de Polder van de Lagevenen, belend NO Willem Adriaenszn. Schenaert, ZO Meeus
Meeuszn. Hoochcamer, Z en ZW Gerrit Janszn. de Monnick, W Claes Jacobszn. van Oosten
en NW Pieter Willemszn. bakker erfgenamen te Leiden, waarvan de laatste brief is van 29-11588 alles gelegen in Lisse en 1 morgen land gelegen onder de Vennip, belend NO Adriaen
Janszn. loco het Lijsbetten Gasthuis te Haarlem, ZO de Leidse meer, ZW de leecke
duylersloot en daarover de erfgenamen van Jr Arent van Duvenvoorde met wijlen de weduwe
van Jan Thonis Vranckenznzn. en NW de Lisserkerk, daarvan de laatste brief is van 4-2-1595.
Voldaan met een penningbrief van 19000 gulden.
264v. 9-2-1619 stilo novo. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte.
265. 19-2-1619 stilo novo. Gerrit Janszn. de Monnick en Cornelis Claeszn. Corsteman voor
hen zelve en vervangende de mede-erfgenamen van Claes Corneliszn. Corsteman hebben op
16-3-1602 jegens Willem Wouterszn. van der Leth bij brief gekocht elk 1/5 van 2 morgen

duinland, iedere morgen voor 7 hond gerekend, eertijds gekomen van Johan van Brouckhoven
en verkopen dit nu aan Cornelis Willemszn. van der Leth voor 120 gulden.
266. 22-2-1619 stilo novo. Harmen Janszn. Vogel heeft op 25-7-1617 ontvangen van
Johannes Michielszn. van Middelhoven dienaar van het Heilig Evangelie alhier 50 gulden met
waarborg zijn huis en erf, belend NO de kleine beek, ZO Quirijn Janszn. de Goede, ZW de
oude Veenderlaan en NW Cornelis Gerritszn. de Monnick.
266v. 1-3-1619 stilo novo. Dezelfde is schuldig aan Pieter Pieterszn. van Eede lathouwer
wegens geleverd lijnzaad 49 gulden daarvoor hij 3 gulden per jr zal betalen, met hypotheek op
hetzelfde onroerend goed.
267. 2-3-1619 stilo novo. Testament van Harmen Wipkeszn. de Vries van Oninga schout van
Voorhout en Anna Willemsdr. Zij herroepen alle voorgaande testamenten. De langstlevende
zal alles erven, zonder verplicht te zijn aan de kinderen een inventaris over te leggen. Bij
hertrouwen vervalt deze making en zal de langstlevende moeten delen met hun 4 zonen
Volckert, Rijns, Hits en Wip en wel aan elk 1/4 deel, doch eerst moeten de volgende legaten
worden uitgekeerd. Hun zoon Rijns die het minste genoten heeft 200 gulden, Pieter
Wybrantszn. hun oudste zoons zoon 25 gulden mits hij daarmede afstand doet van zijn erfdeel
aangezien zijn vader Wybrant hen meer dan genoeg gekost heeft. Taecke Volckertsdr. hun
dienstmaagd 100 gulden, Vryese de zoon van Hitse welke naar zijn bestevader genoemd is 80
gulden, Abraham zoon van Wipke zijnde onnozel en met een zieke hand geboren 100 gulden.
Wip hun jongste zoon de mantel van zijn vader en Hits zijn vaders beste kleren en nog omdat
hij bij hen inwoont gedurende 5 jr 20 gulden per jr.
268. 12-3-1619 stilo novo. Ouirijn Janszn. de Goede schuldig aan de Heilige Geest van Lisse
50 gulden daarvoor hij jaarlijks 3 gulden zal betalen, met hypotheek op zijn huis en erf,
belend NO de kleine beek, ZO Cornelis Pieterszn. Larum, ZW de oude Veenderlaan en NW
Harmen Janszn. Vogel. Borg Cornelis Pieterszn. Bursgen.
269. 17-3-1619 stilo novo. Pieter Andrieszn. Herebaut alias Coddeman verkoopt Pieter
Pieterszn. van Eede lathouwer de beternis van 1/2 hond land met een nieuw huis gelegen bij
de oude veen, belend NO de koper, ZW de oude Veenderlaan en NW Mr Anthonis van Dijck
erfgenamen, belast met 12 1/2 st erfpacht per jr tbv de koper en 15 gulden per jr tbv de
weduwe van Samuel Louriszn. in zijn leven smid te Valkenburg, alles volgens de
erfpachtsbrief van 15-2-1618. Voldaan door kwijting van het kapitaal van 500 gulden met
interest.
269v. 19-3-1619 stilo novo. Jacob Jan Jorisznzn. en Adriaen Meeuszn. Busch gehuwd met
Appolonia Jan Jorisznsdr. eerst weduwe van Gijsbert Pieterszn. beiden voor hen zelve en ook
als omen en bloedvoogden van de onbejaarde wezen van Cornelis Jan Jorisznzn. stellen dat in
1594 hun voogden of voorzaten volgens zekere beschreven voorwaarden verkocht hadden aan
Hubert Hendrickszn. en dat zij alsnog aan deze opdragen twee percelen land gelegen in de
Beeckcroft in de Poelpolder, het eerste groot 3 1/2 hond, belend NO, ZO en ZW de koper c.s.
en NW de Heerweg en het tweede groot 2 hond liggende gemeen in een partij van 7 of 8 hond
daarvan de rest aan de koper toebehoort, belend in zijn geheel NO de erfgenamen van
Cornelis Pieterszn., ZO de Poel en ZW en NW de koper c.s., alles afkomstig van de boedel
van Joris Floriszn. en Dieuwertge Willemsdr. hun bestevader en bestemoeder in hun leven
gewoond hebbende te Lisse, voor 556 gulden boven de belasting van 6 gulden 5 st per jr.

270v. 24-4-1619 stilo novo. Pieter Matthijszn. wonende op Vogelcamp onder Warmond heeft
te andere tijde jegens Willebort Pieterszn. alias Lommen gekocht de beternis van een partij
land gelegen in de polder van de Roversbroek en verkoopt nu aan Huygh Dignomszn. de Roo
de voorsz. 2 morgen nu belend NO de weduwe van oude Adriaen Corneliszn. Corsteman met
gelijke erfpacht, ZO de Leidse meer, ZW Dignom Janszn. de Roo en NW de Abdij van
Leeuwenhorst, belast met 4 gulden 14 1/2 st erfpacht per jr tbv de voors. Abdij. Voldaan met
een custingbrief van 1300 gulden.
271v. 30-4-1619. stilo novo. Meeus Claeszn. van ‘s-Gravendam schuldig aan Cornelis Janszn.
van Santvliet en Annetge Jansdr. tezamen een erfelijke rente van 33 gulden per jr met
hypotheek op zijn hofstede als huis, barg en schuur alsmede 8 1/2 morgen land gelegen aan
drie partijen aan elkander in de polder van de Lagevenen, belend NO jonge Jan Eeuwoutszn.
te Voorhout, ZO het Lijsbetten Gasthuis te Haarlem, ZW de erfgenamen van Maritge
Engelsdr. weduwe van Jacob Floriszn. Heemskerck en NW de oude Vaartlaan, scheidene dese
ambachtsheerlijkheid en Noordwijkerhout. Afgelost 31-5-1628 stilo novo.
272v. 1-5-1619 stilo novo. Quirijn Janszn. de Goede schuldig aan Jonkvrouwe Magdalena van
Beresteyn een jaarlijkse losrente van 12 gulden 10 st met hypotheek op zijn huis en erf
gelegen in de Beeckstraat onder verwijzing naar de oude brief van 16-9-1607 waarbij
overgedragen werd door Engel de Praem, belend NO de Lisserbeek, ZW de oude Veenderlaan
of Beeckstraat, NW Harmen Janszn. en ZO Cornelis Pieterszn. Larum.
273. 1-5-1619 stilo novo. Willem Jacobszn. Veltgroen onze mede schepen is schuldig aan
jonfrouw Magdalena van Beresteyn een jaarlijkse losrente van 25 gulden met hypotheek op
een huis en erf, belend NO Cornelis Corneliszn. van Immerseel schout alhier met Cornelis
Pieterszn. Bursgen, ZO het buurpad van het Dorp en ZW en NW Harmen Wipkes de Vries
van Oninga.
274. 3-5-1619 stilo novo. Kaerl Janszn. van Asselborn verkoopt Willem Corneliszn. Velsen
een huis en erf, belend NO de verkoper, ZO en ZW Dammas Willem Thomasznzn. en NW de
Heerweg met waarborg zijn huis en erf, belend NO en ZO Dammas Willemszn. voorsz., ZW
de koper en NW de Heerweg. Voldaan met een obligatie van 525 gulden.
275. 4-5-1619 stilo novo. Cornelis Engbertszn. van Velsen verkoopt commandeur Adriaen
Maertenszn. Block een huis en erf, belend NO Cornelis Corneliszn. van Immerseel schout,
ZO de Heerweg, ZW de huiszitten te Leiden en NW de huiszitten voorsz., en Cornelis
Corneliszn. van Immerseel, belast met 50 gulden tbv Adriana Dircksdr. te Heemstede, 212
gulden tbv Aernt van der Hooch en 200 gulden tbv de Heilige Geest van Lisse, onder
overhandiging van de oude brieven.
276. 7-5-1619 stilo novo. oude Pieter Cornelis Willemsznzn. wonende op Leeuwenhorst
onder Noordwijkerhout verkoopt Gerrit Claeszn. van ‘t Nest 2 morgen 304 roe land gelegen
in de polder van de Lisserbroek, hem vanwege zijn huisvrouwe aangekomen, belend NO
Claes Gerritszn., ZO de Leidse meer, ZW Jr Johan van Mathenesse met de Lisserkerk en NW
Dignom de Roo met zijn koockebackers camp, belast met 3 penningen tijns per jr tbv de
ambachtsheer van Lisse. Voldaan met een schuldbrief van 1335 gulden.
277. 7-5-1619 stilo novo. Dezelfde gehuwd met Fijtge Adriaensdr. verkoopt Claes Gerritszn.
van ’t Nest 1034 roe land genaamd de Wouterscamp gelegen in de polder van de Lisserbroek,
belend NO Pieter Pouwelszn. Coling, ZO de Leidse meer, ZW de verkoper en NW de
weduwe en weeskind van Adriaen Willemszn. van Steenvoorden, belast met 3 penningen tijns

