Rechterlijk Archief van Lisse
inv.no. 6
door
H.J. van der Waag
Ook dit deel is van een behoorlijke klapper voorzien op naam van alle partijen. De bewerker
heeft - zoals gebruikelijk - ivm de indexering getracht zoveel mogelijk eenzelfde schrijfwijze
aan te houden.
1. 24-3-1625. Mr Andries de Cock advocaat voor het Hof van Holland, man en voogd van
Jonffrouw Maria Tesmans en Johan Stoop wonende ‘s-Gravenhage verkopen Meeus
Meeuszn. Hoochcamer een afgesande croft land groot 1 morgen 237 roe gelegen in de Oude
Veen in de Arre, belend NO Syvert Claeszn. van Santvliet, ZO Philips Dirckszn. Larum, ZW
Cornelis van Immerseel en NW de koper. Voldaan met een schuldbrief van 1100 gulden.
3. 24-3-1625. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte.
5. 24-3-1625. Dezelfde verkopen Pieter Floriszn. van Heemstede 900 roe veenland gelegen in
de Lagevenen, belend NO het Heilige Geesthuis te Haarlem en de verkoper, ZO en ZW de
erfgenamen van Claes Corneliszn. Corsteman en NW de oude vaart, voor 192 gulden.
7. 8-4-1626. Dirck Dingnomszn. de Roo, Huygh Dingnomszn. de Roo, Aelbert Dingnomszn.
de Roo, Jan Dingnomszn. de Roo, Arent Dingnomszn. de Roo, Grietge Dingnomsdr. de Roo
weduwe van Symon Jeroenszn. met Dirck Dingnomszn. haar gekoren voogd, Dirck Pieterszn.
Clinckenbergh vader en voogd over zijn minderjarige kinderen bij Maritge Dircksdr. en nog
de voorsz. Aelbert, Huyg, Dirck en Arent als procuratie hebbende van Engel Engelszn. als
voogd van de weeskinderen van Dirck Engelszn. zijn broer bij Neeltge Dingnomsdr. de Roo
zijnde de procuratie gepasseerd op 19-3-1625 en Floris Pieterszn. man en voogd van Trijntge
Dircksdr., allen kinderen en kleinkinderen van Dingenom Janszn. de Roo delen de boedel.
Dirck, Huygh en Jan hun vaders roerende boedel, zilver etc. geen enkele uitgezonderd. Dirck
eerst een stuk land genaamd de Cleylap gelegen aan de Westgeest ten dele afgezand en ten
dele nog hoge geest groot 2 morgen 3 hond 50 roe, belend ZO de Heerweg, ZW de Abdij van
Leeuwenhorst en Claes Gerritszn. op ‘t Nest, NW de Lijdweg en de erfgenamen van Jr Johan
van Mathenesse en NO dezelfde erfgenamen, Huygh 3 stukjes land als eerst de Poelcamp
groot 1 1/2 morgen gelegen in Roversbrouck, belend NO de Abdij van Leeuwenhorst, ZO
Dirck Franszn. te Sassenheim, ZW Andries van der Horst en NW de Ringsloot van de nieuwe
bedijkte poelpolder, 1 morgen gelegen als voren op de Cagermeer, belend ZO dezelfde Meer,
ZW de Abdij voorsz., NW Jan Dingnomszn. en NO Huygh voorsz., de voorsz. Aelbert 4 hond
land gelegen in de Westgeest, belend NO Trynenlaan, ZO de Heereweg, ZW de Kerk te
Sassenheim en NW Jan Corneliszn. van Santvliet, Jan eerst een stuk land geweest zijnde twee
percelen gelegen aan elkander in de Westgeest groot 4 hond, belend NO en ZW de voorsz.
Abdij, strekkende voor van de Heereweg noordwaarts op tot het land van Claes Gerritszn. op
‘t Nest, Arent 2 hond land gelegen in de Westgeest, belast met 3 blancken per jr tbv de
pastory tot Sassenheim en te betalen aan de ontvanger Coolwijck te Delft, belend NO en ZW
de voorsz. Abdij, strekkende voor van de Heereweg tot aan het land van Jan Corneliszn. van
Santvliet. De overigen zijn voldaan met geld.
10. Volgt copie van de procuratie door Engel Engelszn. wonende Velsen voor Matthijs van
Lievendael notaris te Haarlem.
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11. 10-4-1625. Symon Janszn., Cornelis Janszn., Philips Dirckszn. van Larum man en voogd
van Huybertge Jansdr., Pieter Floriszn. man en voogd van Aeltge Jansdr., Cornelis Gerritszn.
Rosendael man en voogd van Ermpge Jansdr., Cunera Jansdr. weduwe van Aelbert Jeroenszn.
molenaer met Cornelis Janszn. haar gekoren voogden nog Cornelis Floriszn. als voogd van de
weeskinderen van Trijntge Florisdr. bij Jacob Janszn. tezamen vervangende Anna Jansdr. en
Geertge Jansdr. als erfgenamen van Maritge Dircksdr. weduwe van Jan Jacobszn. Doncker
verkopen Gerrit Hendrickszn. hoefsmid een huis en erf groot 16 roe gelegen op de hoek van
de Lageweg, belend NO de Lageweg, ZO de Heereweg en ZW en NW Cornelis Janszn.
Wassenaer een van de verkopers. Voldaan met een schuldbrief van 340 gulden.
13. 10-4-1625. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte. Borgen Pieter van Rebaeys
en Engel de Praem. Geroyeerd 24-10-1691.
15. 10-4-1625. Symon Janszn., Philips Dirckszn. man en voogd van Huybertge Jansdr., Pieter
Floriszn. gehuwd met Aeltge Jansdr., Cornelis Gerritszn. van Rosendael man en voogd van
Ermpge Jansdr., Cuniera Jansdr. weduwe van Aelbert Jeroenszn. molenaer met Cornelis
Janszn. haar gekoren voogd voor haar zelve en Anna Jansdr. weduwe van Arent Leendertszn.
schipper met Symon Janszn. voorsz. haar gekoren voogd, Geertge Jansdr. weduwe van Jan
Janszn. Hits met Pieter Floriszn. haar gekoren voogd, Cornelis Floriszn. voogd van de
weeskinderen van za Trijntge Florisdr. zijn zuster geprocureerd bij Jacob Janszn. n.l. Maritge,
Jan, Meyns, Anna en Grietge Jacobsdr. allen kinderen en kleinkinderen van za Maritge
Dircksdr. weduwe van Jan Janszn. Doncker delen de boedel. Symon, Cornelis, Philips
Dirckszn. en Pieter Floriszn. met Cuniera Jansdr. ontvangen de gehele boedel behalve dat de
weeskinderen van de anderen zullen ontvangen 25 gulden 8 st alsmede 1/9 van de 340 gulden
als opbrengst van de verkoop van het huis en erf.
16. 26-1-1625. Cornelis Taekenszn. van der Blom wonende Catwijk op de Rijn verkoopt
Jacob Janszn. nu wonende Coudekerck een huis en erf gelegen aan de Lageweg, belend NO
de weg, ZO en ZW Cornelis Janszn. Wassenaer ofte Doncker en NW de Berchouterduin,
toebehorende de erfgenamen van Jr Johan van Mathenesse, voor 509 gulden 12 st.
17. 19-5-1625. Adriaen Maertenszn. Verduyn schuldig aan Maerten Huybrechtszn. van
Alckemade 200 gulden wegens geleend geld met waarborg zijn huis en erf gelegen aan de
Lageweg, belend ZO Frans Franszn. Verham en NW de weduwe van Jan Janszn. Hits,
strekkende voor van de Lageweg tot om de oude Lisserbeek.
