Rechterlijk Archief van Lisse
inv.no. 5
door
H.J. van der Waag
Het opschrift van de index luidt: Register op het Protocol van Lisse getekent met de letter E
beginnende met de 5 January ende eyndigende met de 29 Aprill 1626 met nog twee brieven
van den jare 1635 en 1631, begrypende de namen van de verkoopers en de koopers,
uytgevers, aannemers, schuldeyschers ende schuldenaaren.
1. 5-1-1622 stilo novo. Mr Frederick Reynierszn. Brunt jegenwoordig wonende Utrecht heeft
in erfpacht uitgegeven aan Cornelis Jeroenszn. van Swanenburgh op 4-1-1583 een woning
met schuur en boomgaard, belend NW en NO Maerten Ruychaver nu de erfgenamen van Jr
Arnoult van Duyvenvoorde, ZO de Nieuwenrodens duyn en ZW de ambachtsheer van Lisse
Jhr Johan van Mathenesse, voor 30 gulden per jr, daarvan het eerste jaar was verschenen St
Lambertusdag 1583.
3. 5-1-1622 stilo novo. Dezelfde had in erfpacht uitgegeven aan dezelfde op 1-4-1592 een
stuk land gelegen over duin in de polder van de Lage Venen, belend NO de erfgenamen van
Jacob Floriszn. Heemskerck, ZO en ZW Claes Corsteman erfgenamen, NO Hase Willemsdr.
en NW de oude vaartlaan, voor 12 gulden per jr.
4v. 31-1-1622 stilo novo. Heyman Harmanszn. wonende te Catwijck man en voogd van
Machtelt Dirckdr., Philips Dirckzn. Larum voor hem zelve, Jacob Corneliszn. van der Does
wonende Leiderdorp gehuwd met Lucya Dircksdr., Adriaen Floriszn. schoemaker wonende
Noordwijk gehuwd met Lijsbeth Dircksdr., Jacob Lenaertszn. schipper mede wonende
Noordwijk gehuwd met Aeltge Dircksdr., Gyrte Symonsdr. weduwe van Pieter Dirckszn.
Larum met Pieter Symonszn. en Cornelis Corneliszn. Voys haar broer en neef respectieve als
haar voogden verkopen Dirck Jacobszn. Heemskerck man en voogd van Maritge Dircksdr. elk
zijn 1/7 in 7 constitutie brieven als 3 erfpachtsbrieven en 4 rentebrieven hen comparanten bij
succesie aangekomen bij overlijden van Barbara Philipsdr. in haar leven huisvrouw van Dirck
Adriaenszn. Larum als 1e een erfpachtsbrief van 2 gulden 10 st per jr tbv Pieter Pieterszn. van
Eede lathouwer, een erfpachtsbrief van 25 st per jr tlv Pieter Dirckszn. van de Bilt coman, 3e
een erfpachtsbrief van 2 gulden per jr tlv Adriaen Maertenszn. Verduyn en Gaertruyt
Knickerts, 4e een rentebrief van 7 gulden 10 st per jr tlv oude Pieter Robaeys, 5e een
rentebrief van 7 gulden 10 st per jr tlv Heycke Heyckeszn. spinnewielmaker, 6e een rentebrief
van 6 gulden 5 st per jr tlv Govert Janszn. van Hament en 7e een rentebrief van 10 gulden per
jr tlv Beatrix Gerritsdr. van der Laen c.s. voor 350 gulden.
6. 11-2-1622 stilo novo. Laurens Gerritszn. Langevelt man en voogd van Catrijn Claesdr. en
Egbert van Busvelt gehuwd met Duve Claesdr. beiden mede erfgenamen van Claes
Corneliszn. Corsteman en Marritge Vranckendr. verkopen Anthonis Claeszn. van Alckemade
een partij land o.a. genaamd Trompers Veen groot 1668 roe gelegen over duin in de polder
van de Lage Venen, belend NO Cornelis Jeroenszn. Swanenburgh met erfpacht van Mr
Frederick Reynierszn. Brunt, ZO Claes Corsteman erfgenamen. ZW Mr Andries de Cocq met
Johan Stoop en NW de oude vaartlaan, alles volgens de oude titel van 16-8-1584 en een brief
van onwillig decreet van de Vierschaar van Rijnland van 18-7-1584 voor 1000 gulden.
8. 22-2-1622 stilo novo. Cornelis Jeroenszn. Swanenburgh verkoopt Adriaen Adriaenszn. de
beternis van een partij land daarop een oude hofstede plach te staan groot 16 1/2 hond
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genaamd de Loostercamp gelegen over duin in de Hoge Mosvenen voor 600 gulden boven de
belasting van de erfpacht.
9. 22-2-1622 stilo novo. Dezelfde verkoopt Anthonis Claeszn. van Alckemade de beternis van
een partij land genaamd Rootgesveen groot 8 hond gelegen over duin in de polder van de
Lagevenen, hebbende een uitgang of noodweg gelijk dander omleggende venen opwaarts
door de grote looster van wijlen Willem Wouterszn. van der Leth hebben tot in de
Keukenduin toe, alles volgens de oude brieven, voor 290 gulden boven de belasting.
10. 8-3-1622 stilo novo. Philips Dirckszn. Larum stelt dat hij op 10-11-1607 jegens Adriaen
Corneliszn. Larum recht en opdracht verkregen heeft nopens de beternis van een huis en
schuur met 6 1/2 hond afgezand geestland en heeft weder hetzelfde recht (behoudens het huis
en schuur met 230 roe) verkocht aan Guyertge Symonsdr. weduwe van Pieter Dirckszn.
Larum, de resterende 4 hond en 20 roe gelegen in de polder van de Oostgeest, belend NO
Symon Janszn. Doncker met erfpacht, ZO de Heerweg en ZW en NW de verkoper, belast met
13 gulden erfpacht per jaar tbv de erfgenamen van Jan van Hout te Leiden, van welke 13
gulden de koopster van Symon Janszn. 3 gulden en van de verkoper 2 gulden per jr zal
ontvangen.
12. 30-3-1622. Cornelis Pouwelszn. mede-erfgenaam van Pouwels Reynenzn. en Machtelt
Pietersdr. Coling verkoopt de erfgenamen van Claes Corneliszn. Costerman en Maritge
Vranckendr. 3 hond land gelegen in de Poelpolder zoals de verkoper o.a. uit de boedel van
zijn ouders is aanbedeeld, belend NO de kopers, NW de Heerweg, ZW de erfgenamen van
Neeltge Pietersdr. Colingh, alles volgens de oude brief van 16-11-1556 voor 700 gulden.
13. 4-4-1622. De eersame Isaacq Massa geassocieert en bij zich hebbende Sara Jansdr. zijn
moeder en Lambrecht Massa zijn broer ter eenre en de eerbare Jonkvr. Beatrix van der Laen
geassisteert en vergeselschapt mette eersame zeer discrete heere Gerard van der Laen oud
burgemeester van Haarlem haar vader, Pauwels van Beresteyn oud burgemeester van Delft
haar oom en Mr Cornelis van der Laen beyder rechten doctor haar broer ter andere maken
huwelijksvoorwaarden. Hij brengt aan meubilen en inmeubile goederen als bij geschrift
overgeleverd bestaande in huizen, geld, goud, juwelen, coopmanschappen, tapijten,
schilderijen, borduurwerken, lijnwaat en huisraad en zij brent in 5 morgen land met een
smalle singel ten noordwesten en noordoosten daaraan gelegen aan de noordoostzijde langs de
Speckerslaan welke Crijn Claeszn. nog 3 jaar in huur heeft om 120 gulden met zekere
jaarlijkse toegifte volgens de huurcedule, een erfpacht van 120 gulden per jr uit twee silcken
duintjes, een lijfrente op de stad Haarlem van 42 gulden 17 st 2 p per jr, een losrente van 25
gulden op het huis en erf van Abraham Lenaertszn. te Haarlem in de Hagestraat, een losrente
van 12 gulden 10 st per jr op het huis van Crijn Janszn. de Goede in de Vlaamse buurt te
Lisse, aan geld 1150 gulden welke aan zekere goede luyden op obligatie zijn uitgezet volgens
de cavelcedule tussen haar en haar zuster Catharina van der Laen volgens de caveling van 26
maart laatstleden en nog aan schone gouden penningen en potgeld 350 gulden, aan juwelen en
kleinodien met een schone vergulde cop ter waarde van over 600 gulden, aan lijnwaat 400
gulden en heeft gemeen met haar zuster 300 gulden welke onzeker zijn, een obligatie op Jan
Dammaszn. Cluft huisman te Lisse die insolvent is geworden groot 150 gulden. Isaacq zal aan
Beatrix als morgengave verstrekken 1000 gulden, 1/3 in juwelen en 2/3 in geld waarvoor hij
tot onderpand stelt de brieven van verband gepasseerd voor twee schepenen van Haarlem
daarbij hij tot onderpand heeft gesteld twee van zijn huizen te Haarlem als de ene op de oude
Graft tussen de erfgenamen van Dirck Gerritszn. metselaar aan de ene zijde en Cornelia
Ariensdr. aan de andere zijde en het andere op de Croft tussen Jan Lenaertszn. timmerman en
het huis van Mr Pieter Bruyn landmeter aan de andere zijde.
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17. 5-4-1622. Engel Jacobszn. Heemskerck, Floris Jacobszn. Heemskerck en jonge Dirck
Jacobszn. Heemskerck broers als mede-erfgenamen van Jacob Floriszn. Heemskerck in zijn
leven waard aan het kerkhof alhier delen de boedel als eerst een kleine partij land genaamd de
Garstcamp groot 7 hond gelegen in de polder van de Lisserbroek, belend NO de Lisserkerk
met de scheysloot, ZO eertijds het Lijsbetten Gasthuis te Haarlem, ZW de weduwe en
erfgenamen van oude Adriaen Corneliszn. Corsteman en NW de Cruysweg, ten tweede 3
morgen land gelegen over duin in de polder van de Lage Venen, belend NW? Michiel
Claeszn. in de Keutelveen, ZW het Gasthuis voorsz. met Gerrit Janszn. Monnick, ZW IJsbrant
Corneliszn. de Lange en NW de oude vaartlaan, ten derde 1 of 2 partijen bij de andere gelegen
genaamd het Capelle land groot 2 morgen 1 1/2 hond gelegen in de Poelpolder, belend NW de
weduwe van Jan Jacobszn. Doncker, ZO de Molensloot en Hoppoel, ZW eerst de Graftweg en
daaraan Aelbert Jeroenszn. Molenaer nu Maerten Jacobszn. Langevelt en weder de Graftweg
en NW Reynoult Wiggertszn. van der Blesch met Dammas Willem Thomasznzn., belast met
een eeuwige rente van 36 gulden per jr tbv het Gemene land van Holland en West-Friesland,
ten vierde een camp land genaamd de Venne met de laan daartoe behorende groot 3 morgen 1
hond gelegen in de Oostpolder genaamd de Bijlsgewey, belend NO eerst de erfgenamen van
Jonfr. Dieuwer van der Laen met onze ambachtsheer daarom draaiende noordwaarts weder
dezelfde erfgenamen met Adriaen Janszn. Hits nog in het noordwesten de erfgenamen van Jhr
Arent van Duvenvoorde, ZO Pieter Pieterszn. Keyser en Dirck Adriaenszn. van Larum, ZW
Arent van der Hooch nomine uxoris en NW komende uit de laan aan de Heerweg, belast met
een losrente van 6 pond groot vlaams per jr toekomende het weeskind van Lenaert Engelszn.
