Rechterlijk Archief van Wassenaar
nr. 10.
door
H.J. van der Waag
Dit deel loopt van 30 maart 1627 tot 19 juli 1629, beslaat 92 pagina’s en is voorzien van een
"Taeffel". De bewerker heeft ook hier getracht zoveel mogelijk eenzelfde schrijfwijze aan te
houden, zulks ivm de indexering. Voor de juiste schrijfwijze raadplege men het originele
register.
Opschrift: Protecol zedert den xxx Maert 1627 totten 19 Juli 1629.
1. 30-3-1627. de heer Hendrik van Raaphorst wonende Wassenaar verkoopt Gerrit Jacobszn.
Hillenaar wonende alhier 9 hond 21 roe weiland gelegen aan de Papenweg, belend O de
voorsz. Papenweg, Z de Heilige Geest van Wassenaar, W Leendert Dirkszn. van de Geest en
N de weduwe van Jacob Dirkszn. van Sonneveld met bruikwaar, voor 1150 gulden.
1v. 2-4-1627. Jan Corneliszn. van den Broeck wonende Delft stelt dat Enoch Fangiert en Elias
Fangiert zijn schoonvader en zwager zich hebben verbonden als borg voor de obligatie
daarvan zijnde en verbindt al zijn ongenoemde goederen.
2v. 6-4-1627. Jan Dirkszn. Moyenkind als procuratie hebbende van Johan Smout
jegenwoordig schepen van den Haag verkoopt Mr Reinier van Persijn Raad in het Hof van
Holland een strookje geestland gelegen onder Wassenaar tot het maken van een laan en
elstakker, belend O de laan van de koper, Z en W de geest van de geconstitueerde eertijds en
nu Jacques Wersijn en N de koper.
3. 12-4-1627. Hendrik Joriszn. Moen wonende Wassenaar schuldig aan Leuntje van der Cley
dochter van Jan Corneliszn. van der Cley onze schout 3 gulden 15 st per jr (hoofdsom 60
gulden) met hypotheek op een huis en erf gelegen binnen Wassenaar, belend N en O Pieter
Aryenszn. smid, Z de straat en W Pieter Aryenszn. Sietoe en het weeskind van Berendrecht.
3. (sic) 18-4-1627. Aryen Janszn. Sas wonende den Haag verkoopt Simon Janszn. Sas zijn
broer wonende Monster zijn gedeelte in een woning en landen gelegen aan de Veenzijde
onder Wassenaar, belend volgens de cavelbrief van 21-4-1620. Voldaan met een obligatie van
1200 gulden.
4. 6-5-1627. Pieter Huibertszn. wonende aan de Rijndijk verkoopt Jan Leendertszn.
Wateringh een huis en erf of tuin gelegen onder Wassenaar, belend O Reier Dirkszn., Z het
Buurpad, W de halve greppel tot de dam toe met de halve Maaldrift en N de banwatering,
belast met 6 pond hollands per jr tbv Verhooch. Voldaan met een obligatie van 800 gulden.
4v. 11-4-1627. Aryen Willemszn. van Swieten, Teunis Aryenszn. Ruygrock en Arend
Willemszn. Ruychlaan kerkmeesters te Wassenaar verkopen de heer commies Sixti wonende
den Haag 4 1/2 hond weiland leggende gemeen met de koper onder Zuidwijk, belend in zijn
geheel O Jan Janszn. Cocq met bruikwaar, Z de Middelweg, W Pieter Floriszn. met bruikwaar
en N de Kaswatering met de weduwe en erfgenamen van dr Bontius, voor 250 gulden.
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5v. 14-5-1627. Willem Janszn. Langeveld jegenwoordig schepen alhier schuldig aan Maarten
Aryenszn. van Velde lakenkoper te Leiden in de Meelsack bij de Korenbrug 26 gulden per jr
(hoofdsom 500 gulden), met hypotheek op 17 hond weiland gelegen onder Zuidwijk omtrent
de Ruychlaan, belend O, Z en W het St Catharynen Gasthuis te Leiden en N Joost Corneliszn.
Hoogewoerd en Bartholomeeus Corneliszn. beiden met bruikwaar en 3 1/2 hond hooiland (de
helft van 7 hond) gemeen met Vermij te Leiden, belend in zijn geheel O Trijn Maartensdr.
weduwe van Jan Willemszn., Z Cornelis Claaszn. van Roon, W Jr Jacob van Berchem en N
de grote watering. Geroyeerd 23-3-1628 door vervanging van het onderpand door 13 hond
land genaamd het haverland.
7. 23-5-1627. Cornelis Corszn. van der Cluft en Gerrit Corszn. van der Cluft mitsgaders
Harmen Huigenzn. van Brederode man en voogd van Aafje Corsdr. haar sterk makende en
vervangende Joris Corszn. van der Cluft allen tezamen omen en bloedvoogden van de twee
nagelaten weeskinderen van za Jan Corszn. met name Huibert Janszn. en Maritje Jansdr.
geprocureerd bij Niesje Dirksdr. wonende Wassenaar verkopen jonge Jacob Jacobszn.
Hillenaar 7 hond weiland gelegen onder Wassenaar, belend O Gooswijn Meurskens in den
Haag, Z Aryen Jacobszn. van Weena, W Teunis Corneliszn. Sas en N de weduwe en
erfgenamen van Mourijn Jaap Joostenznzn., alles volgens de oude brief van 4-6-1625.
Voldaan met een obligatie van 1000 gulden. Voldaan 6-5-1629.
8v. 31-5-1627. Dirk Jacobszn. van Sonneveld wonende Wassenaar schuldig aan Maarten
Pieterszn. van der Velden apothecaris te Leiden 11 gulden per jr (hoofdsom 200 gulden) met
hypotheek op zijn huis en erf gelegen binnen Wassenaar in de Zuidstraat, belend O de voorsz.
straat, Z de kinderen en erfgenamen van Cornelis Pieterszn. Slop met het huis en erf van
Leendert Janszn. Duitsman en Willem Willemszn. schoenmaker en W en N Jannetje Jacobsdr.
weduwe Garbrand Corneliszn. bakker.
10v. 21-6-1627. Jan van Soutlande procureur voor het Hof van Holland als procuratie
hebbende van Phillips van Soust eertijds burger van Breda en nu wonende Dordrecht verkoopt
juffrouw Cornelia Anraets weduwe van Andries Coenenzn. van Beringh zijn gedeelte in een
woning en landen gelegen onder Zuidwijk, genaamd Cleyn Haesbroeck, groot 29 morgen, met
boomgaardlaan, belend O Huibert Willemszn. duinmeier, Z de banwatering of de heer
Bouckhorst, W de Milde tot Leiden en N eertijds de voorsz. Milde en nog O de Grafelijkheids
duinen, de koopster en het erfhuis van wijlen Jr Andries van Beringen.
11v. Ongedateerd en ongetekend. Dirk Corneliszn. jonge Hardebol wonende den Haag
verkoopt Joris Willemszn. de helft van 11 1/2 hond hooi- of weiland gelegen onder
Wassenaar, belend in zijn geheel O Huibert Willemszn. duinmeier, Z Jan Dirkszn.
Moyenkind, W de Horstlaan en N de voorsz. Jan Dirkszn., belast met een veenpacht van 10 st
per jr, de helft 5 st tbv het Huis van Wassenaar, voor 470 gulden.