17v. blanco.
18. 20-5-1625. Jacob Claeszn. van Boxel substituut baljuw van Noordwijkerhout met de
aencleven van de schout tot Hillegom verkoopt Jacob Jacobszn. Hofwegh een huis en erf met
barg genaamd de Engel, belend NO Aelbert Dingnomszn. en Jan Pieterszn. Jongste, ZO de
Heereweg, ZW eerst Cornelis Pieterszn. schipper en de nieuwe waterlozinge genaamd het
Mallegat en NW Pieter Corneliszn. schipper of nu zijn weduwe, belast met 100 gulden tbv
Joost Vergraft brouwer binnen Haarlem en 300 gulden die Claes Janszn. Verwer te Haarlem
daarop sprekende heeft. Voldaan met een schuldbrief.
20. 20-5-1625. Volgt schuldbrief van 300 gulden bij assignatie van Jacob Claeszn. van Boxel
tbv Joost van der Graft te Haarlem. Gesplitst in twee delen, het noordwaartse deel bezeten bij
de erfgenamen van Jacob Dirckszn. Heemskerck door de curatoren over de boedel van Joost
van der Graft vrij verklaard op 22-1-1639 en dus ontslagen van het hypothecair verband.
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21. 10-6-1625. Pieter Floriszn. van Heemskerck verkoopt Cornelis Claeszn. de Langevelt
onze mede schepen in wette 80 roe land gelegen in Roversbroeck, belend NO de koper, ZO
het Convent van Leeuwenhorst en ZW en NW de Ringsloot van de nieuwe bedijkte polder.
Voldaan met een obligatie van 100 gulden.
22. 12-6-1625. PieterDirckszn., Jan Jacobszn. man en voogd van Neeltge Dircksdr. beiden
wonende in de Zilck mitsgaders Dirck Thomaszn. wonende op de Rijpwetering vervangende
en hun sterk makende voor Lourens Pieterszn. man en voogd van Maritge Thomasdr., Claes
Floriszn. man en voogd van Annetge Thomasdr., kinderen van Niesge Dircksdr. en zulks
ergenamen van Neeltge Pietersdr. Cole verkopen Pieter Corneliszn. van der Codden waard in
de Zwaen alhier een croft teelland van 350 roe, belend NO de erfgenamen van Claes
Corneliszn. Corsteman, ZO en ZW de Abdij van Leeuwenhorst en NW de Heereweg.
Voldaan met een schuldbrief van 700 gulden.
23. 12-6-1625. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte.
25. 24-6-1625. Ceeltgen Cornelisdr. moeder met Dirck Corneliszn. Corff bode alhier haar
gekoren voogd, Pieter Floriszn. en Cornelis Floriszn. broers mitsgaders Cornelis Claeszn. de
Langevelt man en voogd van Neeltge Florisdr. weduwe van Dirck Floriszn. en erfgenamen
van de voorsz. Dirck Floriszn. delen de boedel. Ceeltgen 11 hond land belend NO de
erfgenamen van Dingnom Janszn. en ZW Andries van der Horst, strekkende voor van de
Heereweg noordwaarts op tot de voorsz. Andries van der Horst land toe, Pieter Floriszn. en
Cornelis Floriszn. roerende goederen en gelden en Cornelis Claeszn. de Langevelt 4 hond 22
1/2 roe land gelegen in Roversbroeck, belend NO en ZO Jan Corneliszn. van Santvliet, ZW
het hontgen van Pieter Floriszn. van Heemstede en NW de Ringsloot van de nieuw bedijkte
polder, alsmede 4 hond 14 roe land gelegen in Voorhout, gemeen met 4 hond 14 roe
toebehorende Gerrit Willemszn. Heemskerck, belend in zijn geheel ZO de Lijdweg, NO het
Oostlaantje, ZW Maritge Gerritsdr. en NW de Grafelijkheid van Holland, waarvoor de andere
comparanten beloofden voor het gerecht van Voorhout akte te passeren.
27. 8-7-1625. Floris Corneliszn. wonende Sassenheim broer en voogd van Syburch
Cornelisdr. weduwe van Gerrit Janszn. Rosendael verkoopt Philips Dirckszn. van Larum een
loostercamp van 2 morgen 2 hond 60 roe, belend O Meeus Meeuszn. Hoochcamer, ZO en Z
de erfgenamen van Adriaen Corneliszn. Corsteman, ZW de erfgenamen van Claes van Oosten
en NW en NO de koper, belast met 200 gulden tbv Jr Bam te Leiden, te weten 150 gulden en
nog wegens verlopen rente 50 gulden, voor 655 gulden boven de belasting.
28. 22-7-1625. Egbert van Bosvelt secretaris van de weeskamer van Haarlem heeft met
consent van zijn zoon Mr Johan van Bosvelt secretaris van Haarlem gelicht van de weeskamer
van Gouda van de gelden toebehorende de voorsz. Mr Johan van Bosvelt en Leendert van
Bosvelt zijn broer daar moeder af was Catarina Joppendr. mede fidei commissaire erfgenamen
van Jan Hendrickszn. hun oud-oom 2110 gulden 7 st met waarborg 3 morgen 2 hond land
genaamd de Garstcamp, belend O de Brouckweg, W de erfgenamen van Adriaen Corsteman,
Z de Graft en N de erfgenamen van Jr Johan van Mathenesse.
30. 8-9-1625. Willem Adriaenszn. Schenaert schuldig aan de Heilige Geest te Lisse 5 gulden
per jr met hypotheek op een camp veenland gelegen over duin groot 8 hond, belend NO de
weduwe van Claes Janszn. Rodenburgh, ZO Meeus Meeuszn., ZW de huismeesterzitten te
Leiden en NW Adriaen Janszn. Hits met bruikwaar.
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31. 8-10-1625. Adriaen Adriaenszn. den Boer onze mede schepen in wette ter eenre en
Adriaen Hendrickszn. en Cornelis Hendrickszn. voogden over Adriaen Adriaenszn. 4 jr, 3
weken nu voor Kerstmis verleden en Duyfge Adriaensdr. oud half mei verleden jaar 2 jr,
weeskinderen van Aegtge Hendricksdr. bij de voorsz. Adriaen Adriaenszn. stellen het
moederlijk versterf op 625 gulden elk te betalen bij 20 jr, met waarborg zekere loostercamp
gekomen van Cornelis Jeroenszn. Swanenburgh groot 17 hond gelegen in de Hoge Mosvenen,
belend NO Jr Jacob van Thienen, ZW de erfgenamen van Jr Johan van Mathenesse,
strekkende voor van Sypesteyn duin tot achter in het land van Jr Jacob van Thienen.
33. 21-10-1625. Pieter Floriszn. Wassenaer, Cornelis Floriszn. Wassenaer en Cornelis
Claeszn. de Langevelt man en voogd van Neeltge Florisdr. Wassenaer, kinderen en
erfgenamen van Cecilia Cornelisdr. weduwe van Floris Corneliszn. Wassenaer delen de
boedel. Pieter Floriszn. een stuk land gelegen in Roversbrouck van ouds genaamd de drie
morgen. Cornelis Floriszn. 16 hond land met een oud huis gelegen recht voor de herberg van
de Engel en Cornelis Claeszn. de Langevelt een croft teelland groot 11 hond gelegen aan de
Heereweg in de Liesbroeck, alles volgens de oude brieven.
