Rechterlijk Archief van Koudekerk
inv.no. 1
door
H.J. van der Waag

1. 10-7-1577. Katrijn Claesdr. wede Cornelis Brunisse met Joris Corneliszn. haar zoon is
schuldig aan Dirck Floriszn. een losrente van 3 KG per jr. Deze brief is afgelost door
passering van een nieuwe door Joris Corneliszn. en Ewout Corneliszn.
1v. 3-11-1578. Daniel Dirckszn. verkoopt Frans Gerritszn. een schoutenbrief in verband met
de koop van een huis in de Hogewaard hem aangekomen van Floris Janszn. als voogd van de
weeskinderen van Adriaen Wouterszn. volgens de brief van 16-2-1577, betaald met een
schuldbrief.
1v. 29-9-1577. Michiel Gerritszn., Jacob Gerritszn., Louweris Gerritszn. en Adriaen
Gerritszn. elk voor hen zelven, Pieter Gerritszn. onmondig met Michiel Gerritszn. zijn broer,
Willem Simonszn. man en voogd van Emmerentia Gerritsdr., Cornelis Wil¬lemszn. man en
voogd van Neeltje Gerritsdr. en Katrijn Gerritsdr. met Barthout Barthoutszn. haar gekoren
voogd, Annetje Gerritsdr. met Michiel Gerritszn. haar broer. Boedelscheiding van de boedel
van Gerrit Louweriszn. Annetge een stuk land genaamd de uiterste godshuiscamp in
Koudekerk groot 4 morgen belast met de helft van 6 gulden met de verlopen rente sedert
1572, belend W Jan Brunisse, O de scheiding van de Gneppick, Z Pieter Gerritszn. met de
opperste godshuiscamp alsmede de helft van de mis stael leggende voor de woning op de
Rijn, geestimeert boven de last op 500 gulden, komende in mindering van de 570 gulden die
haar nog toekwamen van haar moeders erfdeel tot f.450,--, de kleren 108 gulden, de rente 12
gulden voor het bruidskleed, zodat men schuldig blijft 70 gulden. Pieter Gerritszn. een stuk
land genaamd de opperste godshuiscamp belast met de helft van 6 gulden met de verlopen
rente vanaf 1572 en de wederhelft van de missael zijnde de voorsz. camp belend O de
scheiding van de Gneppick, Z de noort toekomende het kind van Cornelis Floriszn. Caergen,
N de uiterste godshuiscamp voorsz. geschat op f.550,--, daartegens hem gebracht 400 gulden
van zijn moeders erfdeel, 50 gulden voor de kleren en habijten, 50 gulden voor interest en
rente en 12 gulden voor bruigomskle¬ren, tezamen 512 gulden, en blijft schuldig 38 gulden.
Adriaen Gerritszn. ca. 3 morgen 5 hond land in Hazerswoude gekomen van Pieter Thomaszn.,
belend O de erfgenamen van Aelgen Jan Adriaenszn. wede, W Jan Gerritszn. Buytewech, Z
de erfgenamen van Bruyn Janszn., N de Dwerswetering, geschat op 550 gulden, hij heeft
gehad 400 gulden als voren, 50 gulden voor de kleren en huwelijksgoed, 50 gulden voor
rente, 12 gulden voor een bruidskieed tezamen 512 gulden en blijft schuldig 38 gulden. Jan
Gerritszn. zal de landen vrijen van alle ongelden. Catharina Gerritsdr. 600 gulden, die Jacob
Gerritszn. haar zal betalen. Jacob heeft gekocht uit de boedel een huis met erf en de bruikwaar
van het land van ca. 18 morgen daaraf een halve morgen eigen land belast met 20 st per jr; 1
1/2 morgen belast met 3 gulden; de 18 morgen belend O t Capelle weer, W Jan Dirckszn., c.s.,
strekkende uit de Rijn tot in het Woutambacht, 16 morgen bruikwaar achter Poelgeest, met de
levende have en 6 morgen hooiland in Hazerswoude, belend O Joris Claeszn. Oostelinck, W
Pieter Jacobszn. Craen, Z Jan Adriaenszn. de Wilde en de erfgenamen van Cornelis Dirckszn.
Gool, N de dwerswetering alsmede al het gereedschap behorende tot de bouwerij voor f.
3700.-- en zal betalen Katharina 600 gulden, Michiel 520 gulden, f. 250.-- tbv. het St
Lijsbetten Gasthuis te Leiden, 400 gulden tbv Jacob Gerritszn. voor zijn moeders erfdeel, 300
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KG van verlopen rente en 30 gulden voor kleren, tezamen 2100 gulden met moet nog betalen
1600 gulden waarvoor hij hypotheek op het gekochte geeft.
3. 30-9-1577. Jan Willem Lourisznzn. ter ene zijde en Barthout Barthoutszn. wonende op t
Bilt in Friesland in de parochie van St Jacob ter andere zijde. Barthout vertoont een brief van
12 KG 10 st per jr van 18-8-1569. Het zegel was verbroken, doch Jan Willem Lourisznzn.
zegt dat de brief volledig geldig is.