per jr tbv de Ambachtsheer van Lisse onder overhandiging van twee oude brieven, de ene van
15-2-1554 waarbij Wouter Gerritszn. c.s. verkocht aan Gerrit Stevenszn. de stiefvader van
verkopers huisvrouw en de andere van 25-10-1554 aan Aeltge Banendr. weduwe van Gerrit
Stevenszn. zijn schoonmoeder. Voldaan met een schuldbrief van 1015 gulden.
278. 9-5-1617 stilo novo. Gerrit Claeszn. van ‘t Nest man en voogd van zijn ongenoemde
huisvrouw voor de ene helft en Hendrick Hugenzn., Pieter Corneliszn. van der Linden
mitsgaders Pieter Corneliszn. schipper omen en voogden over de drie weeskinderen van Dirck
Hugenzn. bij Maritge Cornelisdr. in die kwaliteit voor de andere helft verkopen Jan
Dignomszn. de Roo de beternis van 11 hond toegemaakt land als hen uit de boedel van Huygh
Hendrickszn. ten dele gevallen is gelegen in de polder van de Roversbroek, belend NO Claes
Louriszn. Roos, ZO Hubert Hendrickszn., ZW Huygh Pancraszn. Cluft met Cors jonge
Willemszn. Heemskerck en NW de weduwe van Huygh Hendrickszn. voorsz. met gelijke
erfpacht, belast met 12 gulden erfpacht per jr tbv Hubert Hendrickszn. voorsz. Voldaan met
een custingbrief van 725 gulden boven de belasting.
279. 17-5-1619 stilo novo. Copie van een akte van 28-2-1529 overgeleverd door de
erfgenamen van Willempge Claesdr. weduwe van Pieter Joris Florisznzn. waarbij voor schout
en schepenen van Lisse en Sassenheim Wouter Pieterszn. verkocht aan Joris Floriszn. een
hofstede groot 5 morgen met huis en barg gelegen in Lisse en Sassenheim, belend NO Joris
Pieterszn. en Huygh Claeszn., ZO het Clooster van de Regulieren te Leiderdorp, ZW Louris
Dammaszn., Aelbert Willemszn. en Jacob Claeszn. en NW de Heerweg, belast met 4 gouden
engelse nobelen per jr te betalen met 8 gouden philippus guldens van 74 in het marck tbv Jan
Claes Aelwijnsznzn. Borg Jacob Gerritszn.
280. 17-5-1619 stilo novo met schepenen van Sassenheim. Floris Pieterszn., Dirck Pieterszn.
en Jan Pieterszn. broers elk voor 1/8, Willem Symonszn. Tromper man en voogd van
Machtelt Pietersdr. voor 1/8, Pieter Janszn.Cluft vader en voogd over zijn wezen bij
Dieuwertge Pieterdr. voor 1/8, Aernt Dignomszn. de Roo man en voogd van Tryntge
Pietersdr. voor 1/8 en Pietertge Pietersdr. ongehuwd met Willem Janszn. haar oom als haar
gekoren voogd voor 1/8, allen tezamen voor 7/8 erfgenamen van Willempge Claesdr. weduwe
van Pieter Joris Florisznzn. in hun leven wonende te Lisse verkopen Claes Pieterszn. hun
broer of zwager 7/8 delen van de hofstede als huis, barg en schuur zo in Lisse als in
Sassenheim gelegen, alles volgens de oude brief van 28-2-1529, groot 5 morgen, volgens de
registers van Lisse en Sassenheim 5 morgen 1 hond 90 roe, daar nadien Maritge Gerritsdr.
schoonmoeder? van Claes Pieterszn. van de voorsz. woning gekocht had een croft van 817
roe, belend NO Trijntge Jan Willemszn. weduwe, ZO Gerrit Corneliszn. en Jan Pieterszn.
Warmont, ZW Mr Matthijs Oudesteyn en Maritge Gerritsdr. met de voorsz. 817 roe en NW
de Heerweg, belast met 7 gulden 6 st, zijnde een gedeelte van 10 gulden erfpacht per jr
daarvan de rest of 2 gulden 14 st betaald worden door de voorsz. Maritge Gerritsdr., welke
hofstede nog verbonden is voor een hypotheek van 17 gulden per jr tbv de Abdij van
Leeuwenhorst, welke rente wordt betaald door Jan Hendrickszn. Brebijl 6 gulden, Claes
Gerritszn. op ’t Nest 2 gulden en door Jan Willemszn. schipper met Joris Willemszn. zijn
broer tezamen als kopers van de Vlietcamp 9 gulden per jr. Voldaan met een schuldbrief van
3458 gulden 10 st.
281. 17-5-1619. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte.
282. 17-5-1619 met schepenen van Sassenheim. Maritge Gerritsdr. weduwe van Willem
Pieterszn. wonende Sassenheim met Willem Janszn. haar gekoren voogd verkoopt Jan
Hendrickszn. Brebijl een partij hoge geestland gelegen in de Schermersgeest, het meeste in

Sassenheim en de rest in Lisse, belend NW de erfgenamen van Claes Claeszn. de Droogen,
NO Jan Pieterszn. Schouten en de koper, ZO de Heerweg en ZW Baerthout van de Nieuburch.
282v. 21-5-1619 stilo novo. Jeroen Aelbertszn. molenaer gehuwd met Annetge Pietersdr.
weduwe van Gilbertus Ophenius in zijn leven dienaar des Heiligen Evangelie alhier verkoopt
Dirck Engelszn. Larum een huis en erf, alles volgens de oude brief. Voldaan met een
custingbrief boven de belasting van 525 gulden.
283. 19-6-1619 stilo novo. Neeltge Claesdr. weduwe van jonge Jan Janszn. van Geel met haar
zwagers Frans Jasperszn. en Isaack Maertenszn. als haar gekoren voogden, Quirijn Janszn.
van Geel als oom en Cornelis Jacobszn. van Leeuwenveen als couwenoom en zulks
bloedvoogden van de onmondige weeskinderen van jonge Jan Janszn. van Geel en Neeltge
Claesdr. verkopen Adriaen Maertenszn. Verduyn de beternis van een erf van 25 roe met een
daarop nieuw gebouwd huis, belend NO de kleine beek, ZO Frans Franszn. Verham, ZW de
oude Veenderlaan en NW Jan Janszn. Hits nomine uxoris, belast met 20 st per jr tbv Dirck
Adriaenszn. Larum, alles volgens de oude brief van 13-6-1615. Voldaan met een custingbrief
van 800 gulden.
284. 19-6-1619 stilo novo. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte.
284v. 27-6-1619 stilo novo. Kaerl Janszn. van Asselborn lakenkoper schuldig aan Hans van
Loon lakenkoper te Haarlem 400 gulden, daarvoor hij 24 gulden per jr zal betalen, met
hypotheek op zijn nieuwe huis en erf met het aanwezige laken in zijn winkel, belend NO en
ZO Dammas Willemszn., ZW Willem Corneliszn. Velsen en NW de Heerweg.
285v. 29-8-1619 stilo novo. Maertge Jansdr. weduwe van oude Adriaen Corneliszn.
Costerman schenkt aan jonge Geertge Adriaensdr. huisvrouw van Cornelis Maertenszn.
Verdel haar dochter een partij land daar de hofstede op staat groot 5 hond, gelegen in de
polder van de Westgeest, belend NW de Lijdweg, NO Meeus Meeuszn. Hoochcamer, ZO de
Heerweg en ZW Quirijn Claeszn. van ‘s-Gravenmade alsmede 3 morgen 1 hond wei- of
teelland gelegen in dezelfde polder op de Oude Veen, belend ZW de voorsz. Van ‘sGravenmade, NW Gerard van der Laen en de voorsz. Cornelis Maertenszn., NO de voorsz.
Cornelis Maertenszn. en ZO de Lijdweg. Consent voor de verkoop wordt verstrekt door Dirck
Dignomszn. de Roo gehuwd met oude Geertge Adriaensdr., Gerrit Janszn. Croon man en
voogd van Machtelt Adriaensdr. en Floris Jacobszn. Heemskerck man en voogd van Maritge
Adriaensdr. en voorts als voogden over de nagelaten weeskinderen van jonge Adriaen
Adriaenszn. Corsteman.
286. 29-8-1619 stilo novo. Maritge Jansdr. van Tetroede weduwe van oude Adriaen
Corneliszn. Corsteman met Gerrit Janszn. Croon haar zwager als haar gekoren voogd, Dirck
Dignomszn. de Roo man en voogd van oude Geertge Adriaensdr. hebben nu circa 22 jaar
geleden een accoord gesloten betreffende twee partijen land, teweten dat Maritge zal hebben
een stuk land genaamd de Koockebackerscamp groot 2 1/2 morgen gelegen in de polder van
de Lisserbroek als toen belend NO Geertge IJsbrantsdr. weduwe van Frans Joriszn. en nu de
weduwe van Adriaen Willemszn. van Steenvoorden met haar zoon, ZO oude Pieter
Corneliszn. Vithterlee nu Gerrit Claeszn. op ’t Nest, ZW de Lisserkerk met Cornelis Janszn.
Doncker loco Dirck Anthoniszn. van Overgeest en NW Meeus Meeuszn. Hoochcamer en daar
tegen Dirck de Roo van zijn schoonmoeder heeft ontvangen een stuk land daarop van ouds
een hofstede plach te staan genaamd Knappenland, groot 2 morgen 2 hond, gelegen in de
polder van de Westgeest, alstoen belend NO Jacob Gerritszn. Hoing, ZO de gemene Lijdweg,