34. 13-10-1626. Engel Jacobszn. Heemskerck schuldig aan de meesters van het St Elisabeth
gasthuis te Haarlem als reste van 800 gulden wegens koop van 10 hond land gelegen in de
Lisserbroeck, belend NO de Abdij van Leeuwenhorst, ZO de weduwe en erfgenamen van
Adriaen Willemszn. van Steenvoorden, ZW de Kerk te Lisse en NW de Schouwsloot en het
komt hem niet gelegen contant te betalen en zal jaarlijks de penning 20 betalen of 40 gulden,
met waarborg het gekochte.
36. 25-10-1625. Arentge Cornelisdr. Verdel weduwe van Hendrick Janszn. van Egmont met
Cornelis Corneliszn. Verdel haar broer en gekoren voogd ter eenre en Hendrick Jeroenszn.,
Willem Jeroenszn., Borrit Jeroenszn. en Dirck Ariszn. man en voogd van Maertge Jeroensdr.
en Crijn Louriszn. gehuwd geweest met Niesge Jeroensdr. en Aefge Jeroensdr. met Adriaen
Willemszn. te Haarlem haar gekoren voogd en haar sterk makende voor Jan Dirckszn. man en
voogd van Neeltge Jeroensdr., erfgenamen van de voorsz. Hendrik Janszn. van vaderszijde,
Cornelis Pieterszn., Adriaen Pieterszn., Pieter Dirckszn. Cortswager, Cornelis Theeuwiszn.,
Cornelis Janszn., Dirck Willemszn. Cortswager als het recht verkregende hebbende van
Cornelis Willemszn. Persoon man en voogd van Neeltge Willemsdr. mede erfgenamen van
Hendrick Janszn. van Egmont van moederszijde hebben de nalatenschap in twee delen
gesplitst met loten A en B en er is aan de weduwe ten deel gevallen lot B als eerst twee
partijen wei- of hooiland het ene 7 hond gelegen in Roversbroek, belend volgens de oude
brief NO de Grevelingen, ZO Cornelis Corneliszn. Neesvaer, ZW het Convent van
Leeuwenhorst en NW Meeus Meeuszn. Hoochcamer, het andere gelegen in Lisserbroek op de
Meer, belend NO dezelfde Meer, ZO Cornelis Corneliszn. Neesvaer voorsz., ZW zekere
Capellerie te Haarlem en NW Angeniesge Pietersdr., belast beide percelen met 8 gulden per
jr, 5 percelen erfpacht als eerst 626 roe genaamd de Cleyne Venne gelegen in de Poelpolder
tegenover de Lisser Kerk met zijn laan, strekkende uit dit land tot de Heereweg toe, belend
NO de erfgenamen van Maritge Engelsdr. loco de Pastorie te Lisse, ZO de Lisser graft, ZW
de Abdij van Leeuwenhorst en NW de erfgenamen van Claes Corneliszn. Corsteman en de
erfgenamen van Maritge Engelsdr. voorsz. met de voorsz. laan, het tweede 770 roe gelegen in
Lisserbroek genaamd de Garstcamp, belend NO en ZO de erfgenamen van Jr Johan van
Mathenesse, ZW het weeshuis te Leiden en NW de Cruysweg, het derde 794 roe gelegen als
voren, belend NO de Abdij van Leeuwenhorst, ZO Huygh Dingnomszn. de Roo, ZW de
voorsz. erfgenamen van Jr Johan van Mathenesse en NW de voorsz. Cruysweg, het vierde
groot 15 hond 8 roe genaamd de Bentcamp mede gelegen in de Lisserbroek, belend NO de
Abdij van Leeuwenhorst, ZO het navolgende Calfcamp, ZW de erfgenamen van de voorsz.
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Van Mathenesse en NW de voorsz. Huygh Dingnomszn. de Roo en het vijfde genaamd de
Calfcamp groot 400 roe, belend NO de voorsz. Abdij van Leeuwenhorst, ZO de Meer, ZW de
voorsz. erfgenamen Van Mathenesse en NW de voorsz. de Roo, belast met 60 gulden en twee
coppel conijnen per jr, van welke 60 gulden de erfgenamen van Pieter Pieterszn. Keyser
jaarlijks 13 gulden moeten betalen, de helft van 15 hond land genaamd de Bentcamp gelegen
in Noordwijkerhout, belend in zijn geheel ZO de erfgenamen van Adriaen Mouritszn., ZW de
erfgenamen van Maerten Huybrechtszn. en NW en NO de Maandagse watering en de
kinderen van Benning, de helft van 19 hond geestland gelegen in Noordwijkerhout, belend
ZO de Gouwe sloot, ZW Cornelis Corneliszn. Verdel, NW de Groenewegsloot en NO Willem
Jacobszn. Coddenwes en lot A tbv de erfgenamen een huis en erf met barg en schuur en nog
een klein weitje groot 2 hond gelegen aan de Broekweg, belend NO dezelfde weg, ZO en ZW
de Beek en de kleine poel en NW de Capelle weg, belast met 55 st erfpacht per jr, item het
Vennetge groot 770 roe, 4 hond 74 roe en 150 roe allen bij elkander in de Oostpolder, belend
in zijn geheel NO een gemeen laantje, Meeus Meeuszn. Hoochcamer en Mr Gerrit van
Hoochstraeten, ZO dezelfde Hoochstraeten en Reynout van Oyen, ZW de voorsz.
Hoochstraeten en de erfgenamen van Jacob Floriszn. van Heemskerck en NW de Heereweg, 2
percelen weiland gelegen in de Lisserbroek gelegen aan elkander, de ene genaamd de
Garstcamp groot 11 hond, belend NO het Convent van Leeuwenhorst, ZW het volgende
perceel, ZO het Elisabeth Gasthuis te Leiden en NW de Cruysweg en het andere perceel groot
500 roe, belend NO de erfgenamen van Claes Corneliszn. Corsteman, ZO de Pastory te Lisse,
ZW het voorsz. Gasthuis en NW de voorgaande 11 hond en moet aan de weduwe uitkeren 850
gulden.
42. 8-12-1625. Cornelis Pieterszn. van Sijp verkoopt Crijn Janszn. van Geel een oud huis,
belend NO Cornelis Immerseel, ZO en ZW de verkoper en NW de Heereweg, belast met 10 st
per jr te lossen met 10 gulden.
43. 8-12-1625. Volgt schuldbrief van 210 gulden boven de belasting met hypotheek op het
gekochte.
44. 30-12-1625. Maria Jansdr. weduwe van oude Gerrit Gerritszn. van Tiel schuldig aan de
mondige en onmondige kinderen van wijlen Mr Frederick van Ruyven brouwer in de Claauw
te Delft eerst 100 gulden als rest van geleverde bier volgens een obligatie van 6-12-1603
welke hiermede wordt gecasseerd alsmede 200 gulden welke haar zoon jonge Gerrit
Gerritszn. van Tiel de voorsz. kinderen schuldig is en met de 40e penning tezamen 312 gulden
met hypotheek op haar huis en erf, belend NO en ZO Cornelis Meeuszn. Hoochcamer, ZW
Samuel Jacobszn. kuiper en NW het Dorp van Lisse of de Heerstraat.
45. 31-12-1625. Trijntge Pietersdr. weduwe Arent Dingnomszn. de Roo met Claes Pieterszn.
haar broer en Willem Janszn. haar oom als haar gekoren voogden ter eenre en Dirck
Dingnomszn. , Huygh Dingnomszn. de Roo en Aelbert Dingnomszn. de Roo als omen en
bloedvoogden over Pieter Arentszn. 15 jr, Cornelis Arentszn. 13 jr, Willem Arentszn. 11 jr,
Maritge Arentsdr. 19 jr, Annetge Arentsdr. 17 jr, Dieuwer Arentsdr. 9 jr, Willempge Arentsdr.