12v. 7-7-1627. Willem Willemszn. schoenmaker wonende Wassenaar verkoopt Willem
Joostenzn. Bollaart schrijnwerker mede wonende Wassenaar een huis en erf gelegen binnen
het dorp van Wassenaar, belend O de Zuidstraat, Z Jan Janszn. kuiper en het huis of erf van
Job Gerritszn., W de weduwe en erfgenamen van Garbrand Corneliszn. bakker en N IJsbrand
Janszn. bakker, alles volgens de oude brief van 25-6-1604, belast met 12 gulden 10 st per jr
tbv de Heilige Geest van Wassenaar en 18 gulden 15 st per jr tbv de brouwer in de Schenkkan
te Leiden en koper mag korten op zijn kooppenningen 200 gulden en de eerste 3 termijnen
van 100 gulden. Voldaan met een custingbrief.
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13v. 7-7-1627. Volgt schuldbrief van 600 gulden boven de belasting van 500 gulden met
hypotheek op het gekochte.
14v. 1-6-1627. Jr Jacob van Berchem verkoopt Cornelis Jacobszn. van Sonneveld 87 roe land
gelegen onder Zuidwijk, belend O de verkoper, Z en W de koper en N Jr Lanscroon. Voldaan
met een stuk land van 35 roe.
15. 1-6-1627. Cornelis Jacobszn. van Sonneveld draagt op aan Jr Jacob van Berchem 34 roe
land gelegen onder Zuidwijk, belend N en O de voorsz. van Berchem, Z juffrouw Proost en W
de verkoper. Voldaan door overdracht van de vorige partij.
15v. 10-9-1627. Goris Willemszn. den Dubbelden schuldig aan Steffen van Heussen wonende
Leiden 24 gulden per jr (hoofdsom 400 gulden) met hypotheek op een croft teelland van 7
hond gelegen onder Wassenaar, belend O Jr Geleyn van der Laan, Z de Buurweg en Crijn
Tijszn., W Crijn Tijszn. met Jacob de Block en N de Caswatering en nog op een huis en erf
met twee tuintjes leggende bij de voorsz. Croft onder Wassenaar genaamd het gouden
boomken, belend O de Bergheyse weg en de Buurweg, Z de voorsz. Bergheyse weg, W
Jeroen Joostenzn. en de weduwe van Pouwel Pouwelszn. en N de Buurweg, belast met 22 1/2
st per jr tbv de Kerk van Wassenaar.
17. 22-9-1627. jonge Claas Joriszn. van Roon verkoopt Harmen Huigenzn. Bouman wonende
Wassenaar 3 morgen 4 hond 50 roe wei- of hooiland gelegen onder Wassenaar, belend O Mr
Pieter van Ossewaard, Z de Veenwatering, W Claas Claaszn. en de weduwe van Cornelis
Huigenzn. Bouman en N de erfgenamen van de heer van Obdam, voor 3200 gulden.
17v. 15-10-1627. Dammis Janszn. wonende Wassenaar schuldig aan Steffen van Heussen
wonende Leiden 6 gulden per jr (hoofdsom 100 gulden) met hypotheek op zijn huis en croftje
of tuin onder Wassenaar op sevenakker, groot een halve morgen, belend O de heer van
Sprange, Z het Buurpad, W de voorsz. heer van Sprange en N Pieter Aryenszn. smid.
Geroyeerd 13-6-1646.
19v. 3-11-1627. Daniel Aryen Meesznzn. vrijwaart Cornelis Jacobszn. van Wou wonende den
Haag van alle verdere lasten welke kleven aan een woning en landen als huis, barg en schuur
gelegen onder Zuidwijk welke hij aan Van Wou had verkocht en op 26-4-1622 had
opgedragen met verwijzing naar de oude brief met waarborg 2 morgen weiland onder
Wassenaar gelegen aan zijn woning genaamd de Aschhoop, belend Z de oude watering, W
Daniel voorsz., N de Lijdweg en O het land tussen Daniels woning en die van joffrouw van
Pots.
21. 13-12-1627. Mutueel testament van Jan Janszn. den ouden kuiper en Catharina Pietersdr.
dochter van Pieter Maartenszn. echte man en vrouw wonende onder Wassenaar. Hij heeft
voorkinderen en benoemt tot erfgenamen zijn kinderen of kindskinderen en bij overlijden van
de langstlevende moet haar deel gaan naar haar vrunden.
22. 2-1-1628. Pieter Jacobszn. Rijck wonende Wassenaar verkoopt Job Corneliszn. van der
Lelie mede wonende Wassenaar een stukje erf breed 4 voet, strekkende van de noordoosthoek
van verkopers huis tot achter aan de heining, belend O Cornelis Willeboortszn. met
bruikwaar, Z de verkoper en W en N de koper met waarborg door verkoper van zijn huis en
erf gelegen binnen Wassenaar, belend O Cornelis Willeboortszn. met bruikwaar, Z het
Buurpad met Jop Corneliszn. van Murwijn, W de weg en N Job voorsz., voor 36 gulden.
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23. 12-1-1628. Leuntje Jacobsdr. weduwe van Jan Janszn. Veenzij wonende Wassenaar met
Leendert van Deyl secretaris haar gekoren voogd mitsgaders Simon Janszn. voor hem zelve
en Maritje Jansdr. en Annetje Jansdr. zusters en broer geassisteerd met Simon als hun gekoren
voogd verkopen Job Corneliszn. Slop 7 1/2 hond veenland gelegen onder Wassenaar aan de
Veenzij, belend O Aryen Jacobszn. van Weena, Z de scheiding tussen Wassenaar en
Voorschoten en W de kinderen en erfgenamen van Mourijn Jacob Joostenznzn. en N de
voorsz. Aryen Jacobszn., belast met 14 st veenpacht per jr en een rente tbv Joris in de Croon,
waarvoor mede verbonden was de woning met 7 morgen veenland, volgens de rentebrief van
7-1-1627, voor 325 gulden.
24. 29-1-1628. Leuntge Jacobsdr. weduwe van Jan Janszn. Veenzij wonende Wassenaar met
Leendert van Deyl haar gekoren voogd verkoopt Aryen Jacobszn. van Weena wonende
Wassenaar 2 morgen geestland gelegen onder Wassenaar, belend O, Z en W de koper en N de
Buurweg, voor 268 gulden en door hem voor de boedel betaald aan Jan Deyman brouwer te
Leiden 168 gulden en aan Jan Aryenszn. van Weena 100 gulden.
24v. 15-2-1628. Aryen Corneliszn. Schouten verkoopt Lucia van Surendael weduwe van
Pieter Hallingh 4 morgen hooi- of weiland gelegen onder Wassenaar aan de Veenzijde, belend
O Jacques Wersijn wonende Leiden, Z de scheiding, W de koopster en N de koopster met de
watering, voor 2400 gulden.
26. 21-2-1628. de jonkheren Nicolaas van Schouwen van Endegeest, Johan van Schouwen
van Endegeest en Gerard van Schouwen van Endegeest broers voor hen zelven en als
gemachtigden van Cornelia van Schouwen van Endegeest hun zuster, allen kinderen en
erfgenamen van Jhr Maarten van Schouwen van Endegeest heer van het huis Endegeest en
ambachtsheer van Lombardien verkopen Aryen Willemszn. van Swieten wonende aan de
Laanhoek onder Wassenaar 3 morgen 28 roe weiland onder Wassenaar, belend NO Syrick
van Tritsum te Leiden, ZO de veenwatering of de vaart naar Santhorst, ZW de arme wezen te
Leiden en NW Wouter Janszn. en de koper, voor 2843 gulden 10 st.