ZW de heer van Schagen en NW de Keuckenduin van Teilingen, onder overhandiging van de
oude brieven en wel twee van de Koockebackerscamp en een van de Knappenland.
287. 10-9-1619 stilo novo. Anna Willemdr. weduwe en boedelhoudster van Harmen
Wipkeszn. de Vries van Oninga in zijn leven schout van Voorhout met Hits Harmenszn. de
Vries wielmaker haar zoon en voogd met consent van haar andere zonen Volckert, Rijns en
Wip verkopen Cornelis Pieterszn. Bursgen en Meeus Meeuszn. Hoochcamer Heilige
Geestmeesters alhier een bezegelde constitutiebrief van 12 gulden 10 st per jr (hoofdsom 200
gulden) van 10-8-1603 gepasseerd door Volckert Harmenszn. de Vries voorsz. tbv Harmen de
Vries van zijn vader, vezekerd op 4 hond afgezand geestland daarvan nu bezitter is oude
Pieter van Eeck als het gekocht hebbende van Volckert de Vries en deze heeft daarop een huis
getimmerd, voor 200 gulden.
288. 12-9-1619 stilo novo. Maritge Jansdr. weduwe van oude Adriaen Corneliszn. Corsteman
met Dirck Dignomszn. de Roo haar zwager als haar gekoren voogd en Floris Jacobszn.
Heemskerck gehuwd met Maritge Adriaensdr. stellen 7 jr geleden verkocht te hebben en
dragen nu op aan Cornelis Maertenszn. Verdel haar zwager 7 hond afgezand land gelegen in
de polder van de Westgeest, belend NO Jr Johan Nicolaeszn. van Mathenesse, ZO de Lijdweg
en daarover Meeus Meeuszn. van Hoochcamer en ZW en NW de koper, voor 650 gulden.
288v. 26-9-1619 stilo novo. Cornelis Maertenszn. Verdel schuldig aan Sr Cirick van Tritsum
wonende Leiden 150 gulden per jr met hypotheek op een woning als huis, barg en schuur
alsmede 5 hond land, belend NW de Lijdweg, NO Meeus Meeuszn. Hoochcamer, ZO de
Heerweg en ZW Crijn Claeszn. van ’s-Gravenmade, 7 hond teelland, belend ZO de Lijdweg,
ZW en NW de schuldenaar en NO Jr Johan van Mathensse, 3 morgen 1 hond zo wei- als
teelland, belend ZO de Lijdweg, ZW Crijn Claeszn. van ’s-Gravenmade, NW Gerrit Verlaen
en de schuldenaar en NO de schuldenaar.
289v. 3-10-1619 stilo novo. Dirck Adriaenszn. van Larum schenkt aan Harmen Janszn. Vogel
1 roe land gelegen tussen de kleine beek ten noordoosten en de schuur van Harmen Janszn.
ten zuidwesten, belend NW Cornelis Gerritszn. de Monnick.
290. 3-10-1619 stilo novo. Jacob Isaackszn. Heemskerck verklaart te anderen tijde jegens
Gerrit Roose als gemachtigde van Boudewijn van der Ruest koopman te Bremen recht en
actie verkregen hebbende van een huis en erf en verkoopt dit huis aan Pieter Floriszn. de
Wassenaer, alles volgens de oude brief van 21-12-1601 onder overhandiging van deze brief
met 6 oude brieven, voor 600 gulden.
290v. 3-10-1619 stilo novo. Harmen Janssn. Vogel had 5 of 6 jaar geleden verkocht en draagt
nu op aan Quirijn Janszn. de Goede de breedte van 2 roeden voet erf gelegen in de
Beeckstraet tussen de werf van de verkoper ten noordoosten en de werf van de koper,
strekkende van de Lageweg tot aan de kleine Beeck, voor 2 pond groot vlaams.
291. 29-10-1619 stilo novo. Harmen Janszn. Vogel als te anderen tijde jegens Pieter de
Brouwer recht en opdracht verkregen hebbende van de beternis van een erf met getimmerd
huis en draagt dit huis nu op aan Wip Harmenszn. de Vries, belend en belast volgens de oude
brief behalve de NW belending welke nu is Cornelis Gerritszn. de Monnick ipv Jan Gerritszn.
van Delden. Voldaan met een schuldbrief van 225 gulden.
291v. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte belast met 20 st per jr tbv Cornelis
Pieterszn. Larum. Borg Hits Harmenszn. de Vries zijn broer.

291v. 18-10-1619 stilo novo. Adriana Cornelisdr. weduwe van Pieter Jacobszn. wonende
Voorhout gaat accoord met de bezwaring door haar zoon Jan Pieterszn. Warmont van 1 1/2
morgen land genaamd de Schermerweide gelegen achter zijn hofstede hetwelk hem na haar
dood moet worden toebedeeld.
292. 18-12-1619 stilo novo. Jan Pieterszn. Warmont is schuldig aan Jacob Bartholomeeuszn.
van Weesp wijnkoper te Leiden 100 gulden per jr met hypotheek op zijn woning als huis, barg
en schuur met de teel- en weilanden daar achter gelegen groot 5 morgen 5 hond 82 roe,
strekkende van de Heerweg tot aan de Woonsdagse watering toe, belend NO te weten neffens
de Teelcroft het voorsz. erf en boomgaard doorgaans Thonis Lenaertszn. van Tetroede en
neffens de weilanden de weduwe en erfgenamen van Dammas Jacobszn. van der Voort, ZW
eerst Jan Hendrickszn. Brebijl, daaraan de schuldenaar en daaraan de erfgenamen van Willem
Pieterszn. in zijn leven waard in het paard te Sassenheim en daarover de schuldenaar en 4
hond 6 roe teelland genaamd ‘t Langecroftge, belend NO de schuldenaar met zijn woning, ZO
de schuldenaar met zijn hoge geest gekomen van Lenaert Jeroenszn. Spruytwater zijn zwager,
ZW de schuldenaar met zijn 2 hond 30 roe in Sassenheim en NW de erfgenamen van Willem
Pieterszn. Afgelost 15-12-1633.
293. 18-1-1620 stilo novo. Pieter Corneliszn. van Larum en Adriaen Corneliszn. van Larum
broers en Neeltge Anthonisdr. weduwe van Dirck Anthoniszn. van Overgeest met Willem
Louriszn. van Aeckersloot haar zwager als haar gekoren voogd tezamen vervangende de
kinderen van wijlen Hillegont Cornelisdr. en Jannetge Cornelisdr. als erfgenamen van
Cornelis Dirckszn. van Larum haar vader bekennen dat alhoewel Wouter van Calcker curator
van de boedel van wijlen Jacob Corneliszn. Kist op 5-5-1581 aan Cornelis van Larum bij brief
van koop opgedragen heeft een verbrande hofstede of woning met 11 hond land gelegen aan
drie partijen aan elkander op de Oude Veen omtrent de oude Beek, belend en belast volgens
de oude brief, hun vader daaraan geen recht had als de koop opgedragen hebbende voor en tbv
wijlen Mr Anthonis van Dijck in zijn leven advocaat voor het Hof van Holland die het bij zijn
leven aanvaard had en het is daarna bezeten door diens weduwe jonfrouw Josyna van der
Eempt en daarna bij haar erfgenamen en wel aan Mrs Anthonis Tesmans en Andries de Cock
nomine uxoris advocaten voor het Hof van Holland aan wie deze landen als mede-erfgenamen
zijn toebedeeld en zij dragen het onroerende goed aan deze personen alsnog over.
293v. 19-1-1620 stilo novo. Mr Anthonis Tesmans verkoopt Johan Stoop wonende den Haag
de helft van de woning en landen hierna gespecificeerd daarvan de andere helft toekomt aan
Mr Andries de Cock man en voogd van jonfrouw Maria Tesmans en hun aanbedeeld uit de
boedel van jonfrouw Josyna van der Eempt weduwe van Mr Anthonis van Dijck haar
grootmoeder, te weten een woning als huis, schuur, barg en boomgaard met 440 roe land
gelegen op de oude Veen, belend NO de Oudeveenselaan, ZO en ZW de navolgende partij en
NW de erfgenamen van Claes Corneliszn. Corsteman, 2 morgen 260 roe afgezand geestland
gelegen als voren, belend NO de voorsz. hofstede met de Oude Veenderlaan, ZO en ZW Jhr
Johan van Mathenesse met zijn Berchouter duintge en NW de erfgenamen van Claes
Corneliszn. Corsteman, een croft land groot 1 morgen 47 roe (de halve Lijdweg daaronder
begrepen), belend NO de Ambachtsheer van Lisse, ZO de voorsz. Lijdweg, ZW de oude
Veenderlaan en NW de erfgenamen van Ermgaert Claes Jansznsdr. Oom te Leiden, 294 roe
land, belend Sr Aernt Claeszn. van der Hooch, ZO de navolgende partij, ZW de oude
Veenderlaan en NW de Lijdweg, 253 roe land, belend NO de huiszitten te Leiden, ZO
dezelfde met Pieter Pieterszn. van Eede lathouwer, ZW de oude Veenderlaan en NW de
voorgaande partij weland, 1 morgen 237 roe afgezand geestland, belend NO Syvert Claeszn.
van Santvliet, ZO Philips Dirckszn. Larum, ZW de voorsz. Philips van Larum en Cornelis
Corneliszn. van Immerseel schout en NW Meeus Meeuszn. Hoochcamer, 2 morgen 39 roe