7 jr en nog een Maritge Arentsdr. 5 jr, de ouderdom van de kinderen genomen tot mei
toekomende ter andere. De moeder zal de kinderen opvoeden tot haar 20e jaar en dan elk 100
gulden uitkeren en indien zij mocht zijn hertrouwd elk 200 gulden, waartegen de moeder
behoudt de hofstede met croftge tezamen groot 11 hond 50 roe, belend volgens de oude
brieven en 2 hond teelland gelegen in de polder van de Westgeest, ook belend volgens de
oude brief. Als de moeder hertrouwt en komt te overlijden voor de stiefvader dan moet deze
als hij niet met de kinderen kan accorderen het land stellen ten name van de kinderen.
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48. 2-1-1626. Jochum Barentszn. en Maritge Cornelisdr. zijn vrouw wonende aan de
Sluyzeweg schuldig aan Steffen van Heussen wonende Leiden 12 gulden 10 st per jr met
hypotheek op een woning als huis, schuur en barg alsmede 2 morgen land, belend O Arent
Louwen, Z de Wildernis, W Adriaen Corneliszn. en N de erfgenamen van Jr Johan van
Mathenesse, 1 1/2 morgen land gelegen in Roversbroek gemeen in 2 morgen 1 1/2 hond,
belend in zijn geheel O het Clooster ter Lee, Z Adriaen Corneliszn. en Arent Louwen voorsz.
haar comparanten zwager, W het Kerkland van Sassenheim en N Jan Lourenszn., de eerste
partij belast met 2/3 van 4 gulden erfpacht per jr tbv Jr Guislain van der Laen en de tweede
partij met 1/3 van 13 gulden per jr tbv het Clooster ter Lee.
50. 27-1-1626. Willem Jeroenszn., Borrit Jeroenszn., Dirck Ariszn. man en voogd van
Maertge Jeroensdr., Crijn Louriszn. gehuwd geweest met Niesge Jeroensdr. en voor Aefge
Jeroensdr. erfgenamen van vaderszijde, Cornelis Janszn. van Warmendam, Cornelis
Thoniszn., Cornelis Pieterszn., Pieter Dirckszn. en Cornelis Willemszn. Persoon die zijn recht
en portie van de navolgende kooppenningen mits deze cedeert aan Dirck Cortswager,
erfgenamen van moederszijde van Hendrick Janszn. van Egmont verkopen Arentge
Cornelisdr. Verdel weduwe van de voorsz. Hendrick Janszn. een huis en erf met schuur, barg
en 2 hond land gelegen aan de Broekweg, belend NW de Broekweg, ZO en ZW de beek en
NW de Capelle weide, belast met 55 st erfpacht per jr tbv de Kerk van Lisse. Voldaan met een
schuldbrief van 1760 gulden boven de belasting.
52. 27-1-1626. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte, waarbij Arentge geholpen
wordt door Cornelis Corneliszn. Verdel haar broer.
53. 27-1-1626. Dezelfden verkopen Meeus Meeuszn. Hoochcamer 624 roe land van ouds
genaamd het Kennipland, belend NO een gemeen laantje, ZO en NW nu Cornelis Corneliszn.
’s-Gravenmade, ZW de erfgenamen van Jacob Floriszn. en NW de Heereweg. Voldaan met
een schuldbrief van 774 gulden.
55. 27-1-1626. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte.
56. 27-1-1626. Dezelfden verkopen Cornelis Corneliszn. ’s-Gravenmade wonende Hillegom
770 roe land genaamd het Vennetje gelegen in de Oostpolder, belend NO Meeus Meeuszn.
Hoochcamer, ZO nu Gerrit van Hoochstraten en de weduwe en erfgenamen van Aelbert
Jeroenszn. molenaer, ZW dezelfden en Jacob Floriszn. en NW Meeus Meeuszn. Hoochcamer.
Voldaan met een schuldbrief van 1800 gulden.
57. 27-1-1626. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte.
59. 27-1-1626. Dezelfden verkopen Cornelis Claeszn. de Langevelt 11 hond land genaamd de
Garstcamp gelegen in de Lisserbroek, belend NO het Convent van Leeuwenhorst, ZO nu Joris
Pieterszn. Cole, ZW het Gasthuis te Haarlem en NW de Cruysweg. Voldaan met een
schuldbrief van 2000 gulden.
60. 27-1-1626. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte.
62. 27-1-1626. Dezelfden verkopen Joris Pieterszn. Cole 500 roe land gelegen in de
Lisserbroek, belend NO de erfgenamen van Claes Corsteman, ZO de Pastorie te Lisse, ZW
het Gasthuis te Haarlem en NW Cornelis Claeszn. de Langevelt. Voldaan met een schuldbrief
van 725 gulden.
63. 27-1-1626. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte.
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65. 21-1-1626. Arent Louriszn. van Noort verkoopt Floris Jacobszn. Heemskerck 425 roe land
gelegen in de Roversbroek op de Grevelingen, belend NO dezelfde Grevelingen, ZO de Meer,
ZW Dirck Dingnomszn. de Roo en NW Arentge Cornelisdr. Verdel weduwe van Hendrick
Janszn. van Egmont. Voldaan met een schuldbrief van 372 gulden.
66. 4-3-1626. Jan Corneliszn. van Santvliet, Claes Corneliszn. van Santvliet, Gerrit
Corneliszn. van Santvliet en Maritge Cornelisdr. met Jan Corneliszn. haar broer en gekoren
voogd, allen kinderen en erfgenamen van Cornelis Claeszn. van Santvliet en Vroutge
Cornelisdr. ter eenre en Annetje Willemsdr. weduwe van Jan Pieter Mouris met Pieter
Dammaszn. Cluft schepen alhier haar gekoren voogd en Jan Willemszn. haar schoonzoon ter
andere delen het navolgende huis en erf en landen welke zij gemeen hebben. Eerst de
erfgenamen van Cornelis Claeszn. van Santvliet een stuk land groot 908 roe gelegen in
Roversbroek, belend NO Jan Claeszn. van Santvliet, ZO en ZW Anthonis Leendertszn. van
Tetroede en NW de Ringsloot van de nieuwe bedijkte polder en Annetge Willemsdr. eerst een
huis en erf gelegen in de Poelpolder, zoals het lest bij de voorsz. Cornelis Claeszn. bewoond
werd en nog een gedeelte in een croft maar men weet niet hoe groot dat is, groot in zijn geheel
3 morgen 1 hond, belend NO Maertge Claesdr. weduwe van Cors Nomen, ZO de voorsz.
Ringsloot, ZW de erfgenamen van Huybert Hendrickszn. en NW de Heereweg, belast met 5
gulden opstal per jr tbv het St Catarinen Gasthuis te Leiden en nog een klein stukje land
gelegen in Roversbroek genaamd ’t Hellecampge, belend NO Barbara Claesdr. en Sr Van der
Horst, ZO en ZW ’s-Gravenwater en NW de voorsz. Ringsloot en Anna Willemsdr. en Jan
Willemszn. moeten aan de andere partij toegeven 1439 gulden 10 st, met waarborg het voorsz.
huis en erf.
69. 14-10-1626. Quirijn Claeszn. ’s-Gravenmade verkoopt het St Elisabeth Gasthuis te
Haarlem al zodanige gerechtigheden van eigen grond en sloten, wallen of landen als verkoper
liggende heeft tussen de Viersteeg? en de cromme Lijdweg ten noordoosten en tussen desselfs
gasthuis woning en landen ten zuidwesten liggende in Lisse, strekkende van de
noordwesthoek van de cromme Lijdweg bij de dam van de verkopers hofstede en bij de dam
van de Gasthuis woning zuidoost tot aan de Heereweg toe, voor 125 gulden.