3v. 22-12-1577. Cornelis Janszn. en Jacob Janszn. broers voor hen zelven, Gerrit Dirckszn.
man en voogd van Neeltge Cornelisdr., Grietgen Cornelisdr. met Cornelis Jeronning haar
gecoren voogd en Aeltge Gerritsdr. met Cornelis Janszn. haar neef verkopen Dirck Floriszn.
een huis en erf op t dorp van Coudekerck neffens de kerk, hen aangekomen van Marrigje
Gijsbrechtsdr., belend O het onmondig weeskind van Aeltge Dircksdr., W Michiel Gerritszn.,
strekkende van de Heerwech tot Michiel Gerritszns erf.
4. 21-2-1578. Joost Claeszn. en Jan Joostenszn. voor hen selve, Claes Joostenszn. met Joost
Claeszn. zijn vader en voogd verkopen Louris Gerritszn. hun zwager te weten Joost Claeszn.
voor 1/4, Jan Joostenszn. en Claes Joostenszn. elk 1/3 van 1/4 van een woning en landen, te
andere tijde toebehoort hebbende Adam Lyclaeszn., zoals die brief door Adam Lyclaeszn.
voorszn. gepasseerd is op 22-1-1572 daarvan 1/3 van 1/4 de koper toekomt en 1/2 aan Jan
Lyclaeszn. en hebben gescheiden, des dat Jan Lyclaeszn. heeft het achterhuis en de westzijde
van het land tot de Vogelkooi en Joost Claeszn. het voorhuis.
5. 16-3-1578. Jan Joostenszn en Claes Joostenszn. elk voor hen zelve, Louris Gerritszn. man
en voogd van Annegje Joostendr. delen de boedel hen aangekomen van Hadewij Willemsdr.
hun moeder, te weten Jan Joostenszn. en Claes Joostenszn. tezamen 20 morgen in de lage
waard waarvan 5 morgen eigendom onbelast en 15 morgen bruikwaar gemeen met huis, barg,
etc., belend O Dirck Dirckszn., W Barbara Reyersdr. Dirck Gerritszn. wede, strekkende
zuidwaarts uit de Rijn, noordwaarts tot aan t Woutambacht en 5 morgen bruikwaar genaamd
de Herwaartse Hoegewaert, belend O Joost Claeszn., de vader van de comparanten, W
Barbara Dirck Gerritszn. wede, N de lagewaardse wetering, Z Cornelis van Noorden eigenaar
en Marytge Dirck de Rijnenburg wede bruickster, 2 1/2 morgen 1 1/2 hond land in
Oudshoorn, belend O Joost Claeszn. hun vader, W de scheiding van Koudekerck en die
Gneppick, N Dirck Dirckszn. aliter Dirck Janszn. tot Leiderdorp; Louris Gerritszn. 3 morgen
land in de Bremade, belend O Marrigje Willemsdr. wede Willem Aertszn., W Cornelis
Willemszn. schout, Z Jan Brunisse, N t Woutambacht; 1/2 morgen 1/2 hond in een weer van 8
1/2 morgen waarvan de rest toebehoort aan Jan Dirckszn., belend O Gerrrit Eeuwoutszn. met
zijn bruikland en W Matthijs Dirckszn. tot Noordwijk, strekkende zuidwaarts uit de Lutteken
Rijn noordwaarts aan het Woutambacht alsmede de helft van 2 rentebrieven waarvan Joost
Claeszn. zijn schoonvader de andere helft heeft, een van 12 1/2 gulden op Jan Dirckszn. en de
andere van 12 gulden op Adriaen Dirckszn.
5v. 20-3-1578. Gerrit Gerrit Jansznzn. boelhouder van Geertgen Gerritsdr. ter ene zijde en
Claes Corneliszn. met Claes Andrieszn. zijn neef en bloedvoogd als erfgenaam van Gerrit
Gerritszn. vervangende Geertge Gerritsdr. voorsz. zijn broer en zuster. Gerrit Gerrit Jansznzn.
een huis en erf op de Rijncant met de boomgaard van het huis van Poelgeest, belend W Dirck
Symonszn. erfgenamen, O de uitwatering in de Rijn, strekkende van de Heerweg tot in de
Rijn, belast met 25 st erfpacht tbv de heer van Poelgeest volgens de erfpachtsbrief van 23-101552 met een transportakte en moet betalen aan Claes Corneliszn. f. 36.--; Claes Corneliszn.
14 hond land in Hazerswoude, belend W Dirck Pieterszn. te Koudekerck, O Claes Willem
Aerntsznzn. wonende Leiderdorp, N de dwarswetering, Z de erfgenamen van Alijt Jan
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Cocken wede te Leiden met de brieven daarvan sprekende, als een van 30-9-1568, belast met
3 gld 2 of 3 st.
6v. 6-4-1578. Louris Gerritszn. is schuldig zijn 2 onmondige kinderen bij Maritge Florisdr. als
Willem en Maritgen 8 KG losrente met hypotheek op 1 1/2 morgen land in de Hogewaard in
een weer van 14 morgen, belend O Michiel Gerritszn. en Dirck Dirckszn. alias Dirck Janszn.
te Leiderdorp c.s., W Dirck Claeszn. met bruikland, strekkende zuidwaarts uit de Rijn
noordwaarts tot in de Lutteken Rijn, bedragende de hoofdsom 130 gulden.