Engel de voorsz. Garscamp van 7 hond en ontvangt van jonge Dirck zijn broer 100 gulden,
Floris de voorsz. 3 morgen en jonge Dirck het Capelle land. De venne blijft onverdeeld.
19. 5-4-1622. jonge Dirck Jacobszn. Heemskerck verkoopt Aernt Lenaertszn. schipper een erf
uit de Capelle weide groot 35 roe waarop een huis getimmerd is, belend NO en ZO de
verkoper met de Capelle weide, ZW de Graftweg en NW het Dorps voetpad onder beding dat
de verkoper zuidoostwaarts daaraf niet meer erven verkopen of uitgeven zal, voor 200 gulden
boven de opstal van 10 st per jr welke verkoper daarop behoudt.
20. 5-4-1622 stilo novo. Volgt de erkenning van de 10 st opstal per jr tbv jonge Dirck van
Heemskerck.
21. 4-5-1622 stilo novo. Aernt Lenaertszn. schipper is schuldig Dirck Adriaenszn. Larum 450
gulden daarvan hij jaarlijks 27 gulden zal betalen, met waarborg zijn huis en erf gelegen bij
het Dorp, belend NO en ZO jonge Dirck Jacobszn. Heemskerck, ZW de Graftweg en NW het
dorps voetpad.
22. 30-4-1622. Anthonis Dirckszn. van Overgeest schuldig aan Guyerte Symonsdr. weduwe
van Pieter Dirckszn. Larum 100 gulden waarvoor zij 5 gulden per jr zal betalen, met waarborg
zijn huis en erf gelegen in het Noordeinde, belend NW en NO de schuldeiseres, ZO de
Heerweg en ZW oude Pieter van Eecx’s weduwe. In margine: de hypotheek was verkocht aan
Cornelis Willemszn. Bommenaer en hem opgedragen op 30-10-1680 en van de
kooppenningen preferentie gehouden op 20-5-1681 en de belasting is teniet gedaan op 12-101689.
23. 4-5-1622 stilo novo. Jacob Claeszn. van Bucxsel schuldig aan Joost Vergraft brouwer in ’t
Roode Hart te Haarlem 600 gulden met waarborg zijn huis, schuur, barg met erf en werf als
hem toebehoort en gekomen van Marytge Cornelisdr. weduwe van Dirck Huygenzn. genaamd
den Engel, belend NO Jan Pieterszn. van der Cluft, ZO de Heerweg, ZW Cornelis Pieterszn.
jong schipper met de nieuwe waterlozing van de Lage Venen en NW Pieter Corneliszn. oud
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schipper in den Engel, belast met 300 gulden tbv Nicolaes Janszn. Verwer te Haarlem. In
margine: Het hypotheek hier verbonden is in twee delen gesplitst, het noordwaartse deel nu in
bezit bij Jacob Dirckszn. Heemskerck erfgenamen door de curators van Joost Vergraft vrij en
zonder belasting verkocht op 22-1-1639 waarvan de kooppenningen zijn ontvangen en het
noordwaartse deel derhalve van het hypothecair verband ontslagen. De hypotheek rust nu nog
op het zuidwaartse deel.
24. 10-5-1622. Pieter Pieterszn. Keyser weduwnaar van Grietge Jeroensdr. ter eenre en
Dammas Jeroenszn. van der Cluft en Lenaert Jeroenszn. van der Cluft omen en bloedvoogden
over Pieter 20 jr, Claes 18 jr, Jacob 16 jr, Marytge 12 jr en Duyfge 7 jr ter andere delen de
boedel door tussenspreken van de eersame Jan Claeszn. van Santvliet, Cornelis Pieterszn.
Keyser en Jan Pieterszn. Warmont. Pieter Keyser de beterschap van een camp land genaamd
de Vennen groot 2 morgen gelegen in de Oostpolder, gekomen van Willem Adriaenszn.
Schenaert, belend NO Gerrit Auenweg en ZO, ZW en NW Mr Cornelis Nobelaer nomine
uxoris, belast met 14 gulden erfpacht per jr tbv Hendrick Janszn. van Egmont, item een croft
met een vennetge tezamen 16 1/2 hond gelegen bij elkander in de Poelpolder gekomen van
Willem Wouterszn. van der Leth, belend tezamen NO Jan Claeszn. van Santvliet, ZO
dezelfde, ZW Jeroen Dammaszn. kinderen en zwagers, de kinderen van Hubert Hendrickszn.
met de heer Jr Johan van Mathenesse en NW de Heerweg, belast met 3 gulden erfpacht per jr
tbv het Capittel ten Hoogenlande te Leiden, staande op het voorsz. vennetge en nog een ven
groot 10 1/2 hond gelegen als voren, belend NO Jan Claeszn. van Santvliet, ZO de Poel, ZW
de ambachtsheer van Lisse en NW Hubert Hendrickszn. kinderen alsmede de mobile
goederen, in- en uitschulden; de weeskinderen 14 hond land genaamd ’s-Gravenbent in de
Oostpolder, daarvan 1 morgen in de Vennepambacht gelegen, eertijds gekomen van Johan
van Brouckhoven, NO Gerrit Auenweg, ZO Adriaen Janszn. Hits en ZW Anthonis Claeszn.
van Alckemade nomine uxoris en NW Syvert Claeszn. van Santvliet, belast met 15 gulden per
jr te lossen de penning 18 tbv de erfgenamen van Foy van Brouckhoven, 8 hond land mede
genaamd het Vennetgen, eertijds gekomen van Cornelis Pieterszn. Bursgen ook gelegen als
voren, belend NW Mr Cornelis Nobelaer voorsz. en ZO, ZW en NW Anthonis Claeszn.
voornoemd, item 1 1/2 morgen land genaamd het Zeddecampge, gelegen als voren, eertijds
gekomen van Maerten Pieterszn. Beeckesteyn, belend NO Mr Cornelis Nobelaer voorsz., ZO
de huiszitten te Leiden en ZW en NW jonge Dirck Jacobszn. Heemskerck c.s. en nog 7 1/2
hond land genaamd het Bultcampgen gelegen in de polder van de Bulten onder Hillegom,
belend NO en ZO Jannetge Gerritsdr. erfgenamen, ZW Syvert Claeszn. van Santvliet, NW
Aechte Dircksdr. of haar kinderen met Jannetge Gerritsdr. erfgenamen voorsz. De vader zal
de kinderen opvoeden tot hun 20e jr en bij 25 jaar of eerder huwelijk elk 150 gulden
uitbetalen met een bruidskleed.
26. 4-5-1622 stilo novo. Arent Leendertszn. schipper heeft op 13-5-1611 jegens Pieter
Willemszn. de Vouger opdracht gekregen van een erf waarop een huis is gebouwd en heeft dit
nu verkocht aan Pietertge Pouwelsdr. weduwe van Engel Adriaenszn. van Larum voor 900
gulden.
27. 10-5-1622 stilo novo. Dammas Jeroenszn. Cluft, Lenaert Jeroenszn. Spruytwater, Jacob
Jeroenszn. Cluft, Jan Pieterszn. Warmont man en voogd van Jannetge Jeroensdr., Aeltge
Jeroensdr. weduwe van Pieter Janszn. de Jongste met Pieter Corneliszn. van der Codden haar
gekoren voogd en Pieter Pieterszn. Keyser weduwnaar van Grietge Jeroensdr. allen kinderen
en zwagers van Jeroen Dammaszn. Cluft althans bedtrede leggende (= liggende op bed)
verkopen Pieter Dammaszn. Cluft 2 morgen 20 roe land genaamd de Loostercamp gelegen
over duin, belend NO de verkoper, ZO Aernt Louriszn. van Noort, ZW dezelfde en de heer
Johan van Mathenesse en NW dezelfde Van Mathenesse, voor 1130 gulden.
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29. 10-5-1622. Dezelfde verkopen Jacob Jeroenszn. Cluft hun broer en zwager 1560 roe land
genaamd de Hellecamp zoals dit o.a. aan de genoemde Jeroen Dammaszn. opgedragen is
gelegen in de polder van Zasbrouck, belend NO het water genaamd het Hellegat, ZO de
weduwe van Claes Janszn. van Rodenburgh met Pieter Floriszn. van Heemstede, ZW Cornelis
Pieterszn. Keyser en NW de weduwe en erfgenamen van Jan Hendrickszn. Brebijl, alles
volgens de oude brief van 14-7-1579, voor 2600 gulden.
30. 10-5-1622 stilo novo. Dezelfden verkopen Pieter Floriszn. van Heemstede een
eigendomsbrief van 16-5 in gulden jaar van 1600 inhoudende een partij land genaamd
Smolenaers horne als Jeroen Dammaszn. bij koop jegens Willem Janszn. en Pieter Janszn.
broers verkregen heeft, gestoken op twee oude eigendomsbrieven, voor 1076 gulden.
31. 11-5-1622 stilo novo. Hendrick Huybertszn. en Cornelis Huybertszn. broers verkopen
Pieter Pieterszn. Keyser 1 1/2 morgen land genaamd het Vennetgen gelegen in de Poelpolder,
belend NO de koper, ZO en ZW Jr Johan Nyclaeszn. van Mathenesse onze ambachtsheer en
NW dezelfde ambachtsheer volgens de oude brief van 4-2-1615, voor 2053 gulden.
33. 11-5-1622. Guyertge Symonsdr. weduwe van Pieter Dirckszn. Larum met Pieter
Symonszn. Back en Cornelis Corneliszn. Voys haar broer en neef verkoopt Gerrit Claeszn.
een huis en erf met 4 1/2 hond land gelegen in het noordoosteinde, belend NW Philips
Dirckszn. Larum of zijn vader met eigen, NO de verkochte erfpacht van de verkoopster met
de voorsz. Philips Larum met erfpacht, ZO de Heerweg en ZW Anthonis Dirckszn. van
Overgeest met de weduwe van Pieter van Eeck.
34. 11-5-1622 stilo novo. Dezelfde verkoopt dezelfde zodanige melioratie of beternis van 420
roe land als verkoopster onlangs door Philips Dirckszn. Larum opgedragen is, alles volgens de
oude brief.
35. 14-5-1622 met schepenen van Sassenheim. Jaepge Huybertsdr. weduwe van Dammas
Gerritszn. met Cornelis Huybertszn. haar broer en gekoren voogd ter eenre, Pieter
Maertenszn. man en voogd van Lijsbeth Gerritsdr. in die kwaliteit voor hem zelve en
vervangende Neeltge Gerritsdr. zijn vrouws zuster, item Gerrit Corszn., Cornelis Corszn.,
Claes Corszn., Claes Dirckszn. gehuwd met Barbara Corsdr., Jan Gijsbertszn. man en voogd
van Grietge Corsdr. mondige kinderen van Cors Gerritszn. mitsgaders Willem Symonszn.
weesmeester te Sassenheim en nazaat van Cors Gerritszn. in die kwaliteit als oppervoogd en
voogd over Jan Corszn. en Huybertge Corsdr. onmondige kinderen, tezamen representerende
de plaats van Cors Gerritszn. Voorts Jan Pieterszn. Brammer voor hem zelve en vervangende
Arent Pieterszn. Brammer uitlandig persoon zijn broer, beiden kinderen en representerende de
plaats van oude Grietge Gerritsdr. allen volle zusters mitsgaders volle broeder en zusters
kinderen van Dammas Gerritszn. voorsz., item Cornelis Gerritszn. wonende Noordwijkerhout
mitsgaders Mattheus Pieterszn. te Voorhout man en voogd van jonge Grietge Gerritsdr.
tezamen halve broer en zuster, allen mede-erfgenamen van Dammas Gerritszn. ter andere
zijde delen de boedel.