27. 23-2-1628. Maritje Willemsdr. weduwe van Cornelis Jan Gerritsznzn. wonende
Wassenaar met Willem Corneliszn. oude Cruyck haar zoon en gekoren voogd mitsgaders de
voorsz. Willem Corneliszn. voor hem zelve en vervangende zijn andere broers en zusters of
zwagers, kinderen en erfgenamen van de voorsz. Cornelis Jan Gerritsznzn. verkopen Jacob
Hendrikszn. van Tol mede wonende Wassenaar een huis en erf gelegen onder Wassenaar,
belend O Aryen Corneliszn. c.s., Z de weduwe van Aryen Jacobszn. van Wou, W de voorsz.
oude Cruyck en N de Heerweg, nog belast met zekere oude renten volgens de rentebrief groot
7 gulden 16 st 4 p per jr welke gelost zijn door de koper. Voldaan met een bedrag volgens
taxatie van de schepenen.
28. 3-3-1628. Jan Pieterszn. Dou notaris en landmeter te Leiden als procuratie hebbende van
Jacob Janszn. Brouwershaven met advies van Nicolaas van der Meer als bij de Staten van
Holland en West-Friesland gecommitteerd tot de verkoping van na te melden land verkoopt
Gijsbert Meyster wonende Wassenaar 535 roe weiland gelegen onder Zuidwijk, belend NO
Clementia Willemsdr. weduwe van Dr Reinier Bontius, ZW de Abdij van Leeuwenhorst met
de falide bagijnen te Leiden, NW Cornelis Pieterszn. en ZO de grote watering, voor 282
gulden 7 st.
29. 3-3-1628. Dezelfde verkoopt Jan Louriszn. van Steeneveld waard in de Croon aan het huis
ten Deyl 8 hond 72 roe weiland gelegen onder Zuidwijk, belend NW de Dijkweg, ZO de korte
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watering, ZW de Kerk van Wassenaar en NO dezelfde Kerk en het St Louris outaar, voor 497
gulden 14 st 4 penningen.
29v. 3-3-1628. Dezelfde verkoopt Jacob Corneliszn. van Haastert wonende Zuidwijk 1 1/2
morgen teelland gelegen in de woning van de koper onder Zuidwijk. Voldaan met een
custingbrief van 562 gulden.
30v. 3-3-1628. Dezelfde verkoopt Job Corneliszn. Verberch wonende Wassenaar 3 hond 81
roe weiland gelegen onder Zuidwijk, belend N en O de koper, Z de schouwatering en W
Aryen Corneliszn. Roosenburch, voor 203 gulden 12 st.
31. 3-3-1628. Volgt schuldbrief door Jacob Corneliszn. van Haastert met hypotheek op het
gekochte onder 29v. Borgen IJsbrand Corneliszn. Vinckenburgh en Job Corneliszn. Verberch.
32. 3-3-1628. Dezelfde verkoopt Dirk van der Meulen secretaris van Valkenburg wonende
Leiden 11 hond 38 roe hooi- of weiland gelegen onder Zuidwijk, belend NW het St
Catharynen Gasthuis te Leiden, ZO de Knotters te Leiden c.s., ZW de Ruychlaan en NO het
Gasthuis. Voldaan met een custingbrief. De koper heeft binnen 9 dagen doorverkocht aan
IJsbrand Corneliszn. Vinckenburch.
33. 3-3-1628. Volgt schuldbrief door IJsbrand Corneliszn. Vinckenburch en Dirk van der
Meulen voorsz. en Leendert van Deyl secretaris van Wassenaar borgen groot 1050 gulden met
hypotheek op het gekochte.
34. 3-3-1628. Dezelfde verkoopt de heer van Raaphorst 9 hond 40 roe weiland gelegen onder
Wassenaar, belend O, Z, W en N de koper, welk land nog verhuurd is aan de weduwe van
Jacob Dirkszn. Sonneveld. Voldaan met een custingbrief van 1030 gulden.
34v. 3-3-1628. Volgt schuldbrief gepasseerd door Leendert van Deyl als procuratie hebbende
van de heer van Raaphorst met hypotheek op het gekochte.
35v. 23-3-1628. Willem Janszn. Langeveld onze schepen verkoopt Trijntje Willemsdr.
weduwe van Jan Willemszn. Langeveld zijn stiefmoeder geassisteerd met Jan Claaszn. van
Teydingerbroek haar gekoren voogd 2 morgen hooi- of weiland gelegen onder Zuidwijk,
belend O de Kerk van Wassenaar, Z de schouwbare geestwatering, W de voorsz. Kerk en
Jacob Corneliszn. van Haastert en N de dijk of dijkwatering, belast met 3 pond hollands per jr
tbv de Kerk van Wassenaar, voor 1200 gulden.
36v. 11-3-1628. Dezelfde verkoopt joffrouw de Proost weduwe van Jacob de Proost wonende
Leiden 16 hond 72 roe hooi- of weiland gelegen onder Zuidwijk, genaamd de Bijl- of
Horstcamp, belend O Jan Corneliszn. Verberch met bruikwaar, Z het St Catharynen gasthuis
te Leiden, W Aryen Corneliszn. Roosenburch met bruikwaar en N Barth Corneliszn. en Joost
Corneliszn. met bruikwaar, voor 1550 gulden.
37. 5-4-1628. Hendrik Jacobszn. van Tol wonende Wassenaar verkoopt joffrouw van Santen
weduwe van Mr Johan van Santen in zijn leven raad in de Hoge Raad wonende den Haag 2
morgen 98 roe geestland gelegen onder Wassenaar, belend O de koopster, Z de Heerweg en
W en N de verkoper, voor 150 gulden.
38. 8-4-1628. Mr Clemens van Baasdorp, Cornelis Aryenszn. van Warmond en Jan
Ripperszn. van Groenendijck burgemeesters van Leiden vervangende Mr Jacob van der
Broeck hun mede broeder verkopen Jan Louriszn. van Steeneveld waard in de Croon aan het
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huis ten Deyl onder Wassenaar 7 morgen hooi- of weiland gelegen onder Wassenaar aan 4
campen aan elkander, belend N de veenwatering, O de weduwe en erfgenamen van Jhr Paets
van Santhorst, Z Aryen Dirkszn. van Teylingen en W de Papenweg, verhuurd tot 1631 aan
Jacob Jeroenszn. te Wassenaar voor 61 gulden 15 st per jr. Voldaan met een custingbrief van
3000 gulden.
38v. 8-4-1628. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte. Borg Harmen Huigenzn.
Bouman zijn zwager. Afgelost 7-7-1631.
39v. 8-4-1628. Dezelfden verkopen Harmen Huigenzn. Bouman wonende Wassenaar 2
morgen hooiland genaamd de Pyselen gelegen onder Wassenaar, belend W en N Phillips
Dirkszn., O Jochem Mourijnszn. van Wou en Z Jan Claaszn. van Teydingerbroek. Voldaan
met een custingbrief van 800 gulden.
40. 8-4-1628. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte. Borg Jan Louriszn. van
Steeneveld. Geroyeerd 15-6-1637.