7. 6-4-1578. Louris Gerritszn. ter eenre, Vos Floriszn. en Michiel Floriszn. broers, omen en
bloedvoogden over Willem 5 jr en Maritge 7 jr zijn onmondige weeskinderen bij Maritge
Florisdr. Louris Gerritszn. al de goederen. Na het overlijden van de moeder zijn 2 kinderen
gestorven; zij krijgen elk 125 gulden met hypotheek op 4 morgen 1 1/2 hond land genaamd de
elleboog, belend O de scheiding tussen Koudekerk en de Gneppick, Z Anna Gerrit Lourisdr.,
W Floris Gerritszn. en N Floris Brunisse.
8. 29-4-1578. De comparanten als 1 scheiden nu de boedel van zalr Gerrit Louriszn. hun
vader, te weten Michiel Gerritszn. 1 1/2 morgen land in een weer daar Leendert Adriaenszn.
nu op woont, belend O het pastory land van Koudekerk, W Joris Claeszn. c.s., strekkende
zuidwaarts uit de Rijn, noordwaarts tot aan het Woutambacht, geschat op 150 gulden en 50
gulden contant; Louris Gerritszn., Jacob Gerritszn., Adriaen Gerritszn., Pieter Gerritszn. en
Willem Stevenszn. gehuwd met Emmerentia Gerritsdr., Cornelis Willemszn. gehuwd met
Neeltge Gerritsdr. en Katharyn Gerritsdr. met Barthout Barthoutszn. haar voogd en Anna
Gerritsdr. elk f. 200.- welke gelden Jacob Gerritszn. zal betalen.
8v. 20-5-1578. Betreft een brief van 6-5-1561 waarbij Joris Claeszn. schuldig is aan Michiel
Gerritszn. 6 pond groot vlaems wegens koop van een huis en erf met barg en schuur en 6 1/2
morgen en 3 morgen land, belend W Cornelis Joriszn. met meer ingelanden, O Leendert
Adriaenszn. schout c.s. strekkende voor uit de Rijn tot achter aan het Woutambacht, welke 3
morgen land belast zijn met 7 1/2 KG per jr, met hypotheek op het gekochte en op 6 morgen
land in Jacobswoude belast met 12 KG die Willem Stevenszn. wonende in Vriesland op de
Bilt en nu is gekomen op Joris Claeszn. Oosterling als principaal schuldenaar die verklaart dat
1 pond vlaems was afgerekend.
10. 18-5-1578. Claes Corneliszn. verkoopt Michiel Gerritszn. wonende Leiden 4 1/2 morgen
land waarvan 2 1/2 morgen zijn gelegen in een weer van 17 morgen daar Jacob Gerritszn. nu
op woont, belend O het weer genaamd het Capelle weer van Joncker Otto van Poelgeest, W
Jan Dirckszn. c.s., strekkende zuidwaarts uit de Rijn, noordwaarts tot in het Woutambacht en
2 morgen in een weer van 16 morgen, belend O heer Gerrit van Poelgeest heer tot Hoogmade,
W Reyer Jacobszn. tot Leiden, Z de heer van Poelgeest voorsz., N t Woutambacht met
waarborg 2 1/2 morgen land in de Hogewaard met het huis daarop, belend o de Lagewaardse
watering, W Claes Corneliszn. c.s., Z de Rijn en N Michiel Gerritszn. c.s.
10v. 18-6-1578. Dezelfde verkoopt dezelfde 1 1/2 morgen land in de Hogewaard in een weer
van 15 morgen, belend O de koper en Dirck Dirckszn. alias Dirck Janszn. te Leiderdorp c.s.,
W de erfgenamen van Mr Arendt Sasbout als eigenaar en Dirck Claeszn. als bruiker,
strekkende van de Rijn tot in de Lutteke Rijn met dezelfde waarborg.
11. 28-5-1578. Dirck Dirckszn. Steen, Claes Janszn. Knotter, Adriaen Willemszn. van
Warmont en Claes Corneliszn. van Noorden als Heilige Geestmeesters van Leiden zijn
schuldig aan de weeskinderen van Sebastiaan Corneliszn. die Witte een jaarlijkse losrente van
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15 KG met hypotheek op 6 morgen 5 hond land in een weer van 10 morgen in gebruik bij
Meyns Jansdr. wede Floris Gerritszn., belend O Marie Willemsdr. wede Willem Aertszn., W
Beateris Pietersdr. wede Adriaen Dirckszn. strekkende uit de Rijn tot t Woutambacht.
11v. 2-7-1578. Michiel Gerritszn. wonende Leiden verkoopt Louris Gerritszn. zijn broer 1 1/2
morgen land in een weer van 15 morgen in de Hogewaard wegens koop van Claes Corneliszn.
op 18-6-1578.
12. 2-5-1578. Dezelfde verkoopt Jacob Gerritszn. zijn broer 4 1/2 morgen land als vermeld
onder folio 10.
12v. 21-5-1578. Anna Reyersdr. met Gerrit Janszn. haar oudste zoon is schuldig aan Hendrick
Egbertszn. brouwer te Leiden 200 KG met hypotheek op een huis en erf op t Dorp, belend O,
W en N Jhr Otto van Poelgeest, Z de Heerweg.