70. 18-9-1626. Cornelis Sleners wonende althans te Leiden schuldig aan Jacques Ruyscher
wonende Haarlem 8 gulden 12 st 8 p per jr met hypotheek op zijn huis en erf, belend NO
Adriaen Willemszn. Schenaert, ZO de Heereweg, ZW de weduwe van Willem Decker en NW
de erfgenamen van Arent van der Hooch.
Een pagina niet genummerd blanco.
72. 20-1-1626. Floris Jacobszn. Heemskerck schuldig aan Arent Louriszn. van Noort 372
gulden wegens koop van het onroerend goed vermeld onder 65.
73. 21-4-1626. Aeltge Jacobsdr. weduwe van Pieter Janszn. Jongste met jonge Jan Pieterszn.
haar zoon en gekoren voogd verkoopt Claes Gerritszn. op ’t Nest 435 roe land gelegen in de
polder van de Westgeest, belend NO de koper, ZO Neeltge Pietersdr. weduwe van Daniel
Leendertszn. van Tetroede en de Abdij van Leeuwenhorst, ZW Dammas Jeroenszn. Cluft,
Pieter Dammaszn. Cluft en de voorsz. Neeltge Pietersdr. en NW de Lijdweg, belast met 54
gulden erfpacht per jr op meer onroerend goed en wel op de woning van de verkoopster.
Voldaan met een schuldbrief van 954 gulden.
75. 21-4-1626. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte.
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76. 4-4-1626. Willem Pieterszn. Cole, Pieter Pieterszn. Cole, Joris Pieterszn. Cole, Pouwels
Pieterszn. Cole, Adriaen Pieterszn. Wassenaer man en voogd van Aechtge Pietersdr., Joris
Maertenszn. Langevelt voogd over Maritge Pietersdr. mondig en Cornelis Pieterszn. Cole en
Niesge Pietersdr. Cole onmondig met Cornelis Pouwelszn. en Meeus Meeuszn. Hoochcamer
vervangende Symon Meeuszn. Hoochcamer haar omen en voogden, allen kinderen van Pieter
Pouwelszn. Cole en Grietge Cornelisdr. delen de boedel. Willem Pieterszn. twee stukken land
gelegen in de Lisserbroek aan elkander op de Meer, groot het ene 1190 belast met 5 st per jr
en het andere 875 roe, belend tezamen NO de Abdij van Leeuwenhorst, ZO de voorsz. Meer,
ZW Claes Gerritszn. op ’t Nest en NW nu Joris Maertenszn. Langevelt; Pieter Pieterszn. Cole
2 1/2 morgen land genaamd de Garstcamp, belend NO de erfgenamen van Arent van der
Hooch en Cornelia van Dorp, ZO de Schouwsloot, ZW Floris Jacobszn. Heemskerck en NW
de Cruysweg, Joris en Pouwels tezamen eerst 11 hond land gelegen aan de Quadeweg, NO en
ZO de Quadeweg en ZW en NW de erfgenamen van Hendrick van Berckenrode en nog elk
1/4 van een loostercamp gelegen over duin, groot 2 morgen, belend in zijn geheel NO
Cornelis Adriaenszn. Verschuer en Crijn Hendrickszn. van der Mersch, ZO de gemene
Lijdweg aan de Keukenduin, ZW Andries de Cocq en Johan Stoop, NW Anthonis Claeszn.
van Alckemade en elk 1/4 in de woning aan de kleine beek als huis, barg, schuur met een
croft en vennitge daaraan behorende met nog een klein huisje, groot tezamen 2 1/2 morgen,
belend NO Cornelis Pieterszn. van Syp alias Borst en Mr Francois van Hoochstraten’s
provenland, ZO de weduwe en erfgenamen van Aelbert Jeroenszn. molenaer en Adriaen
Engelszn. Larum, ZW de kleine Beek, Adriaen Pieterszn. Wassenaer en Engel de Praem en
NW de Heereweg, Jannetge Guliaems weduwe en Pieter van Rebaeys met de innekomen
jaarlijks van de voorsz. Jannetge van 6 gulden en van Pieter van Rebaeys 5 gulden 10 st en
nog in een stuk land genaamd de Cruyscamp groot 100 roe mede elk 1/4 gelegen in de
Lisserbroek op de Meer, Cornelis Pieterszn. Cole en Niesge Pietersdr. Cole tezamen eerst de
andere helft van de woning, croft en vennitge, een stuk land genaamd de grote weide groot 30
hond gelegen in de Lisserbroek, belend NO Pieter Dirckszn., ZO de weduwe van Cornelis
Dirckszn. van ’t Hooch, ZW de erfgenamen van Arent van der Hooch en NW de Broekweg en
nog tezamen 1/4 in de Groene Weyde te weten de helft van de noordwestzijde van de zelve
weide, belend dezelfde weide in zijn geheel NO en ZO Anthonis Claeszn., ZW de weduwe
van Cornelis Dirckszn. van ’t Hooch en NW Willem Isaackszn. Heemskerck c.s. en tezamen
1/2 van de voorsz. Cruyscamp en elk 1/4 van de voorsz. looster en Adriaen Pieterszn.
Wassenaer de 3/4 delen van de groene weide en nog de beekcamp groot 11 hond, belend NO
de erfgenamen van Jr Johan van Mathenesse, ZW de voorsz. Mr Adriaen de Cocq en Johan
Stoop, strekkende voor van de beek tot aan de Broekweg en Joris Maertenszn. Langevelt een
stuk land genaamd de Achthoek gelegen in de Lisserbroek op de Meer, belend NW de voorsz.
erfgenamen van Van Mathenesse, ZW Huybertge Pietersdr. en de voorsz. Willem Pieterszn.
Cole en NW de Abdij van Leeuwenhorst en moet gedogen de hypotheek van een erfpacht van
90 gulden per jr tbv de erfgenamen van de heer van Mathenesse gevestigd op 10 morgen
loosterland tlv Dirck Engelszn. Larum, waarvoor nog geen erfpachtsbrief is gepasseerd ten
ware dat de voorsz. Dirck Engelszn. de voorsz. hypotheek op andere landen gevestigd heeft.
80. 24-9-1626. Willem Adriaenzn. Schenaert verkoopt Meeus Meeuszn. Hoochcamer 3 1/2
hond land gelegen in de Arre, belend NO Cornelis van Immerseel de oude, ZO en ZW Philips
Dirckszn. Larum en NW de koper. Voldaan met een schuldbrief van 455 gulden.
81. 24-9-1626. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte.
82. 24-9-1626. Dezelfde verkoopt Dirck.Engelszn. Larum 7 1/2 hond veenland gelegen over
duin aan de zuidoostzijde van de Delf, belend ZO Meeus Meeuszn. Hoochcamer, ZW Philips
Dirckszn. Larum met bruikwaar, NW de erfgenamen van Pieter Backer en NO de weduwe
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van Claes Janszn. van Rodenburgh, belast met 100 gulden tbv de Heillge Geest van Lisse.
Voldaan met een schuldbrief van 175 gulden boven de belasting.
83. 24-9-1626. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte.