land genaamd de Loostercamp gelegen over duin, belend NO Pieter Pouwelszn. Coling, ZO
de gemene Lijdweg aan de Kueckenduin, ZW de erfgenamen van Claes Corsteman voorsz. en
NW de navolgende partij, 1 morgen 199 roe land genaamd de Cleyne Veen mede gelegen
over duin in de polder van de Lage Venen, belend NO de voorsz. erfgenamen van Claes
Corsteman met haar Trompers veen, ZO de voorsz. Loostercamp, ZW Cornelis Dirckszn. van
‘t Hooch en NW de navolgende grote veen, 2 morgen 543 roe land genaamd de grote veen
gelegen in de polder van de Lage Venen, belend NO het Trompers veen van Claes Corsteman
erfgenamen voorsz., ZO de voorsz. Cleyne veen, ZW Cornelis Dirckszn. van ’t Hooch en NW
de oude vaartlaan, 1 morgen 577 roe land genaamd de Beekcamp gelegen in de Oostpolder,
belend NO Pieter Pouwelszn. Coling, ZO de Cruysweg, ZW de Bredeweg en NW de grote
Beeck, 2 morgen 180 roe hooiland gelegen in de polder van de Lisserbroek, belend NO
Joffrouw Maria van Spaernwoudc, ZO Cornelis Pieterszn. Bursgen, ZW Floris Jacobszn.
Heemskerck met Cornelis Dirckszn. van ‘t Hooch en NW de navolgende partij; 2 morgen 263
roe hooiland mede gelegen als voren, belend NO jonfrouw Maria van Spaernwoude, ZO de
voorgaande partij, ZW de voorsz. Cornelis Dirckszn. van ‘t Hooch en NW Philips Dirckszn.
Larum, tezamen 19 morgen 332 roe, belast met 3 pond hollands per jr tbv de erfgenamen van
Mr Gerrit Meliszn. van Hogeveen in zijn leven pensionaris van Leiden verzekerd op de
voorsz. woning met 1 1/2 morgen land, 15 st per jr tbv de Heilige Geest van Leiden en 4 1/2
penning ’s-Gravenhuur per jr, voor 6000 gulden.
295. 27-1-1620 stilo novo. Philips Dirckszn. van Larum met Cornelis Janszn. Doncker zijn
borg, jonge Dirck Jacobszn. Heemskerck gehuwd met Maritge Dircksdr. met Floris Jacobszn.
Heemskerck zijn borg, Adriaen Floriszn. schoemaker gehuwd met Lijsbeth Dircksdr. met
Jeroen Floriszn. vleeshouwer zijn broer en borg wonende Noordwijk binnen, Jacob
Corneliszn. van der Does gehuwd met Lucye Dircksdr. met Cornelis Corneliszn. van der Does
zijn broer wonende Leiderdorp als borg, Heymen Harmenszn. gehuwd met Machtelt Dircksdr.
wonende Catwijk op de Rijn met zijn zwagers de voorsz. jonge Dirck Jacobszn. Heemskerck
en Jacob van der Does als borgen, Jacob Lenaertszn. schipper man en voogd van Aeltge
Dircksdr. mede wonende Noordwijk binnen zonder borg, Guerte Symonsdr. weduwe van
Pieter Dirckszn. van Larum met Pieter Symonszn. bakker haar gekoren voogd ook zonder
borg, allen kinderen of zwagers van Dirck Adriaenszn. van Larum in die tijd weduwe van
Barbara Philipsdr. zijn te anderen tijde met hun vader en schoonvader Dirck van Larum met
minne en vrundschap veraccordeerd belangende de woning en landen als Dirck met zijn
vrouw bezeten hebben te weten dat de voorsz. Dirck overeengekomen is dat zijn kinderen de
woning en landen mochten verkopen aan de huiszitten te Leiden voor 19000 gulden volgens
de schuldbekentenis en dat de kinderen gehouden waren hun vader uit te keren tezamen 700
gulden per jr waarin begrepen 150 gulden welke de voorsz. Dirck genieten zal voor
onderhoud van Anna Dircksdr. zijn innocente dochter en beloven hun borgen daarvoor
kosteloos en schadeloos te houden.
296v. 20-2-1620 stilo novo. Adriaen Corneliszn. Larum schuldig aan Cornelis Pieterszn.
Bursgen en Meeus Meeuszn. Hoochcamer als Heilige Geestmeesters van Lisse 100 gulden,
daarvoor hij 6 gulden per jr zal betalen, met hypotheek op zijn huis en erf met 1 hond land
gelegen in het noordoosteinde van het Dorp, belend NO Cors Willem Isaacksznzn., ZO de
Heerweg en ZW en NW Syvert Claeszn. van Santvliet.
297v. 28-2-1620 stilo novo. Jan Pieterszn. Warmont alias Jan Pieterszn. Schouten schuldig
aan Sr Cirick van Tritsum wonende Leiden 40 gulden per jr met hypotheek op 3 morgen 30
roe uit een loostercamp gekomen van Jeroen Dammaszn. Cluft zijn schoonvader, belend NO
Claes Corsteman’s erfpacht van de heer van Benthuizen, ZO Aernt Louriszn. van Noort, ZW
Jacob Jeroenszn. Cluft en NW Dammas Jeroenszn. Cluft. Afgelost 15-12-1633.