13. 4-8-1578. Jacob Gerritszn. is schuldig aan Margriete Hendricksdr. en Aeltge Hendricksdr.
gezusters, wonende Leiden, een jaarlijkse losrente van 25 KG met hypotheek op 2 1/2 morgen
land in een weer van 17 morgen, daar het huis van de schuldenaar op staat, het gehele weer
belend O Joncker Otto van Poelgeest met het Cappelle weer, W Jan Dirckszn. c.s., strekkende
zuidwaarts uit de Rijn noordwaarts tot t Woutambacht; 2 morgen land in een weer van 16
morgen, belend in het geheel O Heer Gerrit van Poelgeest, W Reyer Jacobszn. te Leiden, Z de
heer van Poelgeest, N het Woutambacht.
14. 11-12-1578. Evert Vos Floriszn. man en voogd van Claesgen Claesdr. en Aeltge Claesdr.
met Claes Corneliszn. haar zwager verkopen Michiel Gerritszn. van Koudekerk nu wonende
Leiden 1/2 van 7 hond land in de Hogewaart gemeen in een weer van 16 morgen genaamd het
Meen weer, belend W Louris Gerritszn. c.s., O Maritge Willemsdr. W. Aert Dammaszn. wede
en de erfgenamen van Dirck Jan Symonsznzn. en. die Barnadieten te Warmont, strekkende
zuidwaarts uit de Rijn, noordwaarts tot de Lutteken Rijn, welk land hen aanbestorven was van
Claes Dirckszn. Ket hun vader.
14v. 8-12-1578, Claes Pieterszn. Ket verkoopt Gerrit Roelofszn. te Leiden een schoutenbrief
van 5 pond per jaar, ten laste van Corne1is Aelbertszn. Boeren en Wil1em Dierts, beide
buurlieden in den ambachte van Alkemade wonende in de Kaag voor 30 KG per jr, van 22-31565.
15. ? Hadewij Pietersdr. met Dirck Joriszn. haar man ter eenre en Michiel Gerritszn. als oom
en Jan Floriszn. als neef en bloedvoogden over Wil1em Corneliszn. onmondig weeskind oud
Vroumis anno 1579 5 jr, zoon van Cornelis Corneliszn. en Hadewij Pietersdr. Hadewij alle
goederen en bewijst haar kind 750 gulden en 2 morgen leenland die de moeder zal gebruiken
tot het kind 18 jr is. Zij geeft hypotheek op 7 1/2 morgen land in de Honsdijk gemeen met 2
weren groot 24 morgen 2 hond land met huis, barg etc., belend W Marigje Willemsdr. wede
Willem Aertszn. c.s. en O Joris Claeszn. c.s., strekkende zuidwaarts uit de Rijn noordwaarts
tot aan t Woutambacht.
16. 15-2-1579. Maddalena van Foreest wede Jhr Johan van Duvenvoorde en Cornelia van
Foreest, ongehuwd, gezusters, wonende Haarlem met Adriaen Mouringszn. wonende Leiden
haar gekoren voogd verkoopt Michiel Gerritszn. van Koudekerck wonende Leiden en Dirck
Dirckszn. alias Dirck Janszn. wonende Leiderdorp 12 1/2 morgen land hen aangekomen bij
overlijden van Jhr Johan van Foreest en juffr. Maria van Huyckesloot hun ouders, gemeen
met de kopers en de arme leprozen te Leiden in het Meen weer groot circa 16 morgen in de
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Hogewaard, belend W Louris Gerritszn. c.s., O Marytge Willemsdr. wede Willem Aert
Dammersznzn. c.s. strekkende zuidwaarts uit de Rijn noordwaarts tot de Lutteke Rijn.
17v. 6-3-1579. Floris Janszn. is schuldig aan Mr Gijsbert Joriszn. en Heyltge Jorisdr. zijn
zuster een jaarlijkse lijfrente van 10 KG alsmede 1/8 deel boter, met hypotheek op 3 morgen
land genaamd het Breeweer geheel groot 16 morgen, strekkende van het zuideinde van de
Raepwerf tot aan t Woutambacht toe, belend O Floris Willemszn. c.s. en W de schuldenaar.
18. 6-3-1579. Volgt koopbrief met waarborg van 6 morgen land in Zwammerdam, onder
overgifte van de oude brief van 16-3-1494.
18v. 6-5-1579. Pouls Corneliszn. wonende Leiden verkoopt Jacob Gerritszn. 1/4 deel van een
weer groot 16 morgen gelegen achter het huis Poelgeest, belend O en Z heer Gerrit van
Poelgeest, W Reyer Jacobszn. te Leiden, N t Woutambacht, met waarborg 5 morgen land in
Alphen.
19v. vacant.
20. 6-5-1579. Jan Floriszn. is schuldig aan Michiel Gerritszn. wonende Leiden een losrente
van 18 KG per jr met hypotheek op een huis en erf recht neffens de kerk, belend W Marigje
Florisdr. wede Claes Willemszn., O t weeskind van Jacob Floriszn. genaamd Niesge,
strekkende zuidwaarts tot in de Rijn noordwaarts tot de Heerweg en Dirck Floriszn. huis.