41. 18-4-1628. Jacob Boot wonende den Haag als curator over de boedel van Mr Jan
Schouten verkoopt de kinderen van Anthony van Flory raad van den huize van Egmond bij
Anthonetta Ludolfdr. van de Gaffel 1/8 van een woning en landen daarop Mr Jan Schouten
heeft gewoond en is overleden gelegen onder Wassenaar en Zuidwijk, voor 2329 gulden 10 st.
41v. 3-5-1628. Mr Maximiliaan van Baeckercke advocaat voor het Hof van Holland man en
voogd van Elisabeth van Westerbeeck en als procuratie hebbende van Jr Francois van
Westerbeeck gouverneur van Steenbeek voor hem zelve en als voogd over de 3 onmondige
kinderen van Ancommera van Westerbeeck zijn zuster, Jr Job van Brederoode man en voogd
van Catharina van Westerbeeck, Jr Uldoch van Uytenhage gezegd de Mist als procuratie
hebbende van juffrouw Maria van der Leeuw weduwe van Jr Jan van Uytenhage gezegd de
Mist wonende Voorburg zijn moeder en Johan Hemelaert secretaris van de weeskamer in den
Haag namens Anna Maria van Beaumont onmondige wees van juffrouw Elisabeth
Coningaren verkopen Steven Snouck commissaris van de monstering als procuratie hebbende
van juffrouw Maria Cornelisdr. weduwe van Jan Jacobszn. Musch burgemeester van
Rotterdam zijn huisvrouwen moeder het huis te Waelsdorp met woning, bergen en schuren
alsmede de kenniptuin gelegen oost van het voorsz. huis als eerst de tuin en boomgaard
tezamen 9 hond 40 roe en nog 3 percelen land gelegen aan de zuidzijde van de voorsz.
woning, tezamen groot 5 morgen 3 hond 93 roe, nog 3 percelen land met de laan aan de
noordzijde van de woning groot 6 morgen 92 roe alles tezamen 13 morgen 2 hond 30 roe,
waarvan 9 morgen ter leen gehouden van het huis van Raaphorst, belend O Pieter Janszn.
Riviere, Z de watering, W de erfgenamen van Phillips Joriszn. Westerhoeck en N de voorsz.
Riviere en de Grafelijkheids duinen en nog 14 morgen 29 roe clingen gelegen voor de voorsz.
woning met alle recht van actie als juffrouw Margriet van Duyvenvoorden in haar leven had
tot de vrijdom van graven en lammertienden, belast met 2 renten elk van 18 pond, waarvan
het ene 18 pond nooit is gemaand en 16 st per jr tbv het Gasthuis te Delft. Voldaan met een
custingbrief van 8700 gulden.
43. 3-5-1628. Volgt schuldbrief tbv de erfgenamen van juffrouw Margriet van
Duyvenvoorden wonende op het huis Waalsdorp met hypotheek op het gekochte. Afgelost 54-1630.
44. 21-5-1628. Gerrit Huibrechtszn. nu wonende Voorburg verkoopt Jacob Jacobszn. de
Block wonende Wassenaar een huis en erf gelegen binnen Wassenaar, belend O Goris
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Willemszn. en Crijn Tijszn., Z de weduwe en erfgenamen van oude Jan de cuyper, W de
Morschlaan en N de koper, belast met 8 gulden 15 st per jr tbv Jan Willemszn. in de drie
cooren aren te Leiden en 7 1/2 st per jr tbv de heer van Wassenaar. Voldaan met een
custingbrief.
44v. 21-5-1628. Volgt schuldbrief van 200 gulden boven de belasting met hypotheek op het
gekochte. Geroyeerd 12-8-1633.
45v. 5-5-1628. Willem Janszn. Langeveld stelt tot meerdere zekerheid voor de voldoening aan
Maarten Aryenszn. van der Velden lakenkoper van een jaarlijkse rente van 26 gulden
(hoofdsom 500 gulden) 13 hond weiland genaamd het Haverland gelegen onder Zuidwijk,
belend O Jacob Corneliszn. van Haastert, Z de schouwbare zijl, W de Heerweg en N de dijk
en dijkwatering.
46. 6-5-1628. Pietertje Cornelisdr. weduwe van Joost van Diest met Pieter Janszn. bode van
de schout haar gekoren voogd schuldig aan Dr Johan Paeuw wonende Alkmaar 100 gulden
van zekere obligatie gepasseerd voor Foyt van Sijp notaris te Leiden op 20-9-1625 tbv Frans
Aryenszn. van Leeuwen en Jan Deyman brouwer te Leiden door haar za man, te betalen met
25 gulden per jr, waarop nog niets betaald is, met hypotheek op haar deel van een huis en erf
gelegen op het dorp van Wassenaar, belend O Leendert Corneliszn. van Diest, Z de Heerweg,
N de Ooststraat en W Teunis Janszn. Geroyeerd 12-4-1648.
47. 19-5-1628. Pieter Joriszn. van Beaumont beiden (sic) burgers van Delft elk voor haar
zelve en als testamentairs van het testament van Neeltje Pietersdr. van Beaumont hun moeie
volgens haar testament verleden voor Cornelis Coeckenbakker notaris op 24-2-1627 en als
procuratie hebbende van Maritje Pietersdr. van Beaumont, Neeltje Pietersdr. van Beaumont
en Simon Pieterszn. van Beaumont allen mondige en meerderjarige kinderen van Pieter
Pieterszn. van Beaumont en als testamentaire voogden over de onmondige kinderen van de
voorsz. Pieter Pieterszn. van Beaumont en nog als procuratie hebbende van Cornelis Joriszn.
van Beaumont, Jannetje Jorisdr. van Beaumont, Jan van der Block man en voogd van Neeltje
Jorisdr. van Beaumont, Pieter Joriszn. van Beaumont vervangende Simon Joriszn. van
Beaumont hun uitlandige broer, allen mondige meerderjarige kinderen van Joris Pieterszn.
van Beaumont en nog als testamentaire voogden over de 2 onmondige kinderen van za
Maritje Jorisdr. van Beaumont zijnde kleinkinderen van de voorsz. Joris Pieterszn van
Beaumont, elk hoofd voor hoofd geinstitueerde erfgenamen van de voorsz. Neeltje Pietersdr.
van Beaumont verkopen juffouw Josina de Jonge, weduwe van de heer Proost 2 morgen 37
roe weiland gelegen onder Zuidwijk, belend O de Slincksloot of het Duleinde, Z Jan Claaszn.
Speck met bruikwaar, W de heer Persijn en N Joost Corneliszn. Hoogenboom met bruikwaar
en 10 hond 9 roe land gelegen als voren, belend O de voorsz. Slincksloot, Z het St Catharynen
Gasthuis te Leiden met eigen en Jan Janszn. Cocq met bruikwaar, W het voorsz. Gasthuis en
N de Slincksloot en het Gasthuis voorsz., voor 1246 gulden.
48v. 19-5-1628. Dezelfden verkopen de meesters en regenten van het St Catharynen Gasthuis
te Leiden 1 hond hooiland gelegen onder Zuidwijk, belend O de Slincksloot, Z juffrouw de
Proost, W de koopster en N Joost Corneliszn. met bruikwaar, voor 64 gulden 5 st.