Jaepge de woning als huis, barg en schuur gelegen in Sassenheim daar Dammas Gerritszn.
overleden is met 3 morgen 1 1/2 hond, 2 morgen 1 1/2 hond gelegen achter de voorsz.
woning, 1/2 morgen gelegen achter de woning, de helft van 1047 roe land gekomen van de
Abdij van Egmond daarvan de wederhelft toekomt aan het Clooster ter Leede, belast de
voorsz. helft met 8 gulden per jr, 4 hond land gelegen aan de Menneweg onder Sassenheim,
gekomen van de getijden van de Vrouwenkerk te Leiden, belast met 6 gulden per jr, 11 hond
land gelegen aan de Menneweg voorsz., 2 morgen erfhuurland gelegen in Sassenheim, belend
NO Cornelis Dirckszn. Bruyn in de Cage, ZO Willempge Jorisdr. weduwe van Jan
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Maertenszn., ZW Jan Janszn. en NW de boedel van Huybert Hendrickszn., welk land volgens
de opdrachtbrief van 1-4-1608 niet groter is dan 1 1/2 morgen, belast met 5 gulden 10 st
erfhuur per jr tbv het Convent van Leeuwenhorst verzekerd op dit land en op een perceel van
een halve morgen toebehorende aan de voorsz. boedel van Huybert Hendrickszn., alles
volgens de brief van opdracht daarbij Huybert Huygenzn. Jaepgens vader het voorsz. land
gekocht heeft van Jan Aelbertszn. in de Cage en volgens de scheiding tussen Huybert en zijn
kinderen gepasseerd op 1-6-1619 is het voorsz. erfhuurland begroot op 2 morgen, belast met 4
gulden erfpacht per jr tbv de voorsz. Abdij, 1/3 van 4 morgen erfhuur gelegen bij de tuin in
Sassenheim naast de voorgaande 2 morgen, belast in het geheel de voorsz. 4 morgen en 4
hond in Lisse in de volgende 3 morgen gelegen met 11 gulden per jr tbv het Convent van
Leeuwenhorst, waarvan Hendrick Huybertszn. en Cornelis Huybertszn. haar broers de andere
2/3e delen toekomen alsmede 1/3 van 3 morgen land in Trynen land in Lisse, belast met 30 st
erfpacht per jr op 3 1/2 hond tbv de voorsz. Abdij, daarvan haar broers 2/3e delen toekomen,
alles volgens de oude brieven en nog de bruikwaar van 6 1/2 morgen zo teel- als weiland
toebehorende Jan de Cramer te Haarlem en de weduwe zal aan de erfgenamen voldoen 8750
gulden, alles volgens het testament van Dammas Gerritszn. en Jaepge Huybrechtsdr. en nog
155 gulden daar haar aandeel beter is en nog 45 gulden wegens roerende goederen en 1/4 van
het gerede geld van 220 gulden etc. Er is nog een kwestie over 2500 gulden welke Jaepge ten
tijde van haar huwelijk van haar twee broers was competerende, waarvan bij het leven van
Dammas 200 gulden waren betaald; zij stelt tot waarborg haar toebedeelde woning.
41. 16-5-1622 stilo novo. Dammas Willem Thomasznzn. en Cornelis Janszn. van der Graeff
snijder hebben een overeenkomst gesloten over de beternis van een klein erfje uit Dammas
erfpachtscroft groot 14 roe om daarop een huisje te timmeren, belend NO jonge Cornelis
Floriszn., ZO en ZW de erfverpachter en NW de Heerweg voor 95 gulden en een erfpacht van
1 pond per jr.
42. 15-11-1622 stilo novo. Cornelis Aerntszn. Verschuyer gehuwd met Alijt Claesdr. en
Quirijn Hendrickszn. van der Morsch man en voogd van Gaertruyt Claesdr. verkopen
Anthonis Claeszn. van Alckemade 862 roe land o.a. genaamd Trompers veen gelegen over
duin in de polder van de Lage Venen zoals verkopers jegens de andere erfgenamen van Claes
Corneliszn. Corsteman en Maertge Vranckendr. uit de boedel zijn aanbedeeld, belend NO
Cornelis Jeroenszn. Swanenburgh met erfpacht van Mr Frederick Brunt en de koper, ZO de
erfgenamen van Claes Corsteman, ZW Mr Andries de Cocq met Johan Stoop en NW de
koper, alles volgens de oude brief van 15-8-1584, voor 450 gulden.
43. 17-5-1622 stilo novo. Dingnom Janszn. Roo die te anderen zijde jegens Dirck Gerritszn.
zijn zwager recht en opdracht verkregen heeft van zodanige partij land gelegen over duin in
de polder van de Lage Venen als zijn zwager jegens Leendert Danielszn. van Tetroede
bekomen had op 16-5-1591 heeft dit recht overgedragen aan Cors jonge Willemszn.
Heemskerck nu belend NO de weduwe van Dammas Jacobszn. van der Voort c.s., ZO Pieter
Floriszn. van Heemstede en de weduwe van Jan Hendrickszn. Brebijl, ZW Anthonis
Leendertszn. Tetroede en NW de oude vaartlaan, voor 1350 gulden.
45. 22-5-1622 stilo novo. Jan Bastiaenszn. Voorman binnen Leiden man en voogd van
Maritge Cornelisdr., Quirijn Jacobszn. Roo waard tot Noordwijkerhout gehuwd met Gaertruyt
Cornelisdr., Reynout Wiggertszn. van der Bles kleermaker gehuwd met Adriana Cornelisdr.
gezamenlijk met Pieter Corneliszn. van der Codden waard in de Zwan alhier erfgenamen van
Cornelis Pieterszn. van der Codden en Magdalena Jansdr. hun vader en schoonvader en
moeder respectieve zijn voldaan door Pieter Corneliszn. van Codden hun zwager van de
voorsz. erfenis.
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46. 31-5-1622 stilo novo. Mr Nicolaes van der Laen, Adriaen van der Laen en Catharina van
der Laen broers en zuster, kinderen van Gerard van der Laen oud burgemeester van Haarlem
en jonfr. Magdalena van Beresteyn deponeren hun besloten testament bij schout en
schepenen.
47. 17-6-1622 stilo novo. Anna Willemsdr. weduwe van Harman Wipkeszn. de Vryes van
Oninga met Volckert Harmanszn. de Vryes haar oudste zoon als haar gekoren voogd heeft
ontvangen van Huygh Adriaenszn. waerdyn te Leiden 350 gulden en stelt tot zekerheid haar
hofstede met 3 hond land, belast met 4 rentebrieven ter gezamenlijke grootte van 14 gulden
per jr, belend NO Meeus Meeuszn. Hoochcamer met Willem Jacobszn. Veltgroen, ZO het
buurpad van het Dorp, ZW Pieter Corneliszn. van der Codden en W de heer Johan van
Mathenesse. Borg Hits Harmenszn. deVryes.
49. 7-7-1622 stilo novo. Engel Jacobszn. de Praem heeft 3 jr geleden verkocht aan Jan
Dammaeszn. Cluft en draagt nu op aan diens curatoren van zijn onbeheerde boedel een klein
stukje erf groot 5 roe gelegen in het Oesteinde, belend NO Pieter Pouwelszn. Coling, ZO en
ZW de kleine beek en NW de verkoper, voor 48 gulden.
50. 8-7-1622 stilo novo. Gijsbert Corstiaenszn. van der Morsch als curator over de boedel van
Jan Dammaszn. Cluft verkoopt Adriaen Pieterszn. Wassenaer loco Cornelis Meeuszn.
Hoochcamer een hofstede met schuur en barg gelegen op het Oesteinde, belend NO de kleine
beek en daarover Engel Jacobszn. de Praem met Pieter Pouwelszn. Coling, ZO Adriaen
Engelszn. Larum met de weduwe van Dirck Anthoniszn. van Overgeest, ZW de korte
Brouckweg en NW de weduwe van Dirck Anthoniszn. voorsz., belast met 3 penningen
heeretijns per jr tbv de ambachtsheer van Lisse alsmede 10 gulden per jr tbv Jan Corneliszn.
botermaker, voor 841 gulden.
In margine: De belasting van 30 gulden is afgelost op 6-5-1692 door de erfgenamen van Jan
Franszn. Verham die op 14-5-1641 de eigendom van de hypotheek was opgedragen.
52. 8-7-1622 stilo novo. Dezelfde verkoopt Cornelis Corneliszn. van Immerseel de jonge 3
1/2 morgen land genaamd de lange veen gelegen over duin in de polder van de Lage Venen,
belend NO de ambachtsweg genaamd de Delft, ZO de erfgenamen van Pieter Willemszn.
backer te Leiden, ZW Claes Jacobszn. van Oosten en NW Cornelis Pieterszn. van der Syp
alias Bursgen, belast met 43 gulden 15 st per jr tbv het weeskind van Joris Dammaszn. Cluft
en Maritge Arentsdr., alles volgens 6 1/2 (sic) oude eigendomsbrieven, voor 259 gulden.
54. 8-7-1622 stilo novo. Dezelfde verkoopt Jacob Janszn. van ’t Slot een partij land als Jan
Dammaszn. Cluft jegens de mombers van het onmondige weeskind van Joris Dirckszn. Cluft
aangekomen was gelegen in de polder van de Lisserbroeck, belend NO de Wildernis van Jr
Johan van Mathenesse, ZO Hillegont Anthonisdr. weduwe Dammas Jacobszn. van der Voort
c.s., ZW Johan Jacobszn. van Assendelft en NW de Steenpoel, belast met 15 st per jt tbv de St
Jans Heeren te Haarlem, voor 660 gulden.
56. 13-7-1622 stilo novo. Quirijn Claeszn. ’s-Gravenmade verkoopt Gerrit jonge Willemszn.
Heemskerck 1 morgen land uit verkopers hofstede gekomen van wijlen de oude Theeus
gelegen in de polder van de Westgeest, belend NO de verkoper, ZO Laurens Rochuszn. Roos,
ZW de koper en Cornelis jonge Willemszn. met de noodweg en NW de erfgenamen van
Quirijn Syvertszn. Smith tot Noordwijk, belast met 3 st 1 oort per jr tbv de Kerk van
Sassenheim, voor 1500 gulden.
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57. 15-7-1622 stilo novo. Dammas Willem Thomasznzn. geeft in erfpacht uit aan jonge
Cornelis Floriszn. 10 roe erf, belend NO de erfpachter met het erf gekomen van wijlen Dirck
Gerritszn. de Monnick, ZO de erfverpachter, ZW Cornelis Janszn. van der Graeff en NW de
Heerweg, voor 66 gulden alsmede een erfpacht van 9 st per jr.