20v. 6-5-1579. Volgt verkoop.
21. 16-6-1579. Burchje Hendriksdr. wede Gerrit Bueckelszn. wonende Leiden met Hendrick
Bueckelszn. haar zwager verkoopt Jan Joostenszn. wonende in de Lagewaard 4 morgen land
aldaar gemeen met de convente en regulieren tot Leiderdorp, het Vrouwengasthuis te Leiden,
de koper en meer anderen in 16 morgen, zoals de koper jarenlang heeft gebruikt, belend W de
heer van Lockhorst, O Cornelis Gerritszn. c.s., Z de Lutteken Rijn, N t Woutambacht, onder
overgifte van de oude brief van Gerrit Bueckelszn. van 12-6-1542, belast met 20 st en zekere
schellingen, met waarborg van 10 morgen land in Esselikerwoude, betaald met losrenten van
350 en 150 gulden, afgelost 18-10-?.
21v. 16-6-1579. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte en op 5 morgen land
eveneens in het zelfde weer liggende.
22v. 11-12-1579. Anna Lyclaesdr. met Cornelis Jeronimus haar gecoren voogd is schuldig
wegens koop van een huis en erf in de Lagewaard daarin zij woont aan Jan Lyclaeszn. haar
broer 100 KG, belend W Jan Corneliszn., O Jan Lyclaeszn. en Louris Gerritszn. c.s.,
strekkende van de Lagewaardsedijk tot de Lutteken Rijn.
23. 11-12-1579. Volgt aankoop door overgifte van 2 brieven wegens koop van een klein erfge
hem aangekomen door koop van Adam Lyclaeszn. en belast met 5 st van 4-3-1570 en 3 st
erfpacht volgens de brief van 3-6-1572.
23. 10-12-1579. Dirck Joriszn. man en voogd van Hadewij Pietersdr. en Salomon Joriszn.
man en voogd van Appolonia Pietersdr., Cornelia Pietersdr. met Michiel Gerritszn. haar
gekoren voogd verkopen Floris Willemszn. 1 morgen land in de Hondsdijk gemeen in een
weer van 12 morgen, W eensdeels Floris Janszn. eigenaar met dat proeve land sprekende op
het Heilig Cruis outaer te Coudekerck waarvan Willem Louwerijszn. possedeur is, O de koper

5

met zijn huisweer en meer anderen, strekkende t zuideinde tot in de Rijn t noordeinde aan t
Woutambacht.
23v. 10-12-1579. Volgt schuldbrief van 6 KG (hoofdsom 100 gulden) tbv Emmerencia
Quirijnsdr. wonende Leiden, met hypotheek op 5 morgen eigen land in 2 weren tezamen groot
24 morgen in de Hondsdijck daar Floris Willemszn. nu op woont, W eensdeels Floris Janszn.
zelf met het proeveland als voren, O St Michiels convent binnen Leiden en Leendert
Corneliszn. bruiker, strekkende t zuideinde uit de Rijn noordwaarts tot in t Woutambacht.
24v. 14-2-1580. Daniel Dirckszn. verkoopt Evert Vos Floriszn., Wouter Janszn. en Ermge
Florisdr. een huis en erf in de Hogewaard, belend W de koper, O Neeltge Hendricksdr. hun
moeder strekkende van t zuideinde van de Heerweg tot in de Rijn.
24v. 14-2-1580. Dezelfde verkopen Michiel Floriszn. 1 morgen land in Bremade gelegen in
een weer van 3 morgen, belend W en O de koper, strekkende t zuideinde van Gerrit Floriszn.
land dat hij ter leen houdt van de Hofstede van Raephorst en Jonker Steven van Blitterswijck.
25. 14-2-1580. Louris Gerritszn. is schuldig aan Neeltge Hendricksdr. wede Willem Pieterszn.
in zijn leven wonende in Coudekerck 12 KG 10 st per jaar (hoofdsom 200 gulden) met
hypotheek op een perceel land in Bremade groot 4 morgen genaamd de Elleboghe, belend Z
de kinderen van Gerrit Louriszn., O het ambacht van Alphen, W Maerten Claeszn. van
Endegeest en de wede van Willem Aert Dammasznzn., N het Woutambacht; 3 morgen land
belend Z Jan Brunis, W Cornelis Willemszn. schout van Coudekerck, O de wede van Willem
Aertszn., N t Woutambacht. Het land de Elleboghe is al verbonden voor 12 gld 10 st per jr ten
laste van Beateris Pietersdr. wede Adriaen Dirckszn. die Louris Gerritszn. daarvoor
schadeloos dient te houden.