298v. 8-4-1620 stilo novo laatste deel van een akte, met hypotheek op zijn huis en erf met 130
roe land dat hij bewoont en gebruikt, belend NO Guertge Symonsdr. weduwe van Pieter
Dirckszn. van Larum, ZO de Heerweg, ZW Tanneke van der Heecke weduwe van oude Pieter
van Eeck en NW Guertge Symonsdr. voorsz., waarvan de hoofdsom is 300 gulden.
299. 5-3-1620 stilo novo. Aelbert Corneliszn. en Pouwels Corneliszn. broers en vervangende
de verdere mede erfgenamen van jonge Cornelis Floriszn. Cock bekenden dat circa 27 jr
geleden de voorsz. jonge Cornelis Cock van de erfgenamen van Pieter Hugenzn. gekocht
heeft 5 hond land gelegen in de polder van de Roversbroek, welke koop zij verklaarden met
hun vader gedaan te hebben voor Floris Corneliszn. Cock hun half broer voor de ene helft en
dat het eigendomsbewijs staat op naam van hun vader en komen overeen dat de voorsz. Floris
Corneliszn. dit land alleen zal hebben en dragen nu op aan de weduwe en erfgenamen de oude
waarbrief.
299v als 298v kop van de akte. Anthonis Dirck Anthonisznzn. van Overgeest schuldig aan Jr
Johan van Mathenesse 18 gulden 15 st per jr met hypotheek op het daar vermelde onroerend
goed.
300v. 4-5-1620 stilo novo. Wip Harmenszn. de Vries heeft te anderen tijde van Haze
Aerntsdr. weduwe van Hubert Janszn. van Wandelen met Jan Claeszn. Bijweg haar latere man
en voogd actie en transport gekregen van een huis en erf volgens de akte van 29-5-1612 op
een erfpachtsbrief doorstoken en verkoopt dit huis nu aan Cornelis Pieterszn. Bursgen als
eigenaar van het erf daarop het voorsz. huis staat loco Pieter Pieterszn. van Robaeys, voor 200
gulden boven de erfpacht.
301. 5-5-1620 stilo novo. Anthonis Claeszn. van Alckemade gehuwd met Agniesge
Symonsdr. weduwe van Jan Thonis Vranckenznzn. heeft ontvangen van Grietge Meeusdr.
ongehuwd persoon bij advies van Gijsbert Jacobszn. van der Codde haar voogd wonende
Warmond 300 gulden daarvoor hij een lijfrente zal betalen van 30 gulden per jr met waarborg
16 1/2 hond land genaamd de drie zestalf hond en gelegen in de Oostgeest, belend NO Leecke
duyl en daarover de Lisserkerk met de huiszitten te Leiden, ZO de erfgenamen van Jr Aernt
van Duvenvoorde, ZW Adriaen Janszn. Hits en NW Mr Cornelis Nobelaer nomine uxoris.
302. 5-5-1620 stilo novo. Dezelfde verkoopt Cornelis Pieterszn. ‘s-Gravenmade een erfje uit
zijn cingel groot 7 of 8 roe om daarop een huisje te timmeren gelegen in het oosteinde bij
verkopers hofstede, belend NO de verkoper met zijn buitencingel, ZO de verkoper, ZW de
dam of laan van de groene weide en NW de Heerweg. Voldaan met een constitutiebrief van 3
gulden per jr.
302v. 5-5-1620 stilo novo. Volgt de brief met hypotheek op het gekochte.
303v. 11-5-1620. Philips Dirckszn. Larum verklaart op 30-11-1609 te hebben gekocht van de
weduwe en erfgenamen van Floris Corneliszn. een perceel land en draagt dit over aan
Cornelis Dirckszn. van ‘t Hooch. Voldaan met een obligatie van 1700 gulden.
304. 25-5-1620 stilo novo. Dammas Willem Thomasznzn. verkoopt Dirck Gerritszn. de
Monnick de beternis van 21 roe land uit zijn erfpachtscroft om daarop een huis te timmeren,
belend NO de korte Broekweg, ZO en ZW de verkoper en NW de Heerweg, belast met 25 st
per jr. Voldaan met een schuldbrief van 160 gulden boven de erfpacht.
305. 25-5-1620 stilo novo.Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte.

306. 25-5-1620 stilo novo. Dirck Gerritszn. de Monnick is schuldig aan Dirck Adriaenszn.
Larum als heertgen vader en bloedvoogd van de onmondige wezen van zijn zoon Pieter
Dirckszn. Larum bij Grietge Symonsdr. 200 gulden, daarvoor hij 12 gulden per jr zal betalen,
met hypotheek op het voorsz. erf met nieuw gebouwde huis. Afgelost 5-4-1622 stilo novo.
307. 25-5-1620. Dirck Engelszn. Larum duinmeier heeft op 21-5-1619 gekocht van Jeroen
Aelbertszn. molenaer de helft van een huis en verkoopt dit deel nu aan Dirck Adriaenszn. van
Larum zijn oom die de andere helft al bezit, belend en belast volgens de oude brief, voor 185
gulden.
307v. 25-5-1620 stilo novo. Cornelis Pieterszn. van ‘s-Gravenmade schuldig aan dezelfde 100
gulden met hypotheek als vermeld onder 302.
308v. 28-5-1620 stilo novo. Jan Janszn. alias Clinckan wonende Noordwijkerhout verkoopt
Claes Adriaenszn. Schenaert 1439 roe veenland gelegen over duin in de polder van de Hoge
Mosvenen (de helft van 5 morgen) die verkoper had aangekocht van Maerten Hubertszn. van
Alckemade welke het land gekocht had van de erfgenamen van Dirck Corneliszn. alias
Commeren, belend jegenwoordig het verkochte NO Jr Johan van Mathenesse, ZO de koper,
ZW de verkoper en NW de erfgenamen van Jr Aernt van Duvenvoorde, voor 525 gulden.
309. 9-6-1620 stilo novo. Cornelis Pieterszn. Bursgen en Meeus Meeuszn. Hoochcamer als
Heilige Geestmeesters verkopen Pieter Pieterszn. van Eede lathouwer en Quirijn Claeszn. ’sGravenmade een oud vervallen klein huisje met erf zoals laatst door Jeroentge Hendricksdr.
bezeten, belend NO Maritge Fransdr. weduwe van Gerrit van Tiel met haar kinderen, ZO en
ZW Rycklant Claesdr. weduwe van Floris Willemszn. bakker en NW het buurpad van het
Dorp, belast met 3 st tijns per jr tbv de Ambachtsheer van Lisse en 1/3 van 2 pond hollands
per jr tbv de Abdij van Leeuwenhorst. Voldaan met een obligatie van 170 gulden.
309v. 16-6-1620 stilo novo. Pieter Corneliszn. oud schipper in den Engel verkoopt Cornelis
Pieterszn. schipper in den Engel zijn oudste zoon een huis en klein erfje, strekkende voor van
het zuidoosteinde uit de Heerweg tussen Maritge zijn zusters werf aan de noordoostzijde en
de nieuwe waterlozing aan de zuidwestzijde, naar het noordwesteinde tot achter benevens de
lindeboom toe, alles volgens de oude brief van 8-1-1602, zonder het kleine tuintje dat de
verkoper aan zich behoudt, voor 400 gulden.
310v. 24-6-1620 stilo novo. Willem Adriaenszn. Schenaert heeft te anderen tijde in erfpacht
aanvaard van juffrouw Clara Hendricksdr. van Assendelft met haar broer Jr Baerthout van
Assendelft 6 percelen land voor 60 gulden en twee coppels conijnen per jr volgens de brief
van 7-1-1591 en verkoopt nu met toestemming van de grondeigenaar Jr van Assendelft aan
Hendrick Janszn. van Egmont 626 roe genaamd de kleine venne beneffens over de Lisserkerk
met zijn laan strekkende uit het land tot aan de Heerweg in de Poelpolder, belend NO de
erfgenamen van Marritge Engelsdr. weduwe van Jacob Floriszn. Heemskerck loco de pastorie
van Lisse, ZO de Lissergracht, ZW de Abdij van Leeuwenhorst en NW eerst de erfgenamen
van Claes Corneliszn. Corsteman en daaraan de voorsz. Marritge Engelsdr. erfgenamen met
de voorsz. laan, 770 roe land genaamd de Garstcamp, belend NO en ZO Jr Johan van
Mathenesse, ZW het Weeshuis te Leiden en NW de Cruysweg, 794 roe land ook genaamd de
Garstcamp, belend NO de Abdij van Leeuwenhorst, ZO Huygh Dignomszn. de Roo loco het
Lijsbetten Gasthuis te Haarlem, ZW de Ambachtsheer van Lisse en NW de Cruysweg, 1508
roe land genaamd de Bentcamp, belend NO de Abdij van Leeuwenhorst, ZO het navolgende
Calffcampge, ZW de voorsz. ambachtsheer en NW Huygh de Roo voorsz. loco het voorsz.
Gasthuis, 606 roe en bij hermeting bevonden 400 roe, genaamd het Calffcampgen, belend NO