59. 20-7-1622 stilo novo. Dezelfde geeft in erfpacht uit aan Kaerl Janszn. van Asselborn een
erf van 20 roe, belend NO Cornelis Janszn. van der Graeff, ZO de erfverpachter en ZW de
erfpachter voor 150 gulden alsmede een erfpacht van 2 pond per jr.
61. 8-8-1622 stilo novo. Cornelis Janszn. van der Graeff is schuldig aan Hendrick Egbertszn.
van der Hal oud burgemeester en Jan Adriaenszn. de Man als mombers en voogden over
Aechtgen Cornelisdr. van Warmanont binnen Leiden 25 gulden, waarvoor hij per jr 31 st 1
oort zal betalen, met waarborg een klein huisje met erf dat hij bewoont, belast met 1 pond
erfhuur per jr, belend NO jonge Cornelis Floriszn., ZO Dammas Willem Thomasznzn., ZW
Kaerl Janszn. van Asselborn en NW de Heerweg.
62. 27-10-1622 stilo novo. Anthonis Claeszn. Alckemade gehuwd met Guyertge Symonsdr.
weduwe van Jan Thonis Vranckenznzn. draagt op aan de armen uit liberaliteit 100 gulden,
zoals Jan Thonis Vranckenznzn. zijn voorzaat deze besproken had en daarvan geen
schriftelijk bewijs was, daarvoor hij jaarlijks 10 gulden zal betalen met waarborg de vennen
tezamen groot 3 1/2 morgen gelegen in de Oostpolder, belend NO en ZO Mr Cornelis
Nobelaer nomine uxoris, ZW Adriaen Janszn. Hits en NW Dirck Engelszn. Larum.
63. blanco.
64. 20-12-1622 stilo novo. Anthonis Dirckszn. van Overgeest schuldig aan Johan Stoop een
jaarlijkse losrente van 9 gulden 7 1/2 st met waarborg zijn huis en erf gelegen in het
Oesteinde, belend NO Gerrit Claeszn., ZO de Heerweg, ZW de weduwe van oude Pieter van
Eeck en NW Gerrit Claeszn. voorsz.
65. 27-12-1622 stilo novo. Aernt Leendertszn. schipper schuldig aan Dirck Adriaenszn.
Larum 50 gulden waarvoor hij 3 gulden per jr zal betalen met waarborg zijn huis en erf,
belend NO en ZO jonge Dirck Jacobszn. Heemskerck, ZW de Graftweg van het Dorp en NW
het gemene buurpad.
66. 27-12-1622 stilo novo. Jan Gerritszn. van Delden kleermaker verkoopt Dirck Adriaenszn.
Larum een rest schuld van 100 gulden als hem nog op te beuren valt van Cornelis Gerritszn.
de Monnick volgens de brief van 9-5-1614, voor 90 gulden.
67. 11-1-1623 stilo novo. De Ed Mr Cornelis Nobelaer nomine uxoris, wonende den Haag
verkoopt Cornelis Pieterszn. Keyser een partij hooiland genaamd de Meercamp gelegen in de
Oostpolder, de verkoper aangekomen bij successie van Mr Herbert Stalpaert van der Wyele
zijn huisvrouwen schoonvader, belend NO en ZO de grote Meer, ZW de gehuurde santsloot
door welke Johan van Sypesteyn jegenwoordig zand vervoert en daarover eerst de huiszitten
te Leiden met Pieter Pieterszn. Keyser en NW de erfgenamen van Jr Arent van Duvenvoorde,
zonder dat koper enig profijt van de huur van de zandsloot zal hebben, voor 760 gulden.
68. 25-1-1623 stilo novo. Cors Willemszn. Heemskerck als te anderen tijde opdracht gekregen
hebbende van Jan Thonis Vranckenznzn. van een leeg erf van 100 roe verkoopt dit nu aan
Aechtge Dircksdr., weduwe van Hendrick Adriaenszn. Langevelt, alles volgens de oude brief,
doch nu belend NO Symon Meeuszn. Hoochcamer, voor 550 gulden.
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70. 5-2-1623 stilo novo. Eeuwout Aelbertszn. als speciale procuratie hebbende van zijn vader
Aelbert Eeuwoutszn. man en voogd van Grietge Rochusdr. wonende Catwijk op den Rijn
verkoopt Cors jonge Willemszn. Heemskerck 2 hond land, belend NO Dammas Jeroenszn.
Cluft, ZO de erfgenamen van Huybert Hendrickszn., ZW Trynenlaan aankomende de Abdij
van Leeuwenhorst en NW dezelfde Abdij voor 350 gulden. Borg Laurens Rochuszn. Roos.
73. 7-2-1623 stilo novo. Dezelfde verkoopt Laurens Rochuszn. Roos 1/4 van 1 morgen land
gelegen in de Liesbroeck waarvan de koper 1/4 toekomt en Symon Laurenszn. Roos alleen de
helft, belend NW Jan Cornelis Claesznzn., NO de weduwe van Lambert van der Horst, ZO de
weduwe van Dirck Huygenzn. vuyt den Engel en ZW de nieuwe waterlozinge, voor 215
gulden.
74. 5-2-1623 stilo novo. Symon Laurenszn. Roos heeft op 10-10-1618 van Anna Pietersdr.
weduwe van Rochus Claeszn. Roos gekocht de helft van een stuk land groot in zijn geheel 1
morgen, daarvan de helft toekomt aan Laurens Claeszn. Roos met Aelbrecht Eeuwoutszn.
gelegen in de Lisserbroeck, afkomstig van zijn vader Laurens Rochuszn. Roos, voor 500
gulden.
75. 5-2-1623 stilo novo. Laurens Rochuszn. Roos verkoopt Cors jonge Willemszn.
Heemskerck 3 hond land gelegen in de polder van de Westgeest omtrent de Banheyning,
belend NO Huybert Hendrickzn. erfgenamen, ZO de buurlijdweg, ZW de gemene laan van
beide hofsteden zo van de koper als van zijn broer Gerrit jonge Willemszn. en N Gerrit jonge
Willemszn. Heemskerck, voor 700 gulden.
76. 28-2-1623 stilo novo. Maritge Cornelisdr. weduwe van Dirck Huygenzn. vuyten Engel
met Cornelis Pieterszn. jonge schipper haar broers zoon als haar gekoren voogd verkoopt
Hendrick Huygenzn., Cornelis Huygenzn. en Symon Huygenzn. met Pieter Corneliszn. van
der Linde nomine uxoris als omen en bloedvoogden van Lijsbeth 18 jr, Cornelis 15 jr en
Floris 12 jr onmondige kinderen van Dirck Huygenzn. tbv de kinderen 1 1/2 morgen weiland
gelegen achter de hofstede van de Engel, belend NO de weduwe van Lambert Reynierszn. van
der Horst te Haarlem, ZO eerst de Heerweg en daaraan Aelbert Dignomszn. de Roo met de
weduwe van Pieter Corneliszn. oud schipper, ZW de nieuwe waterlozing van de Lage Venen
en NW Laurens Rochuszn. Roos, behalve een klein erfje van 12 roe dat zij daar behoudt voor
aan de Heerweg of achter de hofstede van de Engel aan de waterlozing om daar op een huisje
te doen maken en hetzelve haar leven lang te bewonen zonder te mogen vervreemden of
bezwaren buiten consent van de voogden tegen de uitkoop van haar kinderen.
78. 28-2-1623 stilo novo. De voogden erkennen de overdracht volgens de akte van uitkoop
van 28-5-1616.
80. 21-5-1623. Symon Louriszn. Roos heeft op 8-5-1611 bij brief van opdracht aan Jan
Thonis Vranckenznzn. verkregen een leeg erf om daarop te timmeren; hij verkoopt dit huis
aan Pieter Quirijnszn. van der Schepe nu belend NO Symon Meeuszn. Hoochcamer en de
overige belendingen volgens de oude brief. Voldaan met een schuldbrief van 375 gulden.
82. 25-5-1623. Jan Eeuwoutszn. wonende Voorhout heeft op 13-11-1601 jegens Anthonis
Thymanszn. met twee oude eigendomsbewijzen verkregen 3 partijen land en daarvan twee
partijen elk van 10 1/2 hond verkocht aan Pieter Janszn. van Roelofarentsveen bij overgifte
van Jacob Maertenszn. Verdel, de twee partijen o.m. genoemd de Zwietens of anders de
Kuetelvenen gelegen naast elkander over duin, belend tezamen NO de erfgenamen van Huygh
Hendrickszn. met hun erfpacht van wijlen Johan van Hout, ZO Jacob Gerritszn. Hoing c.s.
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ook met erfpacht van de heer van Benthuizen, ZO de verkoper en NW de oude vaartlaan.
Voldaan met een schuldbrief van 1100 gulden.
84. 30-5-1623. Tanneke van der Hecke weduwe van oude Pieter van Eeck met haar twee
zonen Gielis Pieterszn. van Eeck en Pieter Pieterszn. van Eeck als haar gekoren voogden
verkoopt Elias Willemszn. decker een hofstede met 4 hond land gelegen in het noordeinde,
belend NO Gerrit Claeszn. met Anthonis Dirckszn. van Overgeest, ZO de Heerweg, ZW de
verkoopster met haar kleine huisjes en erf met Pieter Pouwelszn. Cole en NW Philips
Dirckszn. Larum met erfpacht. Voldaan met een schuldbrief van 800 gulden.
86. 30-5-1623. Volgt de overdracht van de oude eigendomsbrieven.
87. 30-5-1623. Volgt schuldbrief door Elias tbv Tanneke zijn schoonmoeder, met hypotheek
op het gekochte. Afgelost 30-9-1632 door Clemensge Fransdr. Verham weduwe van Herman
Andrieszn. Tydeman bezitster van de hypotheek voor 46 roe, zijnde een gedeelte van het
verbondene. De hofstede van Elias was nog belast met 12 gulden 10 st per jr tbv de Heilige
Geest te Lisse.
89. 2-6-1623. Pancras Peterszn. Cluft alias Banck Jongstes ter eenre en Claes Jacobszn. van
Oosten bestevader over Pieter Pancraszn. oud kerst verleden 2 jr en Adriaen Pancraszn. oud
pasen lestleden 1 jr nagelaten weeskinderen van Maritge Claesdr. z.g. bij Pancras Pieterszn.
ter andere hebben alle roerende goederen van de gemene boedel verkocht behalve enige
gouden ringen en het onroerend goed, hetwelk zij zullen verkopen alsmede tegen de winter
verkopen 11 hond 38 roe land gelegen in de polder van de Westgeest en daarmede afdoen alle
schulden. De kinderen zullen worden opgevoed tot hun 18e jaar en het jongste door Claes en
het oudste door de vader. Mede compareerde Aeltge Jeroensdr. weduwe van Pieter Janszn.
Jongste met Jan Pieterszn. Warmont haar zwager als haar gekoren voogd mitsgaders Pieter
Claeszn. en stelden zich borg te weten Aeltge voor Pancras Pieterszn. haar zoon en Pieter
Claeszn. voor Claes van Oosten zijn schoonvader.
91. 11-6-1623. Wipke Harmanszn. de Vryes heeft op 29-10-1619 van Harman Janszn. Vogel
opdracht gekregen welk recht hij nu overdraagt aan Dirck Nanningszn. van Beyeren, alles
volgens de oude brief (betreft een huis en erf) voor 440 gulden boven de belasting van een
erfpacht van 20 st per jr.