25v. 14-2-1580. Evert Vos Floriszn., Michiel Floriszn. elk voor hen zelve, Daniel Dirckszn.
man en voogd van Barbara Florisdr., Louris Gerritszn. man en voogd van Marrigje Florisdr.
z.g., Geertge Florisdr. en Evert nog vervangende Ermtge Florisdr. zijn moeder, delen de
goederen van Symon Floris Huych Toll hun bestevader. Evert Vos Floriszn., Wouter Janszn.
en Ermpje Florisdr. een stuk land genaamd die Meynselaan in de Hogewaard groot 2 morgen
2 hond, belend W heer Gerard van Poelgeest, heer tot Hoogmade, O Neeltgen Heyndricksdr.
hun moeder, N eensdeels Joncker Steven van Blitterswijck eigenaar en Symon Claeszn.
bruiker en Evert Vos Floriszn., Z de Rijn. Michiel Floriszn., Daniel Dirckszn. en Louris
Gerritszn. 3 morgen land in Bremade of de buitenkade, belend W en O Michiel Floriszn.,
strekkende t zuideinde van Gerrit Floriszn. land dat hij ter leen houdt van de Hofstede van
Raephorst en Jhr Steven van Blitterswijck, N het Woutambacht.
26. 2-5-1580. Neeltgen Hendricksdr. wede Willem Pieterszn. met Michiel Floriszn. haar zoon,
Floris Willemszn. voor hem zelve en Pieter Willemszn. met Dirck Pieterszn. zijn oom
verkopen Evert Vos Floriszn. 5 morgen land in de Hogewaard, belend W en N Jhr Steven van
Blitterswijck, O Neeltje Hendricksdr. voorsz. Z de koper met een perceel land gekocht door
Meynsela en Neeltge Hendricksdr. voorsz., lopende met een laan in de Lagewaardse watering.
26v. 2-5-1580. Neeltge Hendricksdr. met Evert Vos Floriszn. haar oudste zoon, Vos Floriszn.
voor hem zelve en Daniel Dirckszn. gehuwd met Barbara Florisdr., Wouter Janszn. man en
voogd van Geertge Florisdr., Ermge Florisdr., Floris Willemszn. voor hem zelve en Pieter
Willemszn. onmondig met Dirck Pieterszn. zijn oom verkopen Michiel Floriszn. de voorsz.
Neeltge Hendricksdr. haar zoon en de andere kinderen hun broer een woning als huis, barg,
uitgezonderd het kleine huisje dat Neeltge nog 2 jaar mag bewonen, met 13 morgen huurland
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daar het huis op staat toekomende Jhr Otto van Egmondt ridder, belend W het St Katharynen
Gasthuis, O Jhr Gerrit van Poelgeest, zuidwaarts van de Lutteke Rijn tot in t Woutambacht,
met 26 morgen bruikwaar genaamd het Breeweer, toekomende Mr Floris Heeremalen en
Maerten Claeszn. van Endegeest, belend W Jhr Gerrit van Poelgeest en O Jhr Steven van
Blitterswijck, strekkende van de Lutteke Rijn tot in het Woutambacht; 5 morgen bruikland
laatst verhuurd bij Mr Aelbrecht Janszn. genaamd Damenland, belend W Marrigje Willemsdr.
wede Willem Aertszn. c.s., O en N Claes Janszn. te Haarlem eigenaar en Jan Willemszn.
bruiker, Z Mees Aelwijnszn. te Leiden; 1 morgen land in de Lagewaard, belend W en O het
godsland van Jhr Otto van Egmondt, Z Jhr Steven van Blitterswijck, N de Lagewaardse
wetering; 1 1/2 morgen land in Bremade of Buitenkade, belend W t weeskind van Cornelis
Floriszn. Toll, O de koper c.s., Z Neeltje Hendricksdr., N t Woutambacht; 2 morgen land
aldaar, belend W de koper c.s., O Cornelis Willemszn. Ket schout, Z Cornelis Janszn., N t
Woutambacht, alsmede roerende goederen. Betaald met een rentebrief toekomende Cornelis
Symonszn. Buys schipper te Leiden op Willem Pieterszns erve groot 9 RG 7 1/2 st per jr van
8-5-1560 met hypotheek op 4 morgen land in Koudekerck in de Hogewaard, belend W Pieter
van Buyten, O dezelfde, Z de Rijn, N Huijch Gerritszn. land. Een rentebrief op Willem
Pieterszn. voorsz. tbv Alijdt Jansdr. groot 6 KG van 29-10-1560 met hypotheek op 4 morgen
land in Hazerswoude; een rentebrief tbv Cornelis Symonszn. Buys groot 9 KG 7 1/2 st van 35-1560 met hypotheek op 4 morgen land in de Hogewaard, belend W Pieter van Buyten, O
Mr Arent Sasbout, Z en N Willem Pieterszn. voorsz.; een rentebrief tbv Claes Claeszn. kuiper
groot 16 KG met hypotheek op 1/2 van 6 morgen land gevestigd door Huijch Gerritszn. van
Valckenburch van 5-3-1563, belend O Coppier van Calslagen, O Arent Sasbout wonende den
Haag, Z Willem Pieterszn., N de Lutteke Rijn; een rentebrief van 12 KG tbv Willem van
Palesteyn, van 17-6-1568 met hypotheek op 5 morgen land in de Hogewaard genaamd de 3
akkeren, belend O Pieter Corneliszn. van Buyten en Arent van Dorp, W Willem Pieterszn.
met zijn voorkinderen, Z de Rijn, N de Lutteke Rijn; een rentebrief tbv Machtelt Symonsdr.
wede Aelbrecht Dirckszn. te Leiden groot 20 KG ten laste van Willem Pieterszn. van 5-11569, met hypotheek op dezelfde 5 morgen, welke renten Michiel Floriszn. ontvangt.