de Abdij van Leeuwenhorst, ZO de Leidse Meer, ZW de erfgenamen van Ermgaert Claes
Jansznsdr. Oom en NW de voorsz. Bentcamp, deze voorsz. 4 partijen land gelegen in de
polder van de Lisserbroek en 1216 roe land mede genaamd de Venne gelegen in de
Oostpolder, belend NO Gerrit Auenweg en ZO, ZW en NW Mr Cornelis Nobelaer nomine
uxoris loco Mr Herbert Stalpaert van der Wyele. Voldaan met een schuldbrief van 5340
gulden boven de vermelde erfpacht.
312. 24-6-1620 stilo novo. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte. Borgen Jan
Hendrickszn. van Egmont zijn vader en Pieter Pieterszn. Keyser.
313v. 21-7-1620 stilo novo. Cornelis Claeszn. Corsteman, Cornelis Aerntszn. Verschuyren
gehuwd met Alijdt Claesdr. eerst weduwe van Jacob Bartelmeeuszn. van der Sluys, Laurens
Gerritszn. Langevelt gehuwd met Catrijn Claesdr., Quirijn Hendrickszn. van der Morsch man
en voogd van Geertge Claesdr., Cornelis Jacobszn. van Spaern man en voogd van Marytge
Claesdr. en Egbert van Bosvelt gehuwd met Duyfge Claesdr. als erfgenamen van Claes
Corneliszn. Corsteman verkopen Gerrit Janszn. Croon en Floris Jacobszn. Heemskerck loco
Dirck Engelszn. van Larum een woning met huis, barg en schuren alsmede 14 morgen 559 roe
wei- of teelland gelegen op de oude Veen, tussen de Wildernis zowel van Berckhoudt als van
de Keuckenduinen zoals door de voorsz. Claes Corsteman gekocht van de erfgenamen van
Johan van Brouckhoven in zijn leven rentmeester van Rijnland, belend NO de oude
Veenderlaan, ZO de erfgenamen van Mr Anthonis van Dijck met het Berckhouter duintge,
ZW Cornelis Maertenszn. Verdel c.s. en NW de Keukenduin van Teilingen, alles volgens de
oude brief van 29-2-1592. Voldaan met een schuldbrief van 3500 gulden.
314v. blanco.
315. 4-8-1620 stilo novo. Pietertge Pouwelsdr. weduwe van Engel Adriaenszn. Larum met
Pieter Pouwelszn. Coling haar broer en Jan Hendrickszn. van Egmont haar voogden ter eenre
en Pieter Janszn. Persoon man en voogd van Maertge Engelsdr., jonge Pieter Floriszn.
schipper gehuwd met Aeltge Engelsdr., Adriaen Engelszn. en Dirck Engelszn. beiden voor
hen zelve, Gerrit Claeszn. gehuwd met Aechte Engelsdr. en Adriaen Claeszn. schipper
gehuwd met Neeltge Engelsdr., allen kinderen van de voorsz. Engel Adriaenszn. ten overstaan
van Dirck Adriaenszn. Larum hun oom en indertijd voogd ter andere zijde hebben in 1612 de
boedel gedeeld. De weduwe de hofstede als huis met barg en twee percelen land als de ene
daarop de hofstede staat, groot 2 hond en de andere 3 hond tussen beide de kleine beek
doorloopt gelegen in de Oostpolder, belend tezamen NO Pieter Coling voorsz., ZO Aelbert
Jeroenszn. molenaar met de Broekweg, belend ZW de Broekweg, NW de weduwe en
erfgenamen van Dirck Anthoniszn. van Overgeest met Pieter Coling voorsz., belast met 7
gulden per jr tbv het gemene land van Holland verzekerd op de voorsz. 3 hond, een teelcroftje
van 3 hond gelegen in dezelfde polder, belend NO de huiszitten te Leiden loco Dirck van
Larum voorsz., ZO de Hoge Weide van Claes Corsteman erfgenamen, ZW Meeus Meeuszn.
Hoochcamer en NW de Heerweg, de helft van een camp weiland genaamd de Garstcamp
groot 8 hond gelegen in de polder van de Lisserbroek, daarvan de andere helft leenland is en
toebehoort aan Adriaen Engelszn. haar zoon, belend tezamen NO en ZW de voorsz. Claes
Corsteman erfgenamen strekkende met het noordwesteinde doorgaande van de Cruysweg af
zuidoostwaarts tot in de Schouwbare sloot toe met alle mobile goederen en de voorsz.
erfgenamen 4 morgen land genaamd het Beeckcampgen gelegen in de Oostpolder, belend NO
de Lisserkerk, ZO de Cruysweg, ZW Jr Johan van Mathenesse en NW de grote Beeck.

316. 4-8-1620 stilo novo. De kinderen verkopen Adriaen Engelszn. van Larum hun broer en
zwager 5/6 van de voorsz. 4 morgen, daarvan de koper 1/6 toekomt voor 2250 gulden, zoals
heden door hun moeder voor hun vaderlijk erfdeel bewezen.
317. 4-8-1620 stilo novo. Pietertge Pouwelsdr. weduwe van Engel Adriaenszn. van Larum
met Pieter Pouwelszn. haar broer en gekoren voogd verkoopt Adriaen Engelszn. Larum haar
oudste zoon de helft van 8 hond land daarvan de andere helft, zijnde leenland de koper al
toebehorende zoals hiervoor vermeld, met waarborg een croft land van 3 hond eveneens
hiervoor vermeld, voor 900 gulden.
317v. 4-8-1620 stilo novo. Adriaen Engelszn. Larum heeft van zijn moeder Pietertge
Pietersdr. voormeld gekocht de hofstede met twee partijen land als hiervoor vermeld, voor
1600 gulden, daaraf 400 gulden gereed alsmede twee custingbrieven, tezamen groot 900
gulden, dus resteert 700 gulden alsmede nog de voorsz. 8 hond voor 900 gulden.
318. 4-8-1620 stilo novo. Pietertge Pouwelsdr. weduwe van Engel Adriaenszn. van Larum
verkoopt de voorsz. partij voor 1600 gulden.
319. 5-8-1620 stilo novo. Adriaen Engelszn. Larum verkoopt Cornelis Aerntszn. Schuyerman
en Quirijn Hendrickszn. van der Morsch de helft van 8 hond land genaamd de Garstcamp
gelegen in de polder van de Lisserbroek, daarvan de helft leenland is van het huis van
Alkemade, hetwelk eveneens door de leenheer zal worden overgedragen, voor 712 gulden 10
st.
320. 9-8-1620 stilo novo. Pieter Pieterszn. Keyser verklaart dat hoewel hij jegens Claes
Dirckszn. nomine uxoris op 4-6-1607 het recht en opdracht had verkregen van het navolgende
land, hij daarvoor geen betaling heeft gedaan maar dat de voldoening daarvan geschied is
door Jan Thonis Vranckenznzn. zijn naaste buur die de koop had overgenomen voor de
eigendomsbrief was gepasseerd en dat hij deze nu opdraagt aan Anthonis Claeszn. van
Alckemade jegenwoordig man van Agniese Symonsdr., de voorsz. Jan Thonis Vranckenznzn.
weduwe.
321. 10-10-1620 stilo novo. Dirck Corneliszn. Corff als speciale last hebbende van Jan van
der Lanen althans residerende binnen Antwerpen in Brabant volgens de procuratie van 11-81620 verleden voor Michiel van Couwenbergh notaris te Antwerpen verkoopt Ambrosius van
der Lanen zoon van de verkoper een bezegelde constitutiebrief van 6 gulden 5 st per jr
verleden door Dammas Hendrickszn. decker tbv de voorsz. Hans of Jan van der Lanen van
29-6-1609.
322. 5-11-1620 stilo novo. Testament van Gerard van der Laen oud burgemeester van
Haarlem wonende op de hofstede van der Speck te Lisse heeft zich in verband met zijn hoge
leeftijd gehaast om op 8-10-1620 ivm het haastig overlijden van zijn vrouw Magdalena van
Beresteyn zijn kinderen hun moederlijk erfdeel te bewijzen. Hij benoemt tot zijn erfgenamen
Pauwels van der Laen en Catharyna van der Laen gehuwd met Sr Adriaen Maertenszn. Block
zijn zoon en dochter gewonnen aan Jonfrouw Catharina Jacobsdr. Oom zijn eerste vrouw, met
Cornelis van der Laen, Nicolaes van der Laen, Adriaen van der Laen, Benjamin van der Laen,
Beatrijs van der Laen en Catharina van der Laen zijn 4 zonen en 2 dochters bij jonfrouw
Magdalena van Beresteyn zijn laatste vrouw en voor zo veel het haar aangaat Clara van der
Laen weduwe van David Lupaert zijnde een dochter mede van de voorsz. voorbedde “de wijle
dezelfve David (God betert) eenen desolaten boedel eene naicte huisv(r)ouwe ende desolate
kinderen tot laste van hem testateur naergelate ende heef etc.” en hij meer heeft moeten