93. 13-6-1623. Pieter Janszn. van Roelofaertgensveen ambachtsbewaarder van Voorhout
vervangende zijn mede-ambachtsbewaarders Dirck Jan Willemsznzn. verkoopt Cornelis
Huybertszn. een snelletgen land met een toegegroeide oude watergang van het ambacht
Voorhout gelegen in de Poelpolder, belend ZO de Sassemerbeek en ZW, NW en NO de koper
c.s., alles volgens de oude brief van 2-12-1593 door jonge Cornelis Floriszn. Cock
opgedragen, voor 18 gulden.
94. 14-6-1623. Jan Janszn. van der Vegt als speciale procuratie hebbende van Frans Spiering
wonende Zevender in de lande van Cleve als man en voogd van vrouwe Henrietta Ingen
Nulandt verkoopt Philips Dirckszn. Larum als nomine uxoris de opdracht overgenomen
hebbende van Willem Isaackszn. Heemskerck die overnam van wijlen Jacob Floriszn.
Heemskerck een partij geestland van 4 morgen als wijlen Jr Gerard van Schoten gehuwd met
juffrouw Clara van Assendelft aan de voorsz. Jacob Floriszn. in erfpacht had uitgegeven om
26 gulden en twee coppels conijnen per jr, alles volgens de oude erfpachtsbrief van 4-4-1595,
afgezand land leggende bijlsgewijs op de Oudevenen, belend NO eerst Meeus Meeuszn.
Hoochcamer, daar Willem Adriaenszn. Schenaert nu ommeschrinkelend noordoosten inne
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NW eerst de voorsz. Willem Schenaert, daaraan Ick Cornelis van Immerseel schout met Mr
Andries de Cocq en Johan Stoop mitsgaders Syvert Claeszn. van Santvliet, NO op het einde
dezelfde Philips Dirckszn. Larum, ZO eerst weder de schuldenaar met Elias Willemszn.
decker loco oude Pieter van Eeck’s weduwe en Pieter Pouwelszn. Cole met de erfgenamen
van wijlen Cornelia van Dorp weduwe van Sr Arnoult Claeszn. van der Hooch, ZW Willem
Adriaenszn. Schenaert voorsz. met de erfgenamen van Ermgaert Claes Oom Jansznsdr. en
NW weder de schuldenaar.
95. 14-6-1623. Philips Dirckszn. Larum schuldig aan Adriaen Dirckszn. Bont wonende
Leiden 1000 gulden daarvoor hij per jr 62 gulden 10 st zal betalen met hypotheek op het
gekochte, waarvan de erfpacht met de gelden is afgelost. Algehele aflossing 8-7-1643.
97. 18-7-1623. Cornelis Corneliszn. de Monnick duinmeier wonende Voorhout, Gerrit
Joriszn. mede duinmeier wonende Overveen gehuwd met Aechtge Cornelisdr., Jan
Adriaenszn. koeckebacker wonende Noordwijk man en voogd van Haesge Cornelisdr.,
Willeboirt Arentszn. van Dobben schoenmaker te Leiden gehuwd met Jannetge Cornelisdr.
vervangende en hen tezamen sterk makende voor hun zwager Quirijn Claeszn. Duven man en
voogd van Maritge Cornelisdr. wonende Sassenheim als erfgenamen van Cornelis Janszn. de
Monnick in zijn leven duinmeier te Voorhout verkopen Cornelis Pieterszn. Keyser en Reyer
Corneliszn. Roos elk de helft van 3 morgen 3 hond land gelegen in de polder van de
Westgeest, belend NO de nieuwe waterlozinge van de Lagevenen, ZO Cors jonge Willem
Heemskerck, ZW Cornelis Pieterszn. Keyser en NW de Keukenduin van Teylingen, voor
2650 gulden.
99. 18-7-1623. Reyer Corneliszn. Vos schuldig aan Jan Pieterszn. appelschipper te Haarlem
600 gulden wegens geleend geld, met waarborg de helft van 3 morgen 2 hond (= 10 hond)
land gelegen in de polder van Westgeest, belend NO de nieuwe waterlozinge van de
Lagevenen, ZO Cors jonge Willem Heemskerck, ZW Cornelis Pieterszn. Keyser en NW de
Keukenduin van Teylingen.
101. 21-9-1623. Dirck Jacobszn. Heemskerck als actie en transport hebbende jegens de
kinderen van Dirck Adriaenszn. Larum van zekere erfpachtsbrief heeft ontvangen uit handen
van Pieter Dirckszn. van der Bilt jegenwoordig possesseur van het huis en erf eertijds
gekomen van Neeltge Jansdr. 30 gulden wegens afkoop van de erfpacht van 25 st per jr en
ontslaat het huis van deze erfpacht, waarvan de brief was van 17-12-1611.
101. 25-9-1623. Hillegont Anthonisdr. weduwe van Dammas Jacobszn. van der Voort met
haar broer Cornelis Anthoniszn. van der Burgh en Leendert Meeuszn. en Matthijs Jacobszn.
haar zwagers en haar voogden tezamen vervangende Anthonis Dammaszn. van der Voort,
Reyer Dammaszn. van der Voort en Floris Dammaszn. van der Voort voor haar zelve mondig
en Anthonis Leendertszn. Tetroede en Gerrit Corneliszn. beiden behuwd oom en
bloedvoogden over Jan oud 2-2-1623 22 jr, Jacob oud 1-11-1623 20 jr en Dirck 1-5-1623 10
jr onmondige kinderen ter andere. De moeder behoudt alles en zal de kinderen bij het
bereiken van de 27 jarige leeftijd als vaderlijk en grootvaderlijk erfdeel uitreiken elk 1100
gulden en bij hertrouwen nogmaals 1100 gulden.
Floris, Dirck en Anthonis zijn voldaan en bij akte van scheiding van 6-7-1642 onder de hand
gepasseerd bleek Jan Dammaszn. ongehuwd te zijn overleden voor zijn moeder. Afgelost 155-1688.
103. 4-10-1623. Hendrick Huybertszn. en Cornelis Huybertszn. broers verkopen Pieter
Floriszn. van Heemstede het recht door hun vader verkregen jegens de erfgenamen van
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Willem Huybertszn. Verplas nopende een partij of croft land daaruit gepermitteerd was het
minste deel jegens Laurens Rochuszn. Roos, volgens de oude brief, voor 1200 gulden.
104. 4-10-1623. Cornelis Pieterszn. Keyser verkoopt de brief van een partij land verkregen
van Mr Cornelis Nobelaer nomine uxoris nu aan Anthonis Claeszn. Alckemade voor 700
gulden.
105. 30-10-1623. Willem Jacobszn. Veltgroen mede schepen alhier schuldig aan Joost van der
Graft brouwer te Haarlem 100 gulden wegens geleend geld met hypotheek op zijn huis en erf,
belend NO Cornelis van Immerseel met Cornelis Pieterszn. van der Sijp en het voetpad, ZO
het gemene voetpad van het Dorp en ZW en NW de erfgenamen van Harmen de Vries.
106. 31-10-1623. Willem Jacobszn. Veltgroen bakker schuldig aan Egbert van Bosvelt te
Haarlem 50 gulden met hypotheek op het voorsz. onroerend goed.
107. 28-11-1623. Maertge Cornelisdr. weduwe van Laurens Matthijsdr. met Matthijs
Laurenszn. haar oudste zoon verkoopt Dirck Jacobszn. Heemskerck schoenmaker 3 morgen
min 25 roe toegemaakt land als aan haar man op 29-2-1598 door de Ed Gerard van der Laen
opgedragen gelegen over duin in de polder van de Lagevenen, belend NO en ZW Adriaen
Willemszn. van Erffort ipv Symon van Assendelft en Gerrit Janszn. de Monnick, ZW de
verkoopster en NW de oude vaartlaan. Voldaan met een obligatie van 1661 gulden.
109. 27-11-1623. Pieter Wybrantszn. de Vries enige zoon en erfgenaam van Wybrant
Harmenszn. de Vries in zijn leven oudste zoon van Harmen Wipkes de Vries van Oninga
schout te Voorhout en Anna Willemsdr. met Boot Pieterszn. zijn halve broer van moeders
zijde verwijst naar het testament van zijn grootouders van 2-3-1619 waarbij hem werd
gemaakt 25 gulden en er waren moelijkheden ontstaan tussen hem en zijn 4 ooms Volckert,
Ryns, Hits en Wip de Vries en komt nu overeen dat hij ipv 25 gulden 75 gulden zal ontvangen
als erfdeel.
111. 2-1-1624. Dirck Janszn., Cornelis Janszn., jonge Jan Janszn. en Harmen Janszn. broers
en Cornelis Corstiaenszn. Cluft man en voogd van Maritge Jansdr., nog Harmen vervangende
zijn zwager Reynier Adriaenszn. man en voogd van Machtelt Jansdr. allen kinderen van oude
Jan Dirckszn. Vougel en Maritge Jorisdr. in hun leven echtelieden gewoond hebbende te Lisse
ter eenre en Pietertge Claesdr. lest weduwe van de voorsz. oude Jan Dirckszn. met Maerten
Jacobszn. Langevelt als haar gekoren voogd ter andere verkopen jonge Pieter Floriszn. de
Wassenaer schipper alle oude eigendomsbewijzen van een huis of kamer met erf, belend NO
jonge Dirck Jacobszn. Heemskerck, ZO Claes Jacobszn. van Oosten, ZW het buurpad van het
Dorp en NW de koper. Voldaan met een schuldbrief van 495 gulden.
113. 1-2-1624. Cathelijntge Anthonisdr. weduwe van Willem Willemszn. decker met Elias
Willemszn. decker haar zoon als haar bijstaande voogd verkoopt de Heilige Geest van Lisse
een bezegelde losrentebrief tlv Cornelis Slevers groot 5 gulden per jr losbaar met 80 gulden
verzekerd op een erf met daarop gebouwd huis gelegen in het Oesteinde alles volgens de oude
brief van 11-10-1616, voor 80 gulden.
115. 29-1-1624. Lambert Andrieszn. van der Horst als procuratie hebbende van juffrouw
Christina Reyniersdr. Brunt als mede-erfgename van Mr Frederick Reynierszn. Brunt en uit
dien hoofde toebedeeld gekregen hebbende de erfpachtsbrief heeft ontvangen uit handen van
Adriaen Adriaenszn. als actie hebbende van Cornelis Jeroenszn. van Swanenburgh 500 gulden
als hoofdsom met interest voor de erfpacht, welke hiermede wordt doorgehaald.
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116. 30-1-1624. Joffrouw Anna van Cuylenborgh weduwe van Jr Johan van Naeltwijck
erfmaarschalk van Holland als patrones en collatrice van zekere vicarie gefundeerd in en ten
altare van de Parochiekerk van Haarlem zijnde bij wettige titel van hare voorouders
geacquireerd van deselve successivelycken afgecomen en op haar verstorven, ook bij
solemnele transactie bij rade van het Hof van Utrecht geapprobeerd haar toegekend en
verklaarde in die kwaliteit en als moeder en voogdesse van Jr Adriaen van Naeltwijck haar
enige zoon en vermogens haar voorsz. man dispositie voor Jacob Janszn. Verweij notaris te
Leiden van 30-9-1618 met assistentie van Pieter Corneliszn. van der Codden vrijwillig uit
haar eigen goede voornemen en voorbedachte rade “puyrlyckende simpelycke geggeven en
geresigneert heeft” aan Jacob Corneliszn. de Haes burger van Leiden en Rijckelantge Claesdr.
van Dorp desselfs huisvrouw gezamenlijk, voor wie Engel Jacobszn. Heemskerck mede voor
ons compareerde de gift heeft aangenomen van het voorsz. Jus Patronitus of recht van Collatie
gedaan te werden. De voorsz. Jr Adriaen van Naeltwijck oud 19 jr verklaarde accoord te gaan.