49. 6-7-162S. Teunis Janszn. wonende Wassenaar verkoopt Goris Willemszn. den Dubbelden
mede wonende Wassenaar 4 hond teelland gelegen onder Wassenaar, belend O de Heerweg of
Molenlaan, Iefje Fransdr. en Maarten Dirkszn., Z Willem Janszn. Langeveld c.s., W Willem
voorsz. met bruikwaar en Claas Corneliszn. en N de Heiweg en Claas voorsz., belast met 12 st
8 penningen per jr tbv Jan Leendertszn. Voldaan met een custingbrief.
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50. 6-7-1628. Volgt schuldbrief van 600 gulden tbv Jan Leendertszn. van der Velden, Jacob
Aryenszn. Roosenburch en Dirk Leendertszn., allen burgers van Wassenaar, met hypotheek
op het gekochte.
51. 6-7-1628. Cornelis Janszn. Proost wonende Wassenaar verkoopt Jan Louriszn. van
Steeneveld 18 voeten erf, belend N en O de verkoper, Z de Heerweg en W de koper, voor 24
gulden.
51. (sic) 23-5-1638. Aam Aryenszn. van Langeveld wonende Wassenaar verkoopt Pieter
Mouringszn. van Wou mede wonende Wassenaar eerst zijn woning als huis, bargen en
schuren met 10 hond land gelegen onder Wassenaar, belend W en N Jan Claaszn. van
Teydingerbroek, O de Maaldrift en de Maaldriftsloot en Z Jr Jacob van Berchem, 180 roe land
gelegen in de Boschdel aldaar, belend W de heer van Nieuwenoorden, N de Buurweg, O Mr
Dirk van Purmerend en Z de Heerweg, 180 roe land mede in Boschdel, belend W de Kerk van
Wassenaar, N de Bangreppel, O Wouter Janszn. en Z de Heerweg, 2 hond land gelegen
aldaar, belend W Phillips Dirkszn., N de Banwatering, O Jochem Mourijnszn. van Wou en Z
de Heerweg, 80 roe land gelegen aldaar, belend N de banwatering, W de Kerk van Wassenaar,
O Pieter zelf en Z de Heerweg, een partij teelland gelegen in het Lieflijcke blok groot 180 roe,
belend O de koper, Z de Buurweg, W de kinderen en erfgenamen van juffrouw van der Werf
en N het Boschpad, 80 roe land gelegen als voren, belend W Pieter voorsz. zelf, N het
Boschpad, O de Kerk van Wassenaar en Z de Lijdweg of banwatering, voor 3700 gulden.
52. 23-5-1628. Leendert Pieterszn. wonende Wassenaar verkoopt Pieter Mourijnszn. van Wou
wonende Wassenaar 7 hond weiland gelegen onder Zuidbroek, belend O Aryen Willemszn.
van Swieten, Z de Heilige Geest van Wassenaar, W Jr Jacob van Berchem en N Jacob Vermij
te Leiden, voor 1050 gulden.
52v. 31-5-1628. Frans Joriszn. van der Houve wonende Delft als procuratie hebbende van de
heer Cornelis van Spangen draagt over aan Jr Cornelis van Spangen diens zoon een woning
gelegen onder Zuidwijk met huis, barg en 17 morgen 4 hond afgaand 142 roe 11/12 voet over
een akker geestland tot erven voor deze uitgegeven, in gebruik bij Cornelis Willeboortsz., als
huwelijksgift volgens een akte van donatie van 24-5-1628. Cornelis Jr mag gedurende het
leven van zijn vader het onroerend goed niet verkopen or bezwaren.
53. 6-7-1628. Goris Willemszn. den Dubbelden wonende Wassenaar heeft gekocht van
Teunis Janszn. wonende aldaar een croft teelland van 4 hond gelegen onder Wassenaar,
belend O de Heerweg of Molenlaan, Iefje Fransdr. en Maarten Dirkszn., Z Willem Janszn.
Langeveld c.s., W Willem voorsz. met bruikwaar en Claas Corneliszn. en N de Heerweg en
Claas voorsz. en is schuldig aan Steffen van Heussen wonende Leiden een losrente van 12
gulden per jr (hoofdsom 200 gulden) met waarborg het gekochte en een croft van 7 hond land
gelegen onder Wassenaar, belend O Jr Geleyn van der Laan, Z de Buurweg en Crijn Tijszn.,
W Crijn Tijszn. en Jacob de Block en N de Caswatering alsmede een huis met twee erfjes
gelegen bij de voorsz. croft genaamd het gouden Boomken, belend O de Bergheise weg en de
Buurweg, Z de voorsz. Bergheiseweg, W Jeroen Joostenzn. en de weduwe van Pauwel
Pauwelszn. en N de Buurweg.
55. 22-6-1628. Job Corneliszn. Slob biersteker wonende Wassenaar verkoopt Phillips
Willemszn. jonggesel wonende aldaar een stukje veenland gelegen onder Wassenaar aan de
Veenzijde, alles volgens de oude brief 12-1-1628, belast met een veenpacht van 14 st per jr
tbv het huis van Wassenaar. Voldaan met een custingbrief.
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56. 22-6-1628. Volgt schuldbrief van 308 gulden met hypotheek op het gekochte.
57. 12-8-1628. jonge Jacob Jacobszn. Hillenaar wonende Wassenaar als procuratie hebbende
van Daniel Aryen Meesznzn. zijn bestevader van 4-7-1628 gepasseerd voor Claas van Baren
notaris te Catwijk op de Rijn verkoopt de heer Jonathan van Luchtenburch raad en
rentmeester generaal van Noord-Holland zekere woning als huis met schuur, barg en
boomgaard alsmede 16 morgen 4 hond 31 roe land gelegen onder Wassenaar aan de
Aschhoop anders gezegd Walings dorp, belend W de erfgenamen van Mr Anthony van Dijck,
N de Heerweg en O de weduwe van griffier Pols, 4 hond geestland, belend N Doublet, O de
ergenamen van Anthony van Dijck, Z de Heerweg en W de erfgenamen van Phillips Joriszn.
c.s., belast met diverse renten tezamen 30 of 31 gulden per jr en nog 600 gulden tbv juffrouw
Catharina van Broeckhuysen, daarvan 2 morgen verbonden zijn voor een waarborg tbv
Cornelis Jacobszn. van Wou, voor 5200 gulden boven de belasting.
58. 12-8-1628. Volgt schuldbrief van 5200 gulden met hypotheek op het gekochte.
59. 19-8-1628. Willem Pieterszn. Roosenburch wonende Wassenaar in het Oostdorp schuldig
aan Steffen van Heussen tbv zijn onmondige zoon Gillis van Heussen bij Beatrix Paets
overleden 12 gulden per jr (hoofdsom 200 gulden) met hypotheek op 10 hond wei- of
hooiland gelegen onder Zuidwijk aan de Bellelaan, belend O de voorsz. Bellelaan, Z Schrevel
Janszn., W Pieter Aryenszn. en Gerrit Janszn. en N Jacob Fitgen en de Heilige Geest van
Wassenaar.
60. 14-12-1628. Andries Huibrechtszn. duinmeier wonende onder Zuidwijk schuldig aan
Jacob van der Mij wonende Leiden 42 gulden per jr (hoofdsom 700 gulden) met waarborg een
woning met 18 morgen land, belend O de erfgenamen van Mr Jan Schouten c.s., Z de
Kaswatering, W Huibert Willemszn. duinmeier en N de Grafelijkheids duinen en Aryen
Corneliszn. Roosenburch, belast met een erfpacht van 18 gulden 15 st per jr tbv de heer van
Raaphorst, 15 st per jr tbv de Baljuw van Wassenaar en 3 gulden per jr tbv de Kerk van
Wassenaar.