28. 29-6-1580. De leproosmeesters te Leiden verkopen Claes Corneliszn. 1 1/2 morgen land
in de Hogewaard belend O de koper, W Hillegond Bruynen wede Jacob Claeszn. strekkende
van de Rijn tot achter aan het land van het St Katharynen Gasthuis toe c.s.
28v. 9-7-1580. Willem van Wou wonende Haarlem broeder en rentmeester van de St Jans
Heren te Haarlem geeft in erfpacht uit aan Joris Claeszn. 4 1/2 morgen land in een weer van
17 morgen 1 1/2 hond land strekkende uit de Rijn tot aan t Woutambacht, belend W Dirck
Joriszn. Schoeneman, O Leendert Adriaenszn., voor een erfpachtscanon van 15 KG per jaar.
29. 9-7-1580. Joris Claes Oosterlincxzn. heeft de erfpacht aangenomen.
31. 14-11-1580. Neeltge Pietersdr. voor haar zelve met Jan Joestenszn. haar neef vervangende
Cornelia Willemsdr. haar moeder verkoopt Jhr Gerrit van Poelgeest heer van Hoogmade een
erfpachtsbrief van een erf bij de Hoornsluis van 10-11-1527 nu belend W Dirck Symonszn., O
Jan Berens, strekkende noordwaarts van de Heerweg tot de Rijn, belast met 11 st.
31. 14-11-1580. Volgt schuldbrief van 3 KG tbv Cornelia Willemsdr. en Neeltje Pietersdr.
beide wonende Leiden, afgelost 26-11-1585.
31v. 1-1-1581. Dirck Joriszn. Schoeneman verkoopt Michiel Gerritszn. en Jan Floriszn.
Terwaer oom en neef als voogden over Willem, onmondig weeskind van Cornelis Corneliszn.
en Hadewij Pietersdr. 1/2 van een woning als huis, barg etc. met 4 morgen 1 hond land en 1/2
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morgen land in het geheel belast met 20 st tbv de Kerk van Coudekerck, de 1/2 morgen ook
nog belast met 22 1/2 st tbv de Pastorie van Coudekerck in de Hondsdijck in een weer van 24
morgen gemeen met de erfgenamen van Mr Claes de Wilde c.s. te Leiden, belend O Joris
Claeszn. c.s., W t Vrouwengasthuis c.s., strekkende van t zuideinde uit de Rijn noordwaarts
tot het Woutambacht, verminderd met 3 werven in erfhuur die de koop volgen alsmede 1/2
van 5 morgen land in t Lageland, genaamd de Cuytgens Camp, belend O de gemene
landskade van Coudekerck, W t voorsz. weeskind met zeker leengoed, Z Leendert Corneliszn.
strekkende noordwaarts aan het Woutambacht zoals Cornelis Corneliszn. t weeskinds vader
gekocht heeft van zijn vader Cornelis Joriszn. volgens brief van 25-1-1567 stilo com. alsmede
1/2 van 3 morgen land zoals Cornelis Joriszn. destijds verkocht heeft aan Dirck Claeszn. Ket
en daarna bij Bartholomeus Bartholomeuszn. man en voogd van Aechte Dircksdr. aan
Cornelis Corneliszn. de vader van het weeskind verkocht liggende in de Hondsdijck in een
van de twee weren genaamd het vestweer dat groot is 12 morgen, belend W Jan Paets van
Santhorst te Leiden, t weeskind zelf en O eerst Wouter Floriszn. nu Joris Claeszn. strekkende
voor uit de Rijn noordwaarts in t Woutambacht, blijkens 2 brieven de laatste van 27-2-1572
zoals de verkoper competeert als boelhouwer van Hadewij Pietersdr. zijn vrouwen t weeskind
de helft toekomt als erfgenaam van zijn moeder.
33. 22-3-1581. Leendert Adriaenszn. van Outshoorn ter eenre, Claes Corneliszn. en Jacob
Corneliszn. Craen voor de weeskinderen van Jan Janszn. Stien met Cornelis Janszn. Stien als
oudste van de weeskinderen hebben gedeeld de betimmering op het land van de Abdij van
Rijnsburg. Jan Janszn. Stien was gehuwd met Margriet Cornelisdr.
33v. 15-8-1581. Claes Dirckszn. Hoff man en voogd van Hadewij Claesdr., Adriaen
Govertszn. man en voogd van Cornelia Claesdr., mitsgaders vuytbesondert zoveel als
Marrigje Dircksdr. wede Jacob Symonszn. met haar kinderen aangaat, verkopen Katrijn
Claesdr. wede Cornelis Bruniszn. en haar kinderen de helft van een woning als huis, barg,
schuur etc. in de Lagewaard zo deze helft heeft toebehoord Marrigje Bruynendr. met Pouwel
Aertszn. haar man en nu bij de koopster met haar kinderen wordt bewoond, met de bruikwaar
van landen zoals begrepen in de oude brieven die zij overdragen, alsmede de helft van de
Baetelaan groot 1 morgen belast met 10 st tbv de Kerk van Koudekerck volgens de brief van
9-12-1549 bezegeld bij Claes Dirckszn. Ket en vertegen tbv Katrijn met overgifte van alle
voorgaande brieven, een bij Steffenie wede Vranck Gerritszn. tbv Bruyn Gijsbrechtszn.