119. 28-2-1624. Jr Adam van der Duyn heer van ’s-Gravenmoer als oom en speciale last
hebbende van Jr Nicolaes van der Bouchorst heer van Noordwijk ontslaat twee stukken land
tezamen 11 hond, leggende aan elkander in de Lisserbroek jegenwoordig gepossideert
wordende bij Huygh Dignomszn. van de erfpacht van 10 gulden per jr met een paar goede
coppel gefretteerde conijnen alles volgens de oude erfpachtsbrief van 21-10-1560.
121. 21-3-1624. Dirck Adriaenszn. Larum als te anderen tijde jegens Dirck Engelszn. Larum
van de helft van een huis en erf actie en transport hebbende, verkoopt Jan Dirckszn. Voerman
de oude brief van 25-5-1620 gestoken door 3 oude brieven van het voorsz. huis en erf.
Voldaan met een obligatie van 625 gulden.
122. 2-4-1624. Jan Pieterszn. van der Cluft schuldig aan Cornelis Adriaenszn. kruidenier te
Leiden 200 gulden daarvoor hij jaarlijks 12 gulden 10 st zal betalen met waarborg zijn huis en
erf gelegen aan de Engel, belend NO Aelbert Dignomszn. de Roo, ZO de Heerweg, ZW Jacob
Claeszn. van Bricxele en NW de weduwe van Pieter Corneliszn. Schipper. Afgelost 20-51644.
124. 2-4-1624. Claes Jacobszn. van Oosten geeft “bij forme van medegaeff of huwelicxgoedt”
aan Pieter Claeszn. van Oosten zijn zoon 1 1/2 morgen veenland als hem te anderen tijde van
Cornelis Pieterszn. van der Syp alias Bursgen voor zijn aandeel te beurt gevallen is uit een
grotere partij welke zij tezamen gekocht hadden van de erfgenamen van Floris jonge Nelen en
Aeltgen Cornelisdr., belend NW Cornelis Bursgen voorsz. met zijn aanbedeelde kleine partij,
NO Cornelis Corneliszn. van Immerseel de jonge en daaraan de erfgenamen van Pieter
Willemszn. backer te Leiden met de huiszitten te Leiden en daaraan de weduwe van Gerrit
Janszn. de Monnick, ZO de erfgenamen van oude Adriaen Corneliszn. Corsteman met hun
erfpacht looster en ZW doorgaande de erfgenamen van wijlen Quirijn Syvertszn. Smith te
Noordwijk, alles volgens de oude brieven en een scheidbrief van 29-8-1615.
125. 9-4-1624. Rijcklant Claesdr. weduwe en boedelhoudster van Thomas Willemszn. backer
met Pieter Corneliszn. van der Codden haar gekoren voogd heeft verkocht met consent van
haar kinderen Pieter Thomaszn., Hendrick Hendrickszn. kuiper man en voogd van Baeffke
Thomasdr., Dammas Willem Thomasznzn. oom en bloedvoogd over Reynxken, Maritge,
Engeltge, Lubburch en Willem Thomaszn. aan Claes Thomaszn. backer haar zoon een huis en
erf als zij met haar man heeft bezeten, belend NO Samuel Jacobszn. van Meris kuiper met
Cornelis Meeuszn. Hoochcamer gehuwd met de weduwe van Cornelis Adriaenszn.
Corsteman, ZO Engel, Floris en jonge Dirck Jacobszn. Heemskerck broers, ZW de
erfgenamen van oude Adriaen Corneliszn. Corsteman en Maritge Jansdr. met de erfgenamen
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van Hendrick Janszn. schoemaker en NW het gemene buurpad van het Dorp, belast met
sheren tijns en 10 of 20 st per jr tbv de Abdij van Leeuwenhorst alsmede 6 gulden 5 st per jr te
lossen met 100 gulden tbv de erfgenamen van Jan Corneliszn. den Otter te Leiden en gelijke
rente en hoofdsom tbv de Heilige Geest alhier, voor 700 gulden boven de belasting.
127. 9-4-1624. Claes Thomaszn. bakker schuldig aan zijn moeder, broers en zusters 1400
gulden wegens koop van het huis en erf hiervoor vermeld alsmede alles dat tot de bakkerij
behoort en alle inboedel en brandstof en de moeder heeft levenslang het recht van gebruik en
bewoning van het kamertje met vrije brand van turf en hout.
129. 14-5-1624. Gillis Pieterszn. van Eeck, Pieter Pieterszn. van Eeck broers met Frans
Franszn. Verham man en voogd van Catharyna Pietersdr. van Eeck tezamen hen sterk
makende voor haar mede broers en zwagers stellen dat Elias Willemszn. decker gehuwd met
jonge Annetge Pietersdr. van Eeck haar zwager jegens wijlen oude Tanneke van der Hecke
weduwe van oude Pieter van Eeck de eigendom had verkregen van een hofstede met land
behalve de twee kleine huisjes met erf hetwelk Tanneke hun moeder en schoonmoeder aan
zich behouden had en zo de voorsz. Elias Decker door overlijden van zijn schoonmoeder zich
zeer bezwaard voelde met de koop van de hofstede en het land die hem stonden boven de last
van 12 gulden per jr voor 800 gulden als koopprijs hebben hem kwijting gegeven voor 200
gulden en hem bovendien nog de twee huisjes geschonken, mits daaraan missende zijn quote
van 50 gulden, welke Elias dankelijk heeft aanvaard.
130. 14-5-1624. Volgt schuldbrief door Elias Willemszn. decker tbv jonge Pieter Pieterszn.
van Eeck zijn.zwager van 600 gulden daarvoor hij jaarlijks 37 gulden 10 st zal betalen met
hypotheek op de hofstede met de huisjes daar benevens alsmede een croft land groot 4 hond
gelegen in het Noordeinde, belend NO Anthonis Dirckszn. van Overgeest met Gerrit Claeszn.
van Outshoorn, ZO de Heerweg en ZW Pieter Pouwelszn. Coling en NW Philips Dirckszn.
Larum.
132. 22-5-1624. Jonffrouw Agatha van der Bouckhorst weduwe van Pieter van Leeuwen met
de heer Otto van Erckelens haar zwager als haar bijstaande voogd verkoopt Barbara Claesdr.
weduwe van Jan Hendrickszn. Brebijl 7 1/2 hond hooiland gelegen in de Poelpolder, belend
ZW Maritge Claesdr. weduwe van Cors Corneliszn., NW Jan Willemszn. schipper, NO de
koopster met haar kinderen en ZO de Ringsloot van de Poel belast met 3 p tijns per jr tbv de
Ambachtsheer van Lisse. Voldaan met een schuldbrief van 1192 gulden 18 st.
134. 9-6-1624. Louris Gerritszn. Langevelt gehuwd met Catharina Claesdr. de dochter van
Claes Corneliszn. Corsteman en Maritge Vranckendr. stelt met Egbert van Bosvelt gehuwd
met Duyfge Claesdr. o.a. op 13-12-1616 in deling jegens Cornelis Claeszn. Corsteman,
Cornelis Jacobszn. man en voogd van Maritge Claesdr,. Cornelis Aerntszn. gehuwd met Alijt
Claesdr., Crijn Hendrickszn. man en voogd van Geertge Claesdr. te beurt gevallen te zijn een
stuk land genaamd Pynssen land gelegen in de polder van Lisserbroek groot 4 morgen 423 roe
daarvan de voorsz. Louris de helft toekomt, belend in zijn geheel ZW Claes Gerritszn. op ’t
Nest, NW Jr Johan van Mathenesse, NO dezelfde en Symon Meeuszn. Hoochcamer en ZO
Claes Gerritszn. c.s. en draagt aan de voorsz. Bosvelt zijn helft op tegen 800 gulden de
morgen. Voldaan met een obligatie van 1882 gulden 5 st.
135. 18-6-1624. Pieter Pieterszn. van Eede lathouwer heeft op 26-12-1615 bij opdracht
ontvangen van Cornelis Taekenszn. van der Blom schoenmaker alhier een huis en erf gelegen
in het Noordeinde, belend NO Volckert Harmanszn. de Vryes, ZO de Heerweg, ZW Symon
Janszn. Doncker en NW Philips Dirckszn. Larum en verkoopt de helft van dit huis aan
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Laurens Dirck Coenenznzn. van Paridom wonende Voorschoten, het huis en erf belast met
een erfpacht van 2 gulden 10 st per jr (de helft van 5 gulden, daarvan de andere helft tlv
Volckert de Vryes komt) tbv de erfgenamen van Johan van Hout te Leiden, met waarborg een
huis en erf met werf en stalling en belend NO de kleine schouwbeek, ZO Pieter Dirckszn. van
der Bilt, ZW de oude Veenderlaan en NW de verkoper, voor 500 gulden.
137. 26-8-1624. Jacob Janszn. steenvormer wonende Coudekerck als te anderen tijde jegens
Cornelis Janszn. Doncker nopens een leeg erf het recht en opdracht verkregen hebbende
verkoopt Cornelis Taekenszn. van der Blom schoenmaker hetzelfde erf daarop de koper een
huis heeft doen timmeren, alles volgens de oude brief van 13-4-1621, voor 150 gulden.
138. 28-8-1624. Symon Meeuszn. Hoochcamer wonende Voorhout verkoopt Pieter
Pouwelszn. Cole zijn zwager een camp land als hem te anderen tijde uit de boedel van
Agniese Pieter Jeroensdr. zijn schoonmoeder was aanbestorven, alles volgens de oude brief,
voor 1700 gulden.
139. 3-9-1624. Dirck Corff gezworen bode alhier heeft tvv Cornelis Pieterszn. van der Syp en
Meeus Meeuszn. Hoochcamer regenten van de Heilige Geest alhier uit kracht van vonnissen,
het ene van 16-5 en het andere van 27-6-1623 ten nadele van de weduwe en wezen van Jacob
Janszn. Verbeeck in beslag genomen op 8-3-1624 en nu verkocht aan Pieter Claeszn. van
Groenendijck een huis en erf, belend NO Dammas Willem Thomasznzn., ZO jonge Dirck
Jacobszn. Heemskerck, ZW jonge Pieter Floriszn. schipper met Cornelis Pouwelszn. en NW
de Heerweg, belast met 12 gulden per jr te lossen met 200 gulden tbv de Heilige Geest, voor
150 gulden.
140. 3-9-1624. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte. Borgen Jacob Claeszn. van
Oosten en Cornelis Corneliszn. van Velsen.
141. 7-9-1624. Anthonis Dirckszn. van Overgeest gemachtigde van Mr Jacob van Loo zoon
van wijlen Willem van Loo schout van Leiden verkoopt Margriete van Loo zuster van Mr
Jacob 1/5 van 4 morgen teelland gelegen aan verscheidene croften aan elkander, de voorsz.