betalen aan schulden en borgtochten als hun erfenis is, stelt haar daarom in de legitieme portie
en belangende Maria van der Laen huisvrouw van Claes Corneliszn. Cleuting zijn tweede
dochter van eerste bedde die tegen zijn wil de voorsz. Maria weggevoerd heeft en de
olieslagerij welke de testateur met al het gereedschap voor hem had doen kopen verkocht
moest worden en een ander huis daarvoor is gekocht, waarvoor de testateur ook borg is
gebleven, heeft daarom de testateur diens 3 kinderen afgenomen en doen onderhouden en stelt
zijn dochter Maria mede in de legitieme portie en onterft zijn twee dochters en benoemt hun
kinderen tot zijn erfgenamen in hun moeders plaats. Hij legt zijn andere erfgenamen de plicht
op om uit de goederen van zijn sterfhuis elk van zijn twee dochters voor hun alimentatie
jaarlijks uit te keren elk een lijfrente van 150 gulden te betalen in vier-maandelijkse termijnen
elk van 50 gulden en aan zijn jongste zoon Benjamin mede ingevolge het testament van zijn
moeder een lijfrente van 50 gulden per jr, hetwelk hij verhoogd heeft tot 100 gulden per jr. Hij
benoemt tot zijn executeurs zijn twee zonen Pouwels en Mr Cornelis van der Laen.
325v. 2-11-1620 stilo novo. Dirck Willemszn. van Steenvoorden voor de ene helft en
Hubertge Pietersdr. weduwe van Adriaen Willemszn. van Steenvoorden met Cornelis
Pieterszn. Keyser haar oudste broer als haar gekoren voogd mitsgaders Dirck Willemszn.
voorsz. als oom en voogd over Willem Adriaenszn. 20 jr nagelaten weeskind van Adriaen
Willemszn. en Hubertge Pietersdr. voor de andere helft hebben op 31-1-1618 verkocht en
dragen nu op aan jonge Dirck Jacobszn. Heemskerck ipv Dirck Engelszn. Larum 1160 roe
land genaamd Plockeblom gelegen in de polder van de Lisserbroek en eertijds van Cornelis
van der Laer? gekomen en hen verkopers ten dele gevallen uit de boedel van Willem
Adriaenszn. van Steenvoorden, jegenwoordig belend NO de huiszitten te Leiden loco Dirck
Adriaenszn. Larum, ZO Meeus Meeuszn. van Hoochcamer loco Dirck Anthoniszn., ZW de
Lisserkerk en NW de Schouwsloot en daarover oude Adriaen Corsteman weduwe loco jonge
Adriaen Adriaenszn. Corsteman, alles volgens de oude brief van 3-12-1597, voor 1475
gulden.
326v. 7-1-1621 stilo novo. Marytge Dircksdr. weduwe van Jan Jacobszn. Doncker met Jan
Hendrickszn. van Egmont haar gekoren voogd verkoopt Cornelis Janszn. Doncker haar
jongste zoon een hofstede als huis, schuur en erf met dat croftge, belend NO de oude
Veenderlaan of anders de Lage weg, ZO de Heerweg, ZW het huis en erf dat Aernt
Lenaertszn. schipper verkocht had aan Pietertge Pouwelsdr. weduwe van Pieter Willemszn.
van Moerkercken alias Vouger en NW Jr Johan van Mathenesse, belast met 3 st per jr min een
oortgen tbv de Ambachtsheer van Lisse, 6 gulden per jr tbv de stad Leiden en 2 pond per jr
tbv Pieter Janszn. te Noordwijk en nu de Heilige Geest aldaar.
327v. 7-1-1621 stilo novo. Dezelfde stelt 7 jr geleden verkocht te hebben en draagt alsnog
over aan Cornelis Janszn. Doncker haar jongste zoon de helft van de Capelle weide groot 13
hond, gelegen in de Poelpolder, belend NO de Corte Broekweg, ZO Jan Hendrickszn. van
Egmont met Hendrick Janszn. zijn zoon c.s., ZW de erfgenamen van Maritge Engelsdr.
weduwe van Jacob Floriszn. Heemskerck en NW Dammas Willem Thomasznzn., belast met
36 gulden per jr, de helft van 72 gulden, tbv het gemene land van Holland.
328. 7-1-1621 stilo novo. Cornelis Janszn. Doncker stelt circa 7 jr geleden van zijn moeder
Maritge Dircksdr. weduwe van Jan Jacobszn. Doncker gekocht te hebben de voorsz. hofstede
vermeld onder 326v en de helft van de Capelle weide vermeld onder 327v tezamen voor 2200
gulden, daarop hij heeft betaald 1400 gulden, zodat resteert 800 gulden, met waarborg het
gekochte.

330. 20-1-1620 stilo novo. Cornelis Claeszn. Corsteman, Cornelis Aerntszn. Verschuer man
en voogd van Alijt Claesdr., Quirijn Hendrickszn. van der Morsch gehuwd met Geertge
Claesdr., Laurens Gerritszn. Langevelt gehuwd met Catrijn Claesdr., Cornelis Jacobszn. van
Spaeren gehuwd met Maritge Claesdr. en Egbert van Bosvelt man en voogd van Duyfge
Claesdr., als erfgenamen van Claes Corneliszn. Corsteman en Maritge Vranckendr. in hun
leven wonende te Lisse verkopen Mr Nicolaes Gerritszn. van der Laen advocaat voor het Hof
van Holland de melioratie en de beternis van 5 morgen 1/2 hond land genaamd de
Loostercamp gelegen in twee partijen aan elkander over duin zoals afkomstig uit hun ouders
boedel, belend NO Adriaen Willemszn. van Erffoort, ZO de Kueckenduin van Teilingen, ZW
de Cluftenlaan van de verkopers en NW de verkopers alsmede de erfgenamen van Laurens
Matthijszn. ter Lee, de welke met 2 andere loosters beide gelegen in de Hoge Mosvenen ter
weerszijden van de hofstede van Claes Adriaenszn. Schenaert gelegen zijn en jegens de heer
van Benthuizen in erfpacht worden gehouden, tezamen voor 51 gulden per jr, daarvan de
koper moet betalen 25 gulden. Voldaan met een obligatie van 2000 gulden.
331. 20-1-1621 stilo novo. Dezelfden verkopen Huygh Dignomszn. de Roo 2 morgen 27 roe
land als de voorsz. Claes Corsteman op 2-6-1590 had gekocht van Gijsbert Dirckszn. Gool
c.s. gelegen over duin in de polder van de Lage Venen, belend NO Dirck Dignomszn. de Roo,
ZO de erfpachtlooster van de verkopers en NW de oude Vaartlaan. Voldaan met een obligatie
van 475 gulden.
332. 20-1-1621 stilo novo. Jan Pouwelszn. van Coolhoven, Adriaen Quirijnszn. van
Paddepoel, Claes Bertelmeeuszn. van Singelshoeck en Gersum van der Capelle als
huiszittenmeesters en Aelmoessenyers te Leiden verkopen de commandeur Adriaen
Maertenszn. Block 42 roe teelland gelegen in de polder van de Oostgeest, belend NO Cornelis
Corneliszn. van Immerseel schout alhier, ZO de koper met zijn huis en erf en ZW en NW de
verkoper, voor 252 gulden.
332v. 21-1-1621 stilo novo. Aeltge Jeroensdr. weduwe van Pieter Janszn. de Jongste met
Dammas Jeroenszn. Cluft en Jan Pieterszn. Warmont haar broer en zwager als haar gekoren
voogden ter eenre en Pancraes Pieterszn. en oude Jan Pietersz. broers, elk voor hen zelve en
mondig, Willem Janszn. en Jan Janszn. als omen en voogden over de onbejaarde wezen van
Pieter Janszn. de Jongste alzo Jannetge de Jongste is overleden, jonge Jan 21 jr, Gerritge 18 jr,
Annetge 17 jr en Lenaert 13 jr ter andere delen de boedel. Aeltge de beternis van de hofstede
als huis, barg en schuur alsmede 8 morgen land gelegen in de polder van de Westgeest, belend
NO Dammas Jeroenszn. Cluft en deze boedel, ZO de Lijdweg, ZW Hubert Hendrickszn. met
Trynen laan en NW de Kueckenduin van Teilingen, belast met een erfpacht van 54 gulden per
jr tbv jonfrouw Machtelt Schroots, 15 st per jr tbv de Abdij van Rijnsburg en 6 st erfhuur per
jr tbv de Ambachtsheer van Lisse, van welke twee kleine pachten de voorsz. Dammas
Jeroenszn. 1/4 moet betalen, 2 partijen hooiland tezamen groot 4 morgen gelegen aan
elkander in de polder van Roversbroek, belend tezamen NO Jan Hendrickszn. Brebijl of nu
zijn erfgenamen met Cors jonge Willemszn. en Huygh Pancraeszn. Cluft, ZO Willem
Floriszn. boel of Brunt, ZW Pieter Floriszn. van Heemstede zo met eigen als met erfpacht en
NW ‘s-Gravenland met Jan Janszn. Pronck, 6 1/2 hond hooiland genaamd Smolenaers horne
gelegen in de polder van Sassemerbroek, gekomen van Jeroen Dammaszn. Cluft, belend NW
en NO ‘s-Gravenwater genaamd Cleypoel, ZO Jan Hendrickszn. Brebijl en ZW Cornelis
Pieterszn. Keyser alsmede al het vee en alles dat tot de bouneringe behoort en al de inboedel
en zij zal haar kinderen schadeloos houden van de constitutiebrieven als obligaties en lopende
schulden, tezamen 3325 gulden 6 st en zal de onmondige kinderen opvoeden tot 18 jr en de
kinderen zullen hebben de Noordhoek en Wouters weide tezamen 4 morgen gelegen als
voren, belend NO Jr Johan van Mathenesse, ZO de Abdij van Leeuwenhorst, ZW Dammas