verleden op 6-11-1531, een bij Ghys Bruynenszn., Cornelis Bruynenszn. en Willem
Bruynenszn., Clement Pieterszn. man en voogd van Corsgen Bruynen, Cornelis Aertszn. man
en voogd van Goelgen Bruynendr., Arent Corstenszn. man en voogd van Balichje Bruynendr.
tot behoef van Marrigje Bruynendr. haar zuster van 6-5-1558, beiden onder het zegel van
Claes Dirckszn. Ket, nog een brief van Cornelia Pouwelsdr. wede Symon Louriszn. als
erfgenaam tot behoef van hem comparant van 12-5-1577, betaald met een schuldbrief,
afgelost 15-8-1587.
34. 26-8-1581. Reijer Janszn. wonende Leiden is schuldig aan Jhr Boudewijn van Roen een
jaarlijkse rente van 42 gulden, hoofdsom 676 gulden, met hypotheek op 17 morgen land,
belend W jhr Otto van Poelgeest, O Jacob Gerritszn. c.s., strekkende van t zuideinde uit de
Rijn, noordwaarts tot aan t Woutambacht.
34v. 11-9-1581. Gerrit Dirckszn. den Oosterling en Cornelis Dirckszn. den Oosterling
gebroeders verkopen Dirck Corneliszn. Vinck te Leiden 6 morgen 94 roe land in de
Hondsdijck met anderen in een weer van 18 morgen land, belend in zijn geheel O
Capelleweer, W Jan Dirckszn. c.s., strekkende vanuit de Rijn tot aan t Woutambacht, betaald

8

met een losrente van 42 gld 15 st per jr tbv Gerrit van Wesep weeskind van Jan Gerritszn. van
Wesep te lossen bij meerderjarigheid van t weeskind, betaald met een custingbrief.
35. 12-12-1581. De koper houdt de verkoper schadeloos voor de rente van 42 gld 15 st.
35v. 15-10-1581. Floris Corneliszn., Bruyn Corneliszn., Jan Corneliszn., elk voor hen zelve,
Otto Adriaenszn. van Slingelant man en voogd van Steffanie Cornelisdr. verkopen Joris
Corneliszn. en Eeuwout Corneliszn. de helft van een woning als huis, barg, schuur etc. op de
grond van Nanning Paeds te Leiden met de helft van 14 morgen huurland, belend W en N de
Batelaen, O de gemenelandskade van Koudekerck, Z eensdeels de Lutteken Rijn en de Lage
wetering alsmede de helft van de Batelaen, belast met 5 st tbv de Kerk van Koudekerck, met
de helft van een perceel bruikweer van 17 morgen land, toekomende de abdis van Rijnsburg,
zoals Katrijn Claesdr. lestmaal in haar leven gebruikt en bezeten heeft, belend W Floris
Corneliszn. c.s. als bruiker, O de wede van Floris Gerritszn. en Dirck Joriszn., W de
Baetelaen, N t Woutambacht, met de beesten, onder overname van de schuld door Katrijn
Claesdr. haar moeder achtergelaten. Floris Corneliszn. behoudt tot zijn vertrek het recht van
gebruik van een kamer met een plaats op de haard daar het hem belieft.
36. 15-10-1581. Jan Berens bakker gehuwd met Marrigje Adriaensdr. wede Bruyn Aelbertszn.
beloofd aan Jhr Gerard van Poelgeest dat hij ten eeuwige dage bier zal mogen verkopen en
tappen, zoals Bruyn Aelbrechtszn. op 20-7-1562 had beloofd.
36. 4-12-1581. Maerten Claeszn. van Endegheest wonende Leiden geeft uit in erfpacht aan
Meynsgen Jansdr. wede Floris Gerritszn. 3 morgen 1 1/2 hond in Bremade, belend O Louris
Gerritszn., W Marrigje Willemsdr. c.s., Z Dirck Joriszn. Schoeneman, N t Woutambacht, om
4 KG per jr.
36v. 12-12-1581. Michiel Floriszn. wonende in de Lagewaard heeft bij de koop van de
woning en landen gekocht van Cornelia Hendriksdr. zijn moeder, Floris Willemszn. en Pieter
Willemszn. de volgende daarop rustende renten overgenomen 9 KG 7 1/2 st tbv Cornelis
Symonszn. Buys te Leiden, 100 gulden de penning 16 tbv Alijdt Jansdr. te Leiden, 9 KG 7 1/2
st tbv Cornelis Symonszn. Buys voorsz. , 15 KG tbv Claes Claeszn. kuiper te Leiden, 12 KG
per jr tbv Willem van Palesteyn, 27 KG rente tbv Machteld Symonsdr. wede Aelbrecht
Dirckszn. te Leiden met hypotheek op de voorsz. woning als huis, schuur, barg op de grond
van Jhr Otto van Egmond, ridder, 1 morgen eigen land aan de voorsz. woning in de
Lagewaard, belend W