Mr Jacob van Loo bij legaat aangekomen van wijlen joffrouw Cornelia van Dorp weduwe van
Jr Arent van der Hooch, belend in zijn geheel NO Pieter Pouwelszn. Cole, ZO eerst Cornelis
Slevers en Cathelyntge Willem de Deckers weduwe met Jr Johan van Mathenesse en Jan
Jacobszn. Ponneel elk met huis en erf, ZW Cornelis Corneliszn. van Immerseel de jonge met
Appolonia zijn zuster, mitsgaders Mr Andries de Cocq en Johan Stoop tezamen en NW het
oude Veender weggetje en Willem Adriaenszn. Schenaert met Philip Dirckszn. van Larum,
voor 350 gulden.
143. 11-9-1624. Jan Dignomszn. de Roo althans wonende in de Beemster ter eenre en Aernt
Dignomszn. de Roo ter andere gaan ruilen te weten dat Aernt behouden zal de hofstede met
het land daarvoor gelegen daarin de Abdij van Leeuwenhorst twee kleine partijen heeft,
belend NO en ZO de erfgenamen van Jr Johan van Mathenesse, ZW de Abdij van
Leeuwenhorst en NW de Heerweg en Jan de hofstede met het land daarvoor en achter
liggende, belend NO Jan Claeszn. van Santvliet, ZO dezelfde van Santvliet met de poel, ZW
Dirck Franszn. bakker en NW de Heerweg, belast met 7 1/2 st per jr tbv de Pastorie van
Sassenheim, daarvan eertijds heffer was Cornelis Janszn. oud pastoor van Sassenheim.
145. 17-9-1624. Aeltge Jeroensdr. weduwe van Pieter Janszn. de Jongste met Jan Pieterszn.
Warmont haar gekoren voogd verkoopt Quirijn Claeszn. ’s-Gravenmade 1138 roe land
genaamd de Noorthoeck gelegen in de polder van de Westgeest, belend NO Jr Johan van
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Mathenesse of nu zijn erfgenamen, ZO de twee dochters van de verkoopster met haar partij
land genaamd Wouters Weyde, ZW de erfpacht en NW de Buurlijdweg aan de Keukenduin.
Voldaan met een obligatie van 1550 gulden.
147. 30-9-1624. Jacob Cornelis Pouwelsznzn. is op 7-12-1618 opgedragen door Dammas
Willem Thomasznzn. een leeg erf uit de boomgaard gelegen aan de Graftweg, daarop Jacob
een huis heeft doen timmeren, belend NW en NO Dammas voorsz., ZO Reynoult Wiggerszn.
van der Bles, Z de Graftweg en ZW jonge Dirck Jacobszn. Heemskerck, doch dat de
belending aan de ZW zijde qualick is gesteld aangezien de verkoper een vrije doorgang heeft
bedongen van 6 voet, hetwelk hiermede wordt hersteld.
148. 10-10-1624. Maerten Jacobszn. Langevelt timmerman verkoopt Jacob Maertenszn.
Langevelt zijn zoon een oud vervallen huis hetwelk door de koper eensdeels hertimmerd is
gelegen naast de kerk, belend NO de erfgenamen van de weduwe van oude Adriaen
Corneliszn. Corsteman, ZO de erfgenamen van de weduwe van Jacob Floriszn. Heemskerck,
ZW de erfpachtslaan van Hendrick Jan Symonsznzn. en NW de Heerstraat, belast met 4 st ’sGravenerfhuur tbv de erfgenamen van de heer Jr Johan van Mathenesse, voor 873 gulden.
149. 25-11-1624. Jonge Dirck Jacobszn. Heemskerck heeft zekere tijd geleden verkocht aan
wijlen Maerten Jacobszn. Langevelt en draagt alsnog op aan diens erfgenamen een smal erfge
uit zijn Capelle weide, zoals hetzelve betimmerd is, belend NW en NO de verkoper met de
voorsz. weide, ZO de verkoper met de weduwe en erfgenamen van Aelbert Jeroenszn.
molenaer en ZW de koper met de Graftweg van het Dorp, voor 43 gulden.
150. 26-11-1624. Jan Maertenszn. Langevelt, Jacob Maertenszn. Langevelt en Claes
Jacobszn. Langevelt broers, Arent Janszn. van der Paeu man en voogd van Sara Maertensdr.,
Hendrick Jacobszn. kuiper gehuwd met Agniese Maertensdr. weduwe van Pieter Janszn.
schipper, Johannes Backhusius dienaer des goddelijken woords te Crimpen gehuwd met
Annetge Tytius de weduwe van Johannes Johanneszn. van der Schelling en Jannetge
Maertensdr. 22 jr met Johannes Backhusius voorsz. haar zwager erfgenamen en van Maerten
Jacobszn. Langevelt eerst weduwnaar van Jannetge Jansdr. en daarna van Truytge Gerritsdr.
verkopen Joris Maertenszn. Langevelt mede erfgenaam elk 1/8 van een huis en erf daarin
Maerten Jacobszn. is overleden, daarvan de koper 1/8 toekomt, belend NO jonge Dirck
Jacobszn. Heemskerck, ZO dezelfde met de weduwe en erfgenamen van Aelbert Jeroenszn.
molenaer, ZW de Graft weg van het Dorp en NW de voorsz. Dirck Heemskerck. Voldaan met
een schuldbrief van 800 gulden.
150. 26-11-1624. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte. Afgelost 18-5-1644.
153. 11-12-1624. Cornelis Dirckszn. de Bruyn wonende in de Kage heeft te anderen tijde
jegens Aechtge Florisdr. weduwe van Jan Willemszn. tot Warmont gekocht twee partijen
hooiland gelegen aan elkander in de polder van Roversbroeck en verkoopt deze aan Pieter
Dammaszn. Cluft groot 4 morgen 75 roe, belend tezamen NO de weduwe en erfgenamen van
Jan Hendrickszn. Brebijl, ZO de Meer, ZW Cornelis Pieterszn. Keyser en NW Gerrit jonge
Willemszn. Heemskerck met Dammas Jeroenszn. Cluft. Voldaan met een obligatie van 3100
gulden.
154. 12-12-1624. Cornelis Corneliszn. van Immerseel de jonge. en Appollonia Cornelisdr.
van Immerseel met Adriaen Engelszn. Larum haar man verkopen de commandeur Adriaen
Maertenszn. Block een huis en erf met croft afgezand geestland gelegen in het Noordeinde
jegens haar vader voor haar matromonye aanbedeeld, belend NO de erfgenamen van Sr
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Arnoult Claeszn. van der Hooch en Cornelia van Dorp met Jan Jacobszn. Ponneel, ZO de
Heerweg, ZW de koper met de huiszitten te Leiden en NW de Santsloot van de erfgenamen
van Van der Hooch. Voldaan met een schuldbrief van 2000 gulden.
156. 12-12-1624. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte. Afgelost 29-9-1635.
158. 27-12-1624. Jannetge Jansdr. van der Busche weduwe van Willem Oliphierszn. de Cocq
met Jan Jacobszn. Panneel haar zwager als haar gekoren voogd met consent van Jan,
Abraham, Pieter en Jacob Willemszn. de Cocq mitsgaders Cornelis Slevers gehuwd met
Maritge Willemsdr. de Cocq haar zoons en zwager verkoopt Claes Willemszn. de Cocq haar
zoon een huis en erf gelegen over de kleine beek in het Noordeinde, belend NO en ZO
Cornelis Pieterszn. van der Syp, ZW oude Pieter van Robays en NW de Heerweg, belast met
30 st erfpacht per jr te lossen met 27 gulden tbv de voorsz. Cornelis van der Syp. Voldaan met
een obligatie van 475 gulden.
160. 18-1-1625. Willem Adriaenszn. Steenvoorden man en voogd van Gerritge Pietersdr. voor
de helft, Aeltge Jeroensdr. weduwe van Pieter Janszn. Jongste met Cornelis Corneliszn. van
Immerseel de Jonge haar gekoren voogd voor 1/4 in de wederhelft, Pancras Pieterszn. voor
hem zelve, oude en jonge Jan Pieterszn. elk mede voor haar zelve, Willem Janszn. oom en
bloedvoogd over Leendert Pieterszn. de Jongste onmondige zoon van Pieter voorsz. voor hem
zelve en de voorsz. Van Steenvoorden namens zijn vrouw gezamenlijk voor 1/4 in de
wederhelft verkopen Jan Pieterszn. van Warmont alias Jan Pieterszn. Schouten 13 hond land
eertijds gekomen van de boedel van de voorsz. Pieter Janszn. Jongste, genaamd Wouters
Weyde, belend ZO de Abdij van Leeuwenhorst, ZW de erfpacht van de voorsz. Aeltge
Jeroensdr. hofstede, NW Quirijn Claeszn. van ’s-Gravenmade met erfpachtsland en NO de
erfgenamen van Jr Johan van Mathenesse.
162. 21-1-1625. Cunera Jansdr. lest weduwe van Aelbert Jeroenszn. in zijn leven molenaar
met Cornelis Janszn. Wassenaer alias Doncker haar jongste broer en voogd ter eenre en
Jeroen Aelbertszn. Heemskerck te Leiden voor hem zelve, Anthonis Dirckszn. van Overgeest
man en voogd van Maritge Aelbertsdr., Jacob Maertenszn. Langevelt timmerman man en
voogd van Meynsge Aelbertsdr., de voorsz. Jeroen Aelbertszn. Heemskerck nog als halve
broer mitsgaders Anthonis van Overgeest en Jacob Langevelt tezamen naaste bloedvoogden
over Jacob 19 jr en Burchge 17 jr onmondige weeskinderen van Aelbert Jeroenszn. en Cunera
Jansdr. ter andere zijde delen de boedel.
De weduwe de coornwindmolen met het huis en erf daartoe behorende gelegen aan de
Graftweg van het Dorp, belend rondom met de Graftweg als mede de vaart genaamd de Graft
met het huis, werf en schuur, belend NO jonge Dirck Jacobszn. Heemskerck, ZO en ZW de
voorsz. Graftweg en NW Joris Maertenszn. Langevelt, belast met 30 st per jr tbv de
Grafelijkheid, getaxeerd op 3500 gulden.
164. 13-2-1625. Maritge Cornelisdr. weduwe van Laurens Matthijszn. met Matthijs
Laurenszn. haar zoon en gekoren voogd wonende op Leeuwenhorst verkoopt Aelbert Janszn.
wonende Noordwijk 3 morgen toegemaakt land zoals aan haar man door Jr Gerard van der
Laen opgedragen was volgens de oude brief van 19-2-1598, belend NO jonge Dirck Jacobszn.
Heemskerck, ZO Adriaen Willemszn. van Erffort en ZW Claes Corsteman erfgenamen.
Voldaan met een obligatie van 1305 gulden.
165. 14-2-1625. Cornelis Maertenszn. Verdel verkoopt Quirijn Claeszn. ’s-Gravenmade 225
roe uit zijn land op de Oudeveen, belend NW de wezen van jonge Adriaen Adriaenszn.
Corsteman, NO de verkoper en ZO en ZW de koper, voor 524 gulden.
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166. 15-2-1625. Samuel Jacobszn. van Meris kuiper schuldig aan de Ed Johannes
Middelhoven rector van de grote schole te Haarlem 125 gulden, waarvoor hij jaarlijks 10 st
zal betalen, met waarborg zijn huis en erf, belend NO Marytge Jansdr. met haar kinderen, ZO
en ZW Claes Thomaszn. bakker en NW het gemene voetpad. Afgelost 9-12-1693.