84. 18-11-1626. Panckris Pieterszn. Cluft gehuwd geweest met Maritge Claesdr. van Oosten
ter eenre en Pieter Claeszn. van Oosten en Pieter Claeszn. Groenendijck gehuwd met Neeltge
Claesdr. van Oosten ter andere deelden de boedel op 2-6-1624 als voogden over Pieter
Pancriszn. 5 jr en Adriaen Pancriszn. 4 jr en nog Maritge Claesdr. en Panckris Pieterszn. met
Claes van Oosten als bestevader hebben besloten dat Claes het oudste en Pancris het jongste
kind zullen opvoeden tegen de rente van het moederlijk erfdeel tot hun 18e jaar. Bij overlijden
van Claes van Oosten en Leentge Pietersdr. diens vrouw zullen de voorsz. kinderen benevens
Pieter Claeszn. van Oosten en Pieter Claeszn. Groenendijck mitsgaders Jacob Claeszn. van
Oosten mede verstorven in de goederen bij Claes van Oosten zijn vrouw na te laten.
86. 22-5-1626. Adriaen Maertenszn. Block wonende jegenwoordig alhier schuldig aan
Cornelis Cornerliszn. van Immerseel de jonge en Appolonia Cornelisdr. jegenwoordig
huisvrouw van Adriaen Engelszn. Larum 600 gulden wegens koop van een huis en erf met
een croft land groot 750 roe volgens de custingbrief van 12-12-1625 en zal deze nog 1 jr
onder zich houden en rente betalen tegen de penning 16, met hypotheek op zijn huis en erf
daar hij in woont groot 200 roe, belend NO de schuldenaar, ZO de Heereweg, ZW de
huiszitten te Leiden en NW de schuldenaar.
87. 23-5-1626. Dezelfde is schuldig aan Sr Hendrick Cop kapitein te water ten dienste dezer
lande wonende Amsterdam 120 gulden per jr met hypotheek op twee huizen en erven met een
croft land tezamen 950 roe, belend NO de erfgenamen van Arent van der Hooch en van
Cornelis van Dorp mitsgaders Jan Poeneel, ZO de Heereweg, ZW de huiszitten te Leiden en
NW de voorsz. erfgenamen. Afgelost 22-6-1632.
90. 9-6-1626. Pieter Janszn. wonende Voorhout verkoopt Jan Dammaszn. Deyserman 11 hond
land gelegen in de Lage Keutelveen, belend NO de verkoper, ZO de erfgenamen van Jacob
Gerritszn. Hoing te Amsterdam, ZW de oude Jan Eeuwoutszn. en NW de verkoper, voor 461
gulden 10 st.
91. 9-6-1626. Cors Willemszn. Heemskerck verkoopt Pieter Dirckszn. Cortswager 825 roe
land gelegen in de Lage venen, belend NO Gerrit Corneliszn., ZO de verkoper, ZW Anthonis
Leendertszn. Tetroede en NW de vaart of de waterlozing van die voor 600 gulden.
93. 23-6-1626. Juffrouw Agatha van der Bouckhorst weduwe van Pieter van Leeuwen als
mede-erfgename van Catharina van der Bouckhorst met Otto van Arckel wonende Leiden
haar gekoren voogd en Aelbert van Assendelft voor hem zelve en als procuratie hebbende van
Alitha van Dam weduwe van Johan van Assendelft, van Mr Dirck Hamel gehuwd met
Margaretha van Assendelft, van Mr Adriaen van Assendelft en van Stoffelina van Assendelft
weduwe Cornelis de Witte allen erfgenamen van za Pieter van Assendelft uitgezonderd de
voorsz. Alitha van Dam verkopen te weten juffrouw Agatha van der Bouckhorst voor 2/3 en
Aelbert van Assendelft voor hem zelve en als procuratie hebbende van Mr Dirck Hamel, van
Adriaen van Assendelft en van Stoffelina van Assendelft tezamen voor de helft van 1/3 en van
Alitha van Dam voor 1/2 van 1/3 aan Maritge Claesdr. weduwe Cors Corneliszn. Nomen 1
morgen 40 roe land gelegen in Roversbroek, belend NO de Abdij van Leeuwenhorst, ZO de
koopster, ZW dezelfde Abdij en NW de nieuwe Broekweg van de Poelpolder, voor 724
gulden.
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94. Extract van de procuratie van 28-5-1626 verleden voor Lourens Vergeyl notaris te Leiden.
96. 8-6-1626. Anna Jansdr. weduwe van Arent Leendertszn. met Symon Janszn. Wassenaer
haar broer en gekoren voogd verkoopt Pieter Pieterszn. Cole een huis en erf gelegen aan de
Graftweg, belend NW, NO en ZO Dirck Jacobszn. Heemskerck en ZW de Graftweg, belast
met 10 st per jr tbv de voorsz. Dirck Jacobszn. Heemskerck voor 500 gulden welke Dirck
Adriaenszn. Larum daarop sprekende heeft en nog 60 gulden wegens verlopen rente. Voldaan
aan Dirck Adriaenszn. Larum voor 560 gulden als zijnde de lasten.
Drie pagina's blanco.
97. 15-10-1626. Barbara Claesdr. weduwe van Jan Hendrickszn. Brebijl met Jan Janszn. Cole
haar zwager en gekoren voogd ter eenre en Hendrick Janszn. Brebijl, Gijsbert Janszn. Brebijl,
Huygh Janszn. Brebijl alsmede Claesge Jansdr., Maritge Jansdr., Anna Jansdr. 20 jr, Claes
Janszn. 19 jr, jonge Maritge Jansdr. 17 jr, Fijtge Jansdr. 13 jr en Adriaen Janszn. 10 jr. De
moeder behoudt de gehele roerende boedel waarna zij gehouden is alle schulden te voldoen en
zal hebben de woning met 13 morgen land, alles aan elkander, uitgezonderd 1 morgen welke
aan de kinderen zal komen en de kinderen tezamen een stuk land met een afgezand croftge
gelegen in Schermergeest, 2 croften aan de beek, een croft bij Hans Smith, een looster over
duin, een stuk land gelegen in Roversbroek genaamd de Leenmaat, 3 morgen land in
Roversbroek op de Meer, 1 1/2 morgen alsmede 4 hond genaamd het Hoekge, een stuk land
aldaar gekomen van Poulus Corneliszn. in Sassemerbroek alsmede het land van Verlaen, een
stuk erfpachtsland genaamd Willempges land, een stuk land op de oude A en een stuk land in
de nieuwe wetering. De moeder zal Claes Janszn. bij 23 jr voor zijn vaders erf uitkeren 2000
gulden. Elk kind ontvangt bij huwelijk 200 gulden alsmede een bruiloftskleed.
99. 10-11-1626. Pieter Claeszn. Groenendijk verkoopt Pieter Floriszn. Wassenaer een huis en
erf, belend NO Dammas Willemszn., ZO jonge Dirck Jacobszn. Heemskerck, ZW jonge
Pieter Floriszn. schipper en Cornelis Pouwelszn. en NW de Heereweg. Voldaan met een
schuldbrief van 500 gulden.
100. 10-11-1626. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte.
101. 20-11-1626. Cuniera Jansdr. weduwe van Aelbert Jeroenszn. molenaar met Cornelis
Janszn. Wassenaer haar broer als haar gekoren voogd voor de ene helft en Jeroen Aelbertszn.,
Anthonis Dirckszn. van Overgeest man en voogd van Maritge Aelbertsdr., Jacob Maertenszn.
Langevelt man en voogd van Meynsge Aelbertsdr., nog de voorsz. Jeroen Aelbertszn.,
Anthonis Dirckszn. en Jacob Maertenszn. voogden over Jan Aelbertszn. en Burgtge
Aelbertsdr. allen kinderen en erfgenamen van de voorsz. Aelbert Jeroenszn. voor de andere
helft verkopen Joris Pieterszn. Cole 4 morgen 1 1/2 hond land genaamd de Nes, belast met 54
gulden per jr, alles volgens de oude brieven. Voldaan met een schuldbrief van 2400 gulden.