62. 14-12-1628. Willempje Cornelisdr. weduwe van Huig Corneliszn. Bouman met Cornelis
Huigenzn. van Brederoode haar zoon en gekoren voogd voor hem zelve, Floris Hendrikszn.
van Binckhorst voor hem zelve, Bart Corneliszn. voor hem zelve en vervangende Jacob
Janszn. kleermaker en Jeroen Janszn. zijn zwagers, allen erfgenamen van Phillips Joriszn.
Westerhoeck verkopen Reinier Pauw raad ordinaris wonende den Haag een rentebrief tbv het
gemene land van Holland en West-Friesland groot 26 pond 5 schelling per jr van 16-12-1600,
voor 400 gulden.
62v. 14-12-1628. Catharina van Leeuwen de Gouda huisvrouw van Mons Gooswijn
Meurskens tresaurier van franse regimenten schuldig aan Reinier Pauw 3200 gulden waarvoor
jaarlijks 200 gulden wordt betaald met hypotheek op haar woning en landen gelegen bewesten
het huis van Persijn, groot 30 morgen, eerst 9 morgen belend O de erfgenamen van Jr Persijn,
Z de scheiding tussen Wassenaar en Voorschoten, W Aryen Teuniszn. c.s. en N de
Veenwatering, nog 12 morgen 1 hond land, belend O de erfgenamen van Jr Persijn, Z de
Veenwatering, W Aryen Teuniszn. c.s. en N de Buurweg, 3 morgen belend O Jacob
Jeroenszn., Z de voorsz. scheiding, W Harmen Huigenzn. Bouman en N de watering, 4
morgen belend O joffrouw Hallingh in den Haag, Z de voorsz. watering, W Aryen Jacobszn.
van Weena c.s. en N de Heerweg, belast met 400 gulden. Geroyeerd 4-8-1634.
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64. 12-9-1628. Segerina Dirksdr. Kits weduwe van Jacob Jacobszn. de Block met Leendert
van Deyl secretaris haar gekoren voogd ter eenre, Moyse Jacobszn. de Block voor hem zelve
en als voogd over de twee nagelaten onmondige kinderen van wijlen Gijsbert Jacobszn. de
Block, kind en kleinkinderen mitsgaders Jan de Block mede als voogd van de voorsz.
weeskinderen ter andere. De weduwe blijft zitten in de boedel en zal alle schulden betalen en
er is aan haar toebedeeld een huis en erf gelegen binnen Wassenaar, belend O de erfgenamen
van Jan Corneliszn. van Tetroede wonende Leiden, Z Neeltie Joppendr. c.s. en W en N de
straat van het dorp, welk huis verbonden is voor een borgtocht van 14 gulden 10 st 12
penningen per jr tbv Augustijn Hendrikszn. van Ortentius, nog een tuin of croftje gelegen
achter de Kerk, belend O Goris Willemszn., W en Z de voorsz. weduwe, W de Morschlaan en
N de Kaswatering, belast met 22 st 8 penningen per jr tbv de Kerk van Wassenaar, een huis en
erf gelegen binnen het Dorp achter de Kerk, belend O Goris Willemszn. en Crijn Tijszn., Z de
weduwe en erfgenamen van Jan Janszn. den oude cuyper, W de Morschlaan en N de weduwe
zelf, belast met 140 gulden hoofdsom tbv Jan Willemszn. in de drie cooren aren te Leiden en
7 1/2 st per jr tbv de Kerk van Wassenaar. Moyses voor zijn vaders en moeders versterf een
custingbrief van 300 gulden en de twee weeskinderen met name Jan Jacobszn. en Jacob
Jacobszn. een bezegelde custingbrief van 300 gulden.
65v. 23-10-1628. Sydrach Pieterszn. van Cavey verkoopt Moyses Jacobszn. de Block
wonende Colensplaat een huisje en erf groot 6 voet volgens de oude brief van 2-8-1626,
belast met een erfpacht van 15 st per jr tbv de Kerk van Wassenaar, voor 110 gulden.
66. 13-9-1628. Segerina Dirksdr. Kits weduwe van Jacob de Block met Leendert van Deyl
secretaris haar gekoren voogd schuldig aan Jan en Jacob Jacobszn. nagelaten weeskinderen
van Elisabeth Jacobsdr. de Block 300 gulden als erfenis van hun bestevader.
66v. 4-1-1629. Daniel Aryen Meesznzn. wonende Catwijk op de Rijn verkoopt Ada Jacobsdr.
weduwe van Aryen Dirkszn. Blenckenburch wonende Wassenaar 3 morgen 1 hond 11 roe
clingen gelegen onder Zuidwijk, belend van ouds O Huig molenaars erfgenamen, W Cors
Verbeeck met Marritje in den Engels erfgenamen, N het weiland van Aryen Meeszn. en Z het
huis te Wassenaar. Voldaan met een rentebrief.
67. 23-1-1629. Anthony van Flory raad van de huize van Egmond nu residerende op het huis
van Flory onder Zuidwijk verkoopt Sasbout van der Dussen wonende Delft de helft van 10
gulden per jr daarvan de wederhelft toekomt aan M van Couwenburch tlv de heerlijkheid van
St Maartensdijk in Zeeland, hem aangekomen bij transport van juffrouw Elisabeth
Cranendonck weduwe Mr Charles de Rantheere.
67. 23-1-1628. Cornelis van Flory procureur voor het Hof van Holland man en voogd van
joffrouw Catharina Tesmans en Jr Pieter van de Riviere als procuratie hebbende van juffrouw
Elisabeth Tesmans verkopen de heer Jonathan van Luchtenburch raad en rentmeester generaal
van de domeinen van Noord-Holland zekere woning en landen met barg, schuur en
boomgaard gelegen onder Wassenaar en Zuidwijk op de Aschhoop of Waelsdorp met 15
morgen 4 hond 68 roe en 1/5 van zekere clingen groot 50 morgen 1 hond gemeen met de
erfgenamen van de heer ontvanger Doublet en de verkopers zelf, Cornelis Jacobszn. van Wou,
Hendrik Jacobszn. Tol en Boudewijn Mourijnszn. alias schout van Geenendorp als eerst 4
morgen 4 hond 10 roe land, belend N de Noordheerweg, W het cruysland, Z de Zijlwatering
en O Waalsdorperlaan, 1 morgen 4 hond 17 roe land, belend N de Zijlwatering, W de
erfgenamen van de voorsz. Doublet, Z de verkopers en O de erfgenamen van ritmeester
Witsaert, 1 morgen 2 hond 73 roe land, belend N het bovenste stuk land van de verkopers, W
de geest van de koper, Z de Heerweg en O de koper, 6 stukken land tezamen groot 6 morgen 3
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hond 55 roe, belend ten N de Heerweg of Clingen van Rombout Corszn. gekomen van Philips
Joriszn., W Jan Leendertszn., Z de oude watering en O de landen van de verkopers gekocht
van Daniel Aryen Meesznzn., belast met 9 gulden per jr tbv de kerken van den Haag en
Wassenaar en ettelijke stuivers per jr voor hofpenningen tbv de Grafelijkheid van Holland,
voor 5600 pond te betalen met 5100 pond contant en de laatste 500 pond als de grootte van de
clingen zijn vastgesteld. Pieter van de Riviere draagt alleen op 5 hond geestland gelegen
onder Wassenaar, belend O juffrouw Pots, Z de Heerweg, W de koper en N de erfgenamen
van ritmeester Witsaert, voor 40 gulden.