Jeroenszn. Cluft en NW de Kueckenduin van Teilingen, 3 percelen teelland gelegen voor de
hofstede tezamen 3 morgen 2 hond waarvan de eerste partij naast de hofstede, belend NO de
Abdij van Leeuwenhorst, ZO de Lijdweg, ZW de voorsz. hofstede en NW Dammas
Jeroenszn. Cluft, een croftje gelegen over de Lijdweg, belend NO Claes Gerritszn. op ‘t Nest,
ZO Daniel Lenaertszn. weduwe c.s., ZW Dammas Cluft voorsz. met de navolgende partij en
NW de Lijdweg en nog een partij, belend NO de voorsz. croft, ZO Dammas Cluft voorsz.,
ZW Trynen laan van de Abdij van Leeuwenhorst en NW de Lijdweg.
334. 22-1-1621 stilo novo. De kinderen gaan delen. Pancraes met Gerritge en Annetge zijn
zusters twee percelen land genaamd de Noordhoek en de Wouters weide, oude Jan Pieterszn.
alleen een voorcroft groot 8 hond gelegen in het voorsz. land, belend NO jonge Jan Pieterszn.
met zijn voorcroft, ZO Dammas Cluft voorsz., ZW Trynenlaan en NW de Lijdweg, mits dat
oude Jan aan jonge Jan moet toegeven 275 gulden, jonge Jan een voorcroft van 4 hond mede
gelegen als voren, belend NO Claes Gerritszn. op ’t Nest, ZO Neeltge Daniel Tetroede
weduwe met haar kinderen c.s., ZW Dammas Cluft voorsz. en NW de Lijdweg, Lenaert een
croft gelegen bezijden de hofstede groot 8 hond binnen de oude banheining, belend ZO de
Lijdweg, ZW Aeltge Jeroensdr. voorsz., NO de Abdij van Leeuwenhorst en NW Dammas
Cluft en moet aan jonge Jan toegeven 125 gulden en de kinderen moeten tezamen aan de
moeder uitkeren 500 gulden in verband met het overlijden van Jannetge.
335. 19-3-1621 stilo novo. Adriaen Corneliszn. Larum schuldig aan Dirck Adriaenszn. Larum
als heertgenvader en bloedvoogd over de onbejaarde wezen van Pieter Dirckszn. zijn zoon bij
Geertge Symonsdr. 100 gulden daarvoor hij 6 gulden per jr zal betalen, met hypotheek op zijn
huis en erf met 1 hond land gelegen in het noordoosteinde van het Dorp, belast met 6 gulden
per jr tbv de Heilige Geest te Leiden.
335v. 23-3-1621 stilo novo. Hendrick Hubertszn. en Cornelis Hubertszn. broers vervangende
Jacobge Hubertsdr. hun zuster weduwe van Dammas Gerritszn. Cluft als erfgenamen van
Hubert Hendrickszn. hun vader ter eenre en Annetge Willemsdr. weduwe van Jan Pieter
Mourijnsznzn. bij haar hebbende haar zwager Jan Willemszn. als haar gekoren voogd als
universele erfgenaam van Willem Corneliszn. Ponden haar vader en van Cornelis Willemszn.
Ponden haar broer ter andere stellen dat circa 25 jr geleden hun ouders overeengekomen
waren dat Hubert Hendrickszn. voorsz. alstoen bezitter van de Beeckcroft en de weide aan
Willem Corneliszn. Ponden uit goede buurschap toegelaten en geconsenteerd heeft: “overmits
de onruymte ende benartheyt van desselfs Willem Ponden werffve” dat hij zowel zijn oude
heining mag herzetten als een eindje sloot tussen hen beiden gelegen zover de voorsz. werf
strekt zal mogen verleggen “also van oude hercomme altyt ten platte lande van Rynlant en de
Rynlantse gevolge geobserneert ende gebruyckt is dat de possesseurs van de werffen jegens
de bezitters van de landen schuldig waren die 2/3e delen van een heining half ende half
gelyck tselve ten date der accorde gewesen hadde etc.”
336. 23-3-1621 stilo novo. Hendrick Janszn. van Egmont mede schepen als actie en transport
jegens Willem Adriaenszn. Schenaert verkregen hebbende aangaande 6 percelen van erfpacht
verkoopt Pieter Pieterszn. Keyser zijn medestander een partij genaamd de grote Venne groot 2
morgen 18 roe gelegen in de Oostpolder, belend NW de Gerrit Auenweg en ZO, ZW en NW
Mr Cornelis Nobelaer nomine uxoris loco Mr Herbert Stalpert van der Wyele, belast met 14
gulden erfpacht per jr welke verkoper daarop behoudt alzo de gehele erfpacht 60 gulden per jr
bedraagt tbv Jr Baerthout van Assendelft en tlv verkoper blijft. Voldaan met een schuldbrief
van 1204 gulden 13 1/2 st.

336v. 23-3-1621 stilo novo. Hendrick Hubertszn. en Cornelis Hubertszn. broers en hen sterk
makende voor Jacobge Hubertsdr. hun zuster weduwe van Dammas Gerritszn. Cluft als
erfgenamen van Hubert Hendrickszn. ter eenre en Laurens Rochuszn. Roos ter andere hebben
circa 7 jr geleden al bij het leven van Hubert Hendrickszn. geruild de navolgende partijen
ieder groot 1/2 morgen gelegen in de polder van de Westgeest onder Trynenlaan, te weten dat
Hendrick en Cornelis van Laurens Roos zullen hebben de beternis van een partij erfpacht
belast met 30 st per jr tbv de Abdij van Leeuwenhorst, belend NO Hendrick en Cornelis
voorsz., ZO de Heerweg, ZW wederom Hendrick en Cornelis en NW Aelbert Eeuwoutszn.
eertijds gekomen van Joris Floriszn. en Laurens zal hebben een partij uit de croft welke van
Willem Hubertszn. Verplas is gekomen, belend NO de voorsz. broers, ZO de Lijdweg, ZW
Gerrit jonge Willemszn. en NW Quirijn Claeszn. ‘s-Gravenmade.
337. 23-3-1621 stilo novo. Pieter Pieterszn. Keyser erkent de opdracht van de erfpacht door
Hendrick Janszn. van Egmont, belast met 14 gulden erfpacht per jr.
337v. 29-3-1621 stilo novo. Aernt Lenaertszn. schipper welke van jonge Dirck Adriaenszn.
Larum een erfpacht van 28 roe had gekocht bij brief van 15-8-1613 draagt dit erf op met het
daarop gebouwde huis aan de jonfrouwen Beatrys en Catharyna van der Laen voor 770
gulden.
338. 5-4-1621 stilo novo. jonge Cornelis Floriszn. de Wassenaer verkoopt Cornelis Claeszn.
Langevelt een hofstede als huis met barg en 227 roe land alles volgens de 2 oude brieven,
waarvan de belasting door de koper is afgelost. Voldaan boven de belasting met een obligatie
van 1250 gulden.
339. 12-4-1621 stilo novo. Huygh Corneliszn. van Moerkercken heeft uit kracht van zijn
verkregen recht jegens Gerrit Janszn. Hits aan een huis en erf dit weder verkocht aan Pieter
Dirckszn. van der Bilt, belend en belast volgens de oude brief. Voldaan met een obligatie of
schuldbrief van 600 gulden. Afgelost 18-10-1630.
339v. 13-4-1621 stilo novo. Cornelis Janszn. Doncker verkoopt Jacob Janszn. een erf van 30
roe, belend NO de Lageweg of anders de oude Veenderlaan, ZO en ZW de verkoper en NW Jr
Johan van Mathenesse, voor 172 gulden.
340. 1-5-1621 stilo novo. Aechte Cornelisdr. weduwe van Dirck Gerritszn. de Monnick met
Claes Janszn. Schuer haar zwager als haar gekoren voogd, Cornelis Gerritszn. de Monnick en
Claes Gerritszn. de Monnick als bloedvoogden en omen van de onmondige kinderen van
Dirck hun broer zowel van de oude als van de jonge bedde verkopen jonge Cornelis Floriszn.
de Wassenaer de beternis van een erf groot 21 roe met daarop een nieuw gebouwd huis
volgens de brief van 25-5-1620. Voldaan met een schuldbrief boven de belasting van 420
gulden.
341. 4-5-1621 stilo novo. Quirijn Pieterszn. en Jacob Pieterszn. broers, Cornelis Jeroenszn.
wonende Eyckenduinen oud oom en bloedvoogd van de onmondige kinderen van wijlen
Dirck Pieterszn. en hen sterk makende voor Engeltje Pietersdr., Trijn Pietersdr. en Adriana
Pietersdr. ongehuwde personen hun zusters en nicht als erfgenamen van Pieter Jeroenszn. en
Adriaentge Hendricksdr. verkopen Dirck Louriszn. van Aeckersloot 2 1/2 morgen land (de
helft van 5 morgen) gelegen over duin in de polder van de Lage Venen, belend NO de
Ambachtsweg genaamd de Delft, ZO de erfgenamen van Quirijn Syvertszn. smith te
Noordwijk, ZW de oude vaartlaan en NW Jan Janszn. Clinckan, alles volgens de oude brief

van 24-5-1592 onder overhandiging van twee oude brieven alsmede een copie, voor 600
gulden.
342. 1-6-1621 stilo novo. Barbara Claesdr. weduwe van Jan Hendrickszn. Brebijl met Jan
Claeszn. haar broer als haar gekoren voogd, Jan Cornelis Claesznzn. als neef en bloedvoogd
van de onmondige wezen van Jan Hendrickszn.
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350v. 26-12-1621 stilo novo. Testament van Claes Adriaenszn. Schenaert en Brechtge
Cornelisdr. Zij hebben twee kinderen Arie Claeszn. en Dieuwertge Claesdr. welke uit hun
boedel elk 1200 gulden krijgen ipv hun legitieme portie, zoals reeds genoten. De rest moet
worden gedeeld door de voor- en nakinderen.
H.J. van der Waag, Spijkenisse, februari 1998.
Gedigitaliseerd door M. van der Tas, augustus 2012.