102. 20-11-1626. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte, belend NW Adriaen
Engelszn. Larum, de erfgenamen van Pieter Pouwelszn. Cole, Mr Gerrit van Hoochstraten en
de erfgenamen van Jr Johan van Mathenesse, NO de Kerk van Lisse en de huiszitten te Leiden
en ZO en ZW de Lisserkerk. Borgen Adriaen Pieterszn. Wassenaer en Jan Maertenszn.
Langevelt.
103. 20-11-1626. Dezelfde weduwe voor 1/4 en Jeroen Aelbertszn. voor 2/4 verkopen Jan
Aelbertszn. haar zoon en broer die 1/4 toekomt een windkorenmolen met huis en erf belast
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met 30 st 1 p per jr. De moeder mag haar leven lang met een dochter of jonkwijf de molen
bewonen, voor hoeveel?
104. 20-11-1626. Volgt schuldbrief van 3500 gulden met hypotheek op het gekochte. De
schuldenaar is vergezeld van Anthonis Dirckszn. van Overgeest en Jacob Maertenszn.
Langevelt zijn zwager en gekoren voogd. Borgen Pieter Pieterszn. Cole en Joris Maertenszn.
Langevelt.
Twee pagina’s blanco.
106. 4-1-1627. Oude Dirck Louriszn. van Paridom, Jan Louriszn. van Paridom, jonge Dirck
Louriszn. van Paridom, Pieter Willemszn. man en voogd van Maritge Lourisdr., Leendert
Adriaenszn. man en voogd van Leuntge Lourisdr. en vervangende Maerten Louriszn. van
Paridom en Hendrick Crijnenzn. man en voogd van Aeltge Lourisdr., en voor Annetge
Lourisdr. tezamen erfgenamen van Louris Dirck Coenenznzn. van Paridom voor de ene helft
en Cornelis Pieterszn. zoon en voogd van Trijntge Dircksdr. weduwe van de voorsz. Louris
Dirck Coenenznzn. voor de andere helft verkopen Cornelis Janszn. Coster wonende
Noordwijk een huis en erf gelegen in het Oosteinde, belast met 50 st erfpacht per jr
toekomende Volckert de Vries, belend NO de voorsz. Volckert, ZO de Heereweg, ZW Symon
Janszn. Doncker en NW Philips Dirckszn. Larum. Voldaan met een custingbrief van 500
gulden.
107. 4-1-1627. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte tbv de kinderen en
erfgenamen van Louris Dirck Coenenznzn. behalve Jan Louriszn. die bekende van de andere
erfgenamen voldaan te zijn.
108. 2-1-1627. Pieter Pieterszn. Keyser, Claes Pieterszn. Keyser, Cornelis Pieterszn. Keyser
en Dammas Jeroenszn. van der Cluft als omen en rechte bloedvoogden van Jacob Pieterszn.
Keyser, Maritge Pietersdr. Keyser en Duyfge Pietersdr. Keyser, allen kinderen en erfgenamen
van Pieter Pieterszn. Keyser alias Pieter Kint en Margaretha Jeroensdr. van der Cluft in hun
leven gewoond hebbende op het Oosteinde. Eerst vernietigen zij de boedelscheiding gemaakt
op 10-5-1622 tussen Pieter Keyser en de kinderen van hun moederlijk erfdeel en verklaren
met tussenspreken van Leendert Jeroenszn. van der Cluft, Jan Pieterszn. Warmont en Cornelis
Floriszn. Wassenaer als mede omen en aanbehuwd omen van de voorsz. kinderen de boedel
als volgt te delen. Pieter Pieterszn. Keyser 10 hond land genaamd de Venne gelegen in de
Poelpolder omtrent het huis te Lisse, belend NO Jan Claeszn. van Santvliet, ZO de Ringsloot
van de nieuwe bedijkte Poelpolder, ZW de erfgenamen van Jr Johan van Mathenesse en NW
de navolgende partij, 1 1/2 morgen belend NO nu de voorsz. Maritge Pietersdr. Keyser, ZO de
voorsz. 10 hond land, ZW de erfgenamen van de voorsz. Van Mathenesse en NW de voorsz.
erfgenamen van de voorsz. Maritge Pietersdr. Keyser, Claes Pieterszn. Keyser 8 hond land
mede genaamd de Venne gelegen in de Oostpolder, belend NO Mr Cornelis Nobelaer, ZO,
ZW en NW Anthonis Claeszn. van Alckemade nomine uxoris, 14 hond land genaamd die
Bent gelegen in de voorsz. Oostpolder, belend NO Gerrit Auenweg, ZO Adriaen Janszn. Hits
en de Kerk te Lisse, ZW Anthonis Claeszn. voorsz. en NW Syvert Claeszn. van Santvliet,
belast met 50 gulden per jr tbv de erfgenamen van Foy van Brouckhoven alsmede 450 gulden
ontvangen uit de boedel, Jacob Pieterszn. Keyser 9 hond land genaamd het Zedde campge
gelegen in de Oostpolder, belend NO Anthonis Claesz. Alckemade, ZO Dirck Adriaenszn.
Larum en ZW en NW Dirck Jacobszn. Heemskerck en nog 7 1/2 hond land genaamd het
Bultge gelegen in Hillegom, belend NO en ZO de weduwe van Mees Corneliszn., ZW Syvert
Claeszn. en NW de weduwe en erfgenamen van Hendrik Adriaenszn. Langevelt en zal uit de
boedel ontvangen 450 gulden; Maritge Pietersdr. Keyser 8 hond land gelegen in de voorsz.
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Poelpolder, belend NO Jan Claeszn. van Santvliet, ZO het navolgende perceel, ZW de
erfgenamen van de voorsz. Jr Johan van Mathenesse en NW de Heereweg, nog een vennetge
van 9 hond gelegen achter het voorgaande perceel, belend NO en ZO Jan Claeszn. van
Santvliet, ZW Pieter Pieterszn. Keyser met zijn voorsz. 10 hond en NW de voorgaande partij
en Jan Claeszn. van Santvliet, belast met 3 gulden erfpacht per jr tbv het Capittel van den
Hogelande en Duyfge Pietersdr. 2 morgen 18 roe land gelegen in de voorsz. Oostpolder aan
de Gerrit Auenweg, genaamd de grote venne, belend NO dezelfde Gerrit Auenweg en ZO,
ZW en NW Mr Cornelis Nobelaer voorsz., belast met 14 gulden erfpacht per jr en zal uit de
gemene boedel ontvangen 1600 gulden.
112. 26-1-1626. Cornelis Slevers wonende Leiden verkoopt Floris Philipszn. wonende
Haarlem een huis en erf gelegen in het Oosteinde, belend NO Adriaen Willemszn. Schenaert,
ZO de Heereweg, ZW de weduwe van Willem Decker en NW de erfgenamen van Arent van
der Hooch, voor 200 gulden contant alsmede een obligatie van 150 gulden.
113. 2-2-1627. Cornelis Pieterszn. van Sijp alias Borsge verkoopt Pieter Floriszn. Wassenaer
alias Cocq een huis en erf met croftge land van 2 hond, belend NO Cornelis van Immerseel,
ZO en ZW de erfgenamen van jonge Pieter Cole en NW de weduwe van Willem de Cocq met
een vrije laan tot aan de Heereweg toe. Voldaan met een schuldbrief van 660 gulden.
114. 2-2-1627. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte.
115. 3-2-1627. Cornelis Jacobszn. wonende Schalckwijck buiten Haarlem verkoopt Jan
Claeszn. van Santvliet een stuk land groot 11 hond gelegen in Roversbrouck, belend NO de
weduwe en erfgenamen van Jan Hendrickszn. Brebijl, ZO de Cagermeer, ZW de erfgenamen
van Dingnom Janszn. de Roo en NW de erfgenamen van Willem Ponder. Voldaan met een
schuldbrief van 1230 gulden.