69v. 1-3-1629. Willem Janszn. Langeveld schepen van Wassenaar verkoopt Jacob Aryenszn.
Roosenburch en Cornelis Janszn. van der Cley beiden wonende onder Wassenaar 13 hond zo
hooi- of weiland genaamd het Haverland gelegen onder Zuidwijk, belend O Jacob Corneliszn.
van Haastert, Z de Geestwatering, W de Heerweg en N de dijk of dijkwatering, 8 hond hooiof weiland gelegen in een camp van 3 morgen mede toekomende Job Corneliszn. Verberch en
Dirk Janszn. Langeveld, belend in zijn geheel O Pieter Aryenszn. Langeveld, Z de
Kaswatering, W Job Corneliszn. voorsz. c.s. en N de dijk of dijkwatering, de 3 morgen belast
met 35 st welke de kopers tot hun laste nemen, voor 2100 gulden.
70v. 31-3-1629. Cornelis Janszn. Proost wonende Wassenaar aan het huis ten Deyl verkoopt
Jan Louriszn. van Steeneveld waard in de Croon van het huis ten Deyl een stuk van een gang
tussen de huizen van koper en verkoper voor 17 gulden.
71. 5-4-1629. Teunis Aryenszn. Ruygrock en IJsbrand Corneliszn. Vinckenburch
vervangende Jacob Simonszn. van Weena kerkmeesters van Wassenaar verkopen Gerrit
Janszn. Moyenkind een partij geestland gelegen onder Wassenaar, belend O de koper en Jr
Arend Verhooch, Z de koper, W de koper en Arend Verhooch en N de Buurweg, voor 48
gulden.
71v. 5-3-1629. Willem Janszn. Langeveld verkoopt Job Corneliszn. Verberch de helft van 7
hond wei- of hooiland gemeen met Jacob van der Mij gelegen onder Zuidwijk, belend in zijn
geheel O Trijn Maartensdr. weduwe van Jan Willemszn. Langeveld, Z Cornelis Claaszn. van
Roon, W Jr Jacob van Berchem en N de grote watering, voor 400 gulden.
72. 19-3-1629. Jacob Aryenszn. Roosenburch als procuratie hebbende van Pieter Janszn. van
Schenaert, Gijsbrecht Mesyer als procuratie hebbende van Jan Hollem man en voogd van
Dirkje Jansdr. van Schenaert, Pieter Janszn. van Schooten man en voogd van Sweertje Jansdr.
van Schenaert, Anthonis van Hoortigem man en voogd van Neeltje Jansdr. van Schenaert, Jan
Pieterszn. Collem man en voogd van Trijntje Jansdr. van Schenaert, Maritje Coole weduwe
van Gerrit Janszn. van Schenaert geassisteerd met Phillips Phillipszn. haar gekoren voogd,
Pieter Janszn. Schenaert als oom en bloedvoogd van de nagelaten weeskinderen van de
voorsz. Gerrit Janszn. van Schenaert, Louris Claaszn. zoon van Claas Janszn. van Schenaert
en Cornelis Corneliszn. man en voogd van Jannetje Claasdr. van Schenaert, allen kinderen,
kleinkinderen en erfgenamen van Jan Gerritszn. van Schenaert en Leuntje Claasdr. verkopen
Jannetje Jansdr. van Immerseel JD wonende Wassenaar een huis en erf gelegen binnen
Wassenaar in de Weststraat, belend O Arend van der Wielen oud secretaris alhier, Z Jannetje
Jacobsdr. weduwe van Garbrand Corneliszn. bakker, W de Kerk van Wassenaar en N de
voorsz. Weststraat, belast met 22 1/2 st per jr alles volgens de oude brieven van 4-9-1541 en
15-5-1583, van welke renten de ouders van de verkopers gedurende vele jaren niet zijn
aangesproken of gemaand. Voldaan met een schuldbrief van 361 gulden.
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73v. 19-3-1629. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte. De schuldenares is
vergezeld van Pieter Floriszn. van Groeneveld haar gekoren voogd.
74. 27-3-1629. Pieter Janszn. bode van Wassenaar heeft op verzoek van Jan van Leeuwen als
gemachtigde van Frans Aryenszn. van Leeuwen oud burgemeester van Leiden en ter
voldoening aan een vonnis gepasseerd alhier ten voordele van Frans en ten nadele van de
kinderen en erfgenamen van Job Gerritszn. schipper en Maritje Jacobsdr. van 2-2-1625 in
arrest genomen een huis en erf gelegen omtrent het dorp van Wassenaar, belend Z Pieter
Janszn. linnewever, W Jacob Garbrandszn. en zijn moeder, N Willem Joostenzn.
schrijnwerker en Jan Janszn. kuiper en O de straat van het voorsz. dorp en verkocht voor 160
gulden aan de voorsz. Frans Aryenszn. van Leeuwen die heeft doorverkocht aan Jan Janszn.
van Voys kuiper wonende Wassenaar. Voldaan met een rentebrief van 9 gulden 1 st 8
penningen per jr (hoofdsom 150 gulden).
75v. 27-3-1629. Volgt de voorsz. rentebrief met hypotheek op het gekochte.
76v. 6-4-1629. Huibert Corneliszn. Hoogenboom wonende den Haag schuldig aan de
jonkvrouwen Geertruid van Wassenaar en Johanna van Wassenaar nagelaten dochters van
wijlen Anthonis van Wassenaar heer van den Bosch wonende den Haag 1000 gulden met
hypotheek op het schaapcroftje groot 3 morgen weiland gelegen onder Zuidwijk, belend N de
Lijdweg, O Jr Jacob van Berchem en de schuldenaar, Z de voorsz. van Berchem en Maritje
Cornelisdr. weduwe van Jan Wouterszn. en W de voorsz. Van Berchem en op 11 hond
weiland gelegen als voren, belend W het voorgaande stuk, N de voorsz. Van Berchem, O de
Buurweg en Z Joost Corneliszn. Hoogerwoerd. Geroyeerd 3-6-1641.
78. 3-5-1629. Pieter Janszn. Hoeckhuyse wonende Wassenaar verkoopt Goris Willemszn. den
Dubbelden 2 huisjes met erven gelegen onder Wassenaar, belend O de erfgenamen van Jan
Corneliszn. Tetroede te Leiden, W de straat van t dorp, Z Job Janszn. en N Neeltje Joppendr.
c.s. Voldaan met een custingbrief van 325 gulden.
78v. 3-5-1629. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte.
79. 5-5-1629. Jan Janszn. van Rijn wonende Oostdorp onder Zuidwijk schuldig aan de
erfgenamen van Jacob Bartholomeeuszn. van Weesp in zijn leven gewoond hebbende bij de
Visbrug te Leiden 400 gulden wegens geleend geld, te betalen met 25 gulden per jr, verzekerd
op zijn woning met 5 morgen 2 hond land gelegen onder Zuidwijk, belend N de
Noordbuurweg, O Leuntje Aryensdr. weduwe van Aam Huibertszn., de schuldenaar en de
weduwe van Jan Wouterszn., Z de gemene zijlwatering en W de schuldenaar met 11 hond
land.