167. 21-3-1625. Adriaen Maertenszn. Verduyn. schuldig aan Maerten Huybertszn.
Alckemade 200 gulden waarvoor hij jaarlijks 12 gulden 10 st zal betalen met hypotheek op
zijn huis en erf gelegen in hel Noordeinde, belend NO de kleine beek, ZO Frans Franszn.
Verham, ZW de oude Veenderlaan en NW Geertruyt Jansdr.
169. blanco.
169. 2-3-1625. Kaerl Janszn. van Asselborn verkoopt Jacob Jacobszn. van Hopbergen een
huis en erf, belend NO Cornelis Janszn. van der Graeff, ZO Dammas Willem Thomasznzn.
met zijn erfpachtscroft, ZW Willem Corneliszn. Velsen en NW de Heerweg, belast met 30 st
per jr tbv de voorsz. Dammas Willem Thomasznzn. met nog een rente van 24 gulden per jr
losbaar met 400 gulden tbv van Hans van Loon te Haarlem, voor 450 gulden boven de
belasting.
171. 8-3-1625. Leendert Jeroenszn. Cluft alias Spruytwater man en voogd van Geertruyt
Claesdr. voor hem zelve en hem sterk makende voor Cathrijn Claesdr. weduwe van Pieter
Willemszn. beiden wonende op de A onder Alckemade als erfgenamen van jonge Claes
Claeszn. verkopen Jan Pieterszn. Warmont 2 partijen land als hen van jonge Claes Claeszn.
zijn aangekomen gelegen op Schermers waarvan het ene weiland groot 1 morgen, belend NO
de koper, ZO en ZW Marytge Gerritsdr. weduwe van Willem Pieter Florisznzn. met haar
kinderen, NW de Schouwbare watering van Voorhout en het andere geestland groot 10 hond,
belend NW en NO de koper, ZO de Heerweg en ZW de weduwe en kinderen van Jan
Hendrickszn. Brebijl, voor 710 gulden.
173. 13-3-1625. Willem Claeszn. Velsen althans wonend Sassenheim als te anderen tijde
jegens Kaerl van Asselborn recht en opdracht gekregen hebbende van een huis en erf
verkoopt dit aan deze terug. Voldaan met een obligatie van 313 gulden.
174. 13-3-1625. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte, belend NO Jacob
Jacobszn. van Hopbergen, ZO en ZW Dammas Willem Thomasznzn. en NW de Heerweg.
Borgen Jacob Jacobszn. van Hopbergen en Joris Maertenszn. Langevelt.
175. 29-4-1625. Jacob Claeszn. van Deyl schuldig aan de regenten van de Heilige Geest alhier
100 gulden met waarborg zijn huis en erf gelegen in het Noordeinde van het Dorp, belast met
3 gulden per jr tbv de erfgenamen van Claes Corneliszn. Corsteman. belend NO Marytge
Woutersdr. weduwe van Claes Adriaenszn., ZO de Heerweg, ZW Volckert Harmenszn. de
Vryes en NW Philips Dirckszn. Larum.
176. 29-4-1625. Jonge Cornelis Floriszn. Wassenaer als principaal schuldenaar en Cornelis
Franszn. van der Plough wielmaker als borg schuldig aan de Heilige Geest alhier 100 gulden
met waarborg door Cornelis Floriszn. van een huis en erf met barg, belast met een erfpacht
van 30 st per jr tbv Dammas Willem Thomasznzn., belend NO de Broekweg, ZO dezelfde
Dammas Willem Thomasznzn. met zijn erfpacht, ZW Cornelis Janszn. van der Graeff en NW
de Heerweg. Afgelost 8-7-1643.
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177. 30-4-1625. Pieter Quirijnszn. van der Schepe heeft te anderen tijde gekocht van Symon
Louriszn. Roos een huis en erf gelegen aan het Noordeinde van het dorp alstoen belend NO en
NW Syvert Claeszn. van Santvliet, ZO de Heerweg en ZW Willem Ysaackszn. Heemskerck
en nu Symon Meeuszn. Hoochcamer, belast met 3 gulden per jr tbv de Heilige Geest alhier te
lossen met 50 gulden, alles volgens de oude brief van 18-7-1615 en is nu schuldig aan de
Heilige Geest 50 gulden daarvan hij 2 gulden per jr zal betalen met hypotheek op het voorsz.
huis en erf. Afgelost 31-1-1647.
178. 30-4-1625. Jacob Claeszn. van Deyl schuldig aan de Heilige Geest van Lisse 80 gulden
waarvoor hij 4 gulden per jr zal betalen met waarborg zijn huis en erf gelegen in het
Noordeinde, belend NO Marytge Woutersdr., ZO de Heerweg, ZW Volckert Harmenszn. de
Vryes en NW Philips Dirckszn. Larum.
179. 30-4-1625. Adriaen Corneliszn. Larum schuldig aan de Heilige Geest alhier 62 gulden
daarvoor hij 2 gulden per jr zal betalen met hypotheek op zijn huis en erf gelegen in het
Noordeinde, belend NO de weduwe van Hendrick Adriaenszn. Langevelt, ZO de Heerweg en
ZW en NW Syvert Claeszn. van Santvliet.
180. 30-4-1625. Jacob Claeszn. van Oosten, Pieter Claeszn. van Oosten, Pancras Pieterszn. de
Jongste als vader en bloedvoogd over Pieter 4 jr en Adriaen 3 jr zijn onmondige weeskinderen
bij wijlen Maritge Claesdr. zijn huisvrouw, Pieter Claeszn. Groenendijck gehuwd met Neeltge
Claesdr. en zulks erfgenamen van Claes Jacobszn. van Oosten en Magdalena Pietersdr. delen
de boedel gelegen alhier, in Noordwijk en Noordwijkerhout. Jacob een hofstede als huis en
barg in Lisse, belend NO jonge Dirck Jacobszn. Heemskerck, ZO de Graftweg, ZW het
gemene voetpad van het Dorp en NW jonge Pieter Floriszn. schipper, belast met 3 p heren
tijns per jr en nog de beternis van 4 morgen 3 1/2 hond land genaamd de Laechte gelegen in
de Lagevenen van Noordwijkerhout in erfpacht van Margriet van de Reviere te Delft tegen 24
gulden per jr met een coppel snippen of een coppel konijnen, des dat hij de voorsz. Pieter
Groenendijck zijn zwager in de last van 1050 zal betalen 350 gulden, belend ZO de
Schouwatering, ZW Cornelis Symonszn. op de Lucht en NW en NO de eigenaar van de
Luchterhof genaamd Mr Franchois van Dusseldorp, Pieter Claeszn. van Oosten en Pancras de
Jongste namens zijn kinderen tezamen 2 partijen wei- of teelland tezamen 5 1/2 hond daarop
een hofstede plach te staan gelegen onder Noordwijk tot Langevelt, belend tezamen ZO
besloten duinschoten, ZW de Langevelderlaan, NW de Schouwbare watering met Pieter
Janszn. en NO Adriaen Jacobszn. met Willem Adriaenszn., belast met 13 st 10 p erfpacht per
jr en 500 gulden kapitaal, Pieter van Groenendijck 5 morgen 1 hond weiland daar ook op van
ouds een hofstede heeft gestaan mede te Langeveld onder Noordwijk, belend NW en ZO de
Schouwbare watering, ZW de Grafelijkheid van Holland, NW de Wildernis van de heer van
Nienrode en NO Pieter Janszn., belast met 1050 gulden, daarvan Jacob van Oosten 350
gulden dient te betalen.
183. 13-3-1626. Dezelfde scheiden de roerende goederen van de boedel als erfgenamen van
Jacob Claeszn. van Oosten overleden alhier. Pieter van Oosten 650 gulden, te ontvangen van
Pieter Groenendijck 150 gulden en van de voorsz. weeskinderen 500 gulden, Pieter Claeszn.
Groenendijck een huis en erf, belend NO Dirck Jacobszn. Heemskerck, ZO de Graftweg, ZW
het Dorps voetpad en NW jonge Pieter Floriszn. Wassenaer schipper en betalen aan Pieter van
Oosten 150 gulden, de twee wezen 4 morgen 3 1/2 hond land genaamd de Laecht hiervoor
vermeld onder toegift van 500 gulden.
185. 29-4-1626. Dirck Engelszn. Larum als te anderen tijde jegens de weduwe en erfgenamen
van Claes Janszn. Hits verkregen hebben immobile goederen bij Claes metter dood ontruimd

19

en verkoopt Pieter Pouwelszn. Cole zijn oom een croft land genaamd de Groene Weyde groot
16 hond gelegen op het noordoosteinde, belend NO en ZW Anthonis Claeszn. Alckemade
nomine uxoris, ZW de weduwe en erfgenamen van Cornelis Dirckszn. van ’t Hooch en NW
Willem Willemszn. van Heemskerck met Willem Isaackszn. Heemskerck en de laan van de
Croft, belast met 3 groot erfhuur per jr tbv de erfgenamen van Jr Johan van Mathenesse en 15
st erfpacht per jr tbv de Heilige Geest van Lisse, voor 1600 gulden.
186. 29-4-1626. Dezelfde als principaal en Adriaen Pieterszn. Wassenaer als borg verkoopt
Willem Ysaackszn. Heemskerck een smal erf hetwelk een houtsingel plach te wesen gelegen
op het Oosteinde, belend NW de Heerweg, NO de laan van de groene weide, ZO de Groene
Weyde en ZW het gekochte erf van Willem Willemszn. Heemskerck, voor 200 gulden.
187. 29-4-1626. Dirck Engelszn. Larum en Adriaen Pieterszn. Wassenaer als borg verkoopt
Willem Willemszn. Heemskerck een erf van 64 roe gelegen op het Oesteinde, belend NO
Willem Ysaackszn. Heemskerck, ZO de Groene Weyde, ZW Cornelis Dirckszn. van ’t Hooch
weduwe en erfgenamen en NW de Heerweg, voor 192 gulden.
189. 25-5-1635. Jr Lambrecht van der Horst wonende op het huis te Rijswijk als medeerfgenaam van Mr Frederick Brunt en hem sterk makende voor de verdere erfgenamen
verkoopt Barbara Claesdr. weduwe van Jan Hendrickszn. Brebijl een camp hooiland gelegen
op de aanslag van de Meer door verkoper op 9-6-1609 gekocht van de voorsz. Brunt liggende
in de polder van de Roversbroek groot 4 1/2 hond, eertijds gekomen van Willem Corneliszn.
op het Tuyn, belend NO Dignom Janszn. de Roo, ZO de Meer, ZW de koper met Wouter
Janszn. en NW Gerrit Willemszn. Heemskerck, voor 275 gulden.
190. 18-1-1631. Quirijn Claeszn. ’s-Gravenmade met Cornelis Claeszn. gesteld over de
goederen van Pieter Floriszn. van Wassenaer verkoopt Annetge Aldertsdr. weduwe van Jacob
Isaackszn. een huis en erf volgens de oude brief. De kooppenningen zijn niet betaald door
Pieter Floriszn. Wassenaer.
H. J. van der Waag, Spijkenisse december 1997.
Gedigitaliseerd door M. van der Tas, juli 2012.

20