116. 3-2-1627. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte.
117. 3-2-1627. Dezelfde verkoopt Huygh Dingnomszn. de Roo 2 morgen land gelegen over
duin in de Lage Venen, belend NO Pieter Floriszn. van Heemstede, O en ZO Egbert van
Bosvelt en Lourens Gerritszn. Langevelt, ZW Dirck Dingnomszn. de Roo en NW de vaart.
Voldaan met een schuldbrief van 380 gulden.
118. 3-2-1627. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte.
119. 3-2-1627. Cornelis Adriaenszn. Schuerman en Crijn Hendrickszn. van der Mersch
verkopen Huygh Dingnomszn. de Roo 7 hond land gelegen in Lisserbroek, belend NO de
erfgenamen van Jr Johan van Mathenesse, ZO Willem Pieterszn. Cole, ZW Joris Maertenszn.
en de Abdij van Leeuwenhorst en NW de Schouwsloot. Voldaan met een obligatie van 243
gulden 12 st.
120. 5-6-1627. Jacob Corneliszn. de Haes heeft op 26-11-1626 gekocht van de kerkmeesters
van de drie hoofdkerken te Leiden een gedeelte van de vroonwateren genaamd de zuider- en
noorderpoelen, het geestwater en hellegat, gelegen tussen Sassenheim en Lisse om te bedijken
en tot landen te maken en is hem bij loting cavel 11 groot 20 morgen te beurt gevallen en wel
aan hem 13 morgen 2 hond, daarvan de verdere 6 morgen 4 hond competeren Jacob Janszn.
van Assendelft en Jannetge Dircksdr. van der Beeck weduwe van Jan Jacobszn. de Bont
leggende alsnog gemeen en de Haes bekende terzake van de koop van zijn aangecavelde land
bij overstelling van de eersame Hendrick Egbertszn. van der Hall, Cornelis van Dorp, Pieter
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Gerritszn. van der Specke en Gerrit Evertszn. Roos allen kerkmeesters van de drie
hoofdkerken te Leiden schuldig te zijn aan Jan van Griecken den oude mede te Leiden
wonende voor elke morgen 3 gulden per jr, afkoopbaar met 960 gulden, met waarborg de
voorsz. 13 morgen 2 hond, belend in zijn geheel N de cavel 1 toebehorende de drie kerken
voorsz. en Z Petrus Schriverius en Steffen van Warmont met cavel 3 en de kerkmeesters
bekenden van de overzetting ten volle betaald te zijn.
123. 5-6-1627. Jannetge Dircksdr. van der Beecq weduwe en boedelhoudster van Jan
Jacobszn. de Bonth in zijn leven burgemeester van Leiden met Jacob Janszn. van Assendelft
als haar gekoren voogd stelt dat haar man op 26-11-1622 van dezelfde kerkmeesters gekocht
had en dat haar te beurt gevallen is de helft van cavel 5 in zijn geheel groot 20 morgen,
daarvan de wederhelft aan haar zwager Jacob Janszn. van Assendelft toebehoort alsmede 3
morgen 2 hond land in cavel 11 daarin Jacob Janszn. voorsz. 3 morgen 2 hond toekomt en de
rest 13 morgen 2 hond aan Jacob Corneliszn. de Haes, leggende aldaar nog gemeen en
ongescheiden en is schuldig aan Jan van Griecken den oude wonende Leiden een jaarlijkse
rente van 3 gulden per morgen en derhalve 40 gulden per jr, afkoopbaar met 960 gulden met
waarborg de halve cavel no 5, belend in zijn geheel N cavel 4, Z eensdeels de drie
hoofdkerken met cavel 6 en eensdeels de Ommedijk en de voorsz. 3 morgen 2 hond zijn
belend N cavel 1 van de drie hoofdkerken en Z Petrus Schriverius en Steffen van Warmont
met cavel 3 en nu de Polderweg.
126. 5-6-1627. Jacob Janszn. van Assendelft wonende Leiden heeft op 26-11-1622 gekocht
van dezelfden de helft van cavel 5 groot 20 morgen en dus 10 morgen waarvan de wederhelft
roekomt aan de voorsz. Jannetje Dircksdr. van der Beeck en 3 morgen 2 hond in cavel 2
waarvan de rest toekomt aan Jacob Corneliszn. de Haes en is schuldig aan Jan Maertenszn.
Hoogenhouck te Noordwijk bij overstelling als vermeld voor elke morgen 3 gulden en dus in
totaal 40 gulden per jr afkoopbaar met 960 gulden, met waarborg de helft van cavel 1, belend
in zijn geheel N cavel 4 aankomende Jan Deyman c.s., Z eensdeels de voorsz. drie
hoofdkerken met cavel 5 en eensdeels mede de Ommedijk en de 3 morgen 2 hond zijn belend
N cavel 2, Z Petrus Schriverius en Steffen van Warmont met cavel 3.
129. 5-6-1627. Steffen van Warmont wonende Leiden heeft als voren bij lot verkregen de
helft van cavel 3 of 10 morgen, waarvan de andere helft toebehoort aan Petrus Schriverius en
is bij overstelling schuldig aan de voorsz. Petrus Schriverius 3 gulden per morgen per jr
afkoopbaar met 720 gulden, met waarborg de voorsz. 10 morgen, belend de gehele cavel N
cavel 2 toebehorende Jacob Corneliszn. de Haes en aan de andere zijde cavel 4 toebehorende
Jan Deyman c.s.
132. 12-6-1627. Pieter Sonneman wonende Rotterdam als voren in cavel 11 de helft of 10
morgen daarvan de wederhelft toebehoort aan Jobus Paludanus en is schuldig bij overstelling
aan Jan Maertenszn. Hoogenhouck wonende Noordwijk 3 gulden per morgen of 30 gulden
per jr afkoopbaar met 720 gulden, met waarborg de voorsz. 10 morgen van cavel 11, belend in
zijn geheel N cavel 10 van Joseph Coymans en Carel Lote en Z de heer van Diemen.
135. 5-6-1627. Jobus Paludanus dr in de medicijnen wonende Leiden heeft als voren in cavel
geloot de helft van 20 morgen of 10 morgen en is schuldig aan dezelfde Jan Maertenszn.
Hoogenhouck te Noordwijkerhout 3 gulden per morgen of 30 gulden per jr afkoopbaar met
720 gulden met waarborg de voorsz. 10 morgen, belend de gehele cavel N de cavel no 10 van
Josephus Coymans en Carel Lote en Z de heer van Duvenvoirde.
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138. 16-5-1627. Cornelis Pieterszn. Keyser verkoopt Pieter Floriszn. van Heemstede een stuk
land genaamd de Bijl gelegen in Sassemerbroek, belend NO Jacob Jeroenszn. Cluft, ZO de
koper, ZW Maerten Claeszn. ’s-Gravensloot en NW de sloot van de nieuwe bedijkte
Poelpolder. Voldaan met een obligatie van 850 gulden.
139. 6-5-1627. Reyer Corneliszn. Vosch verkoopt Cornelis Pieterszn. Keyser de helft van 3
hond land eertijds met gelijke helft benevens de voorsz. koper van de erfgenamen van
Cornelis Janszn. Monick gekocht, alles volgens de oude brief van 18-7-1623. Voldaan met
een obligatie van 1700 gulden.
H.J. van der Waag, Spijkenisse, december 1997.
Gedigitaliseerd door M. van der Tas, juli 2012.
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