80. 25-4-1629. Dirk Corneliszn. van der Eyck JG wonende Veur onder Voorschoten verkoopt
Joris Willemszn. in de Wey eerst 2 morgen zo wei-, geest- als teelland gelegen in de woning
daar jegenwoordig de koper op woont gelegen onder Wassenaar, geheel groot 20 morgen 1
hond 17 roe en nog verkopers deel in het huis, barg en schuur, belend in zijn geheel O Jan
Dirkszn. Moyenkind met eigen en bruikwaar, Z de schouwbare zijl, W Raadsheer Persijn c.s.
en N de gemene Zijlwatering. Voldaan met een schuldbrief van 680 gulden.
81. 25-4-1629. Dezelfde verkoopt dezelfde 2 morgen 1 hond 12 roe hooiland, belend O en Z
Dirk Willemszn. Blenckenburch c.s., W Huibert Willemszn. en N de veenwatering, belast met
10 st veenpacht tbv het huis van Wassenaar. Voldaan met een custingbrief van 1300 gulden.

12
Dit document is afkomstig van www.hogenda.nl

Klik hier voor het totale register van Hogenda bronnen.

81v. 25-4-1629. Volgt schuldbrief van 680 gulden met hypotheek op het gekochte. Borg
Cornelis Corneliszn. van Raaphorst wonende Veur onder Voorschoten.
82v. 8-5-1629. Dirk Janszn. Langeveld nu wonende Rotterdam en Job Corneliszn. Verberch
man en voogd van Ariaantje Jansdr. van Langeveld wonende onder Zuidwijk beiden omen en
erfgenamen van Neeltje Claasdr. weeskind van za Annetje Jansdr. van Langeveld bij Claas
Corneliszn. van der Burch delen de boedel. Job 2 hond land gelegen in 3 morgen land onder
Zuidwijk, belend in zijn geheel O Pieter Aryenszn. Langeveld, Z Jacob Corneliszn. van
Haastert, W Bart en Job Corneliszn. voorsz. en N de dijk en dijkwatering en Dirk Janszn. 200
gulden in zekere obligatie van 2100 gulden.
83v. 2-6-1629. Aryen Crijnenzn. van Remmerswaal wonende Wassenaar verkoopt Claas
Jacobszn. uyten Hage een huis en erf gelegen onder Wassenaar, belend O Jacob Hendrikszn.
van Tol, Z Jan Claaszn. en Cornelis Leendertszn. Frickswager, W de straat of weg en N de
verkoper, belast met de helft van 54 st per jr tbv de kerk van Wassenaar mede op een huis en
erf van verkoper. Voldaan met een custingbrief met overstelling op Steffen van Heussen te
Leiden.
84v. 2-6-1629. Volgt schuldbrief van 330 pond met hypotheek op het gekochte.
86. 30-6-1629. Alewijn Sybrandszn. van der Woert wonende Leiden verkoopt Joris Teuniszn.
wonende Pijnacker 2 hond geestland gelegen onder Zuidwijk, belend O Jacob Corneliszn.
Verberch, Z Jacob Corneliszn. Laen, W Bart Corneliszn. met bruikwaar en N de
geestwatering, voor 200 gulden.
86v. 4-6-1629. Pieter Aryenszn. smid tot Wassenaar weduwnaar van Crijntje Hendriksdr.,
Hendrik Pieterszn. van der Vijl, Phillips Pieterszn. van der Houff, David Roelandszn. man en
voogd van Trijntje Pietersdr., Neeltje Pietersdr. en Leuntje Pietersdr. met Aryen Pietersz.
Wassenaar hun gekoren voogd allen kinderen van de voorsz. Crijntje Pietersdr.? verkopen
Evert Gerritszn. Hammerlaan een erf gelegen in het dorp van Wassenaar, strekkende van de
noordhoek van het huis van Pieter Aryenszn. Syetoe responderende recht tot de heining van
de koper toe, belend O en W de koper, N de Heystraat en Z de verkoper, voor 132 gulden.
87v. 18-6-1629. Goris Willemszn. den Dubbelden verkoopt Evert Gerritszn. Hammerlaan een
erf gelegen als voren, belend O Michiel Poppe, Z de weg of de Ooststraat, W de gemene gang
en N de erfgenamen van Jan de Graaff en Willem Pieterszn. Langeveld, belast met 50 gulden
hoofdsom, voor 200 gulden.
88v. 7-12-1629. jonge Claas Joriszn. van Roon voor hem zelve, Joris Willemszn. in de Wey,
Pieter Floriszn. Groeneveld voor hem zelve en vervangende hun mede broers en zwagers,
Floris Hendrikszn. van Binckhorst voor hem zelve en Jacob Janszn. gehuwd met Annetje
Jansdr. vervangende Bart Corneliszn. en Jeroen Janszn., Willempje Cornelisdr. weduwe van
Huig Bouman met Cornelis Huigenzn. haar zoon en gekoren voogd en Jan Dammiszn. van
der Cluft allen erfgenamen van Phillips Joriszn. Westerhoeck verkopen Claas Janszn. van
Roon, Jan Claaszn. van der Speck en Willem Corneliszn. op de Bilt haar mede-erfgenamen 1
morgen hooi- of weiland met zekere clingen gelegen onder Zuidwijk, belend in zijn geheel O
de kopers, Z de Heerweg, W Cornelis Gerritszn. duinmeier en N de Grafelijkheids duinen
waardoor de schouwbare weg loopt, voor 614 gulden.
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89v. 1-7-1629. Willem Corneliszn. schuldig aan Jan Deyman brouwer te Leiden 100 gulden
als 4 laatste termijnen van 25 gulden met hypotheek op zijn huis en erf vermeld in de voorsz.
custingbrief.
89v. 19-7-1629. Augustijn Hendrikszn. van Ortentius wonende Wassenaar schuldig Aryen
van Monteel lakenkoper te Leiden 4 gulden 14 st 8 penningen per jr (hoofdsom 75 gulden)
met hypotheek op zijn huis en erf gelegen binnen Wassenaar, belend O Jeroen Joostenzn., Z
de straat van het dorp, W de kinderen van Arend van der Wielen en N de voorsz. kinderen en
Jeroen Joostenzn.
91v. 19-7-1629. Dezelfde verkoopt Willem Willemszn. de ouden schoenmaker mede
wonende Wassenaar een hoekje erf gelegen in het Dorp, belend O de koper, Z de Heerweg, W
de verkoper en N Dirk Jacobszn. Sonneveld. Voldaan met 50 gulden welke betaald zullen
worden door Willem Joostenzn. Bollaert schrijnwerker wonende onder Wassenaar.
92. 19-7-1629. Jacob Janszn. van Oosterwijck kleermaker wonende Wassenaar schuldig aan
Aryen van Monteel lakenkoper te Leiden 4 gulden per jr (hoofdsom 64 gulden) met
hypotheek op een huis en erf gelegen binnen Wassenaar op de Meulensloot, belend O
Cornelis Willeboortszn. met bruikwaar, Z Job Corneliszn. Slob, W de weg en W Jan Deyman
brouwer te Leiden.
H.J. van der Waag, Spijkenisse, februari 2000.
Gedigitaliseerd door M. van der Tas, januari 2014.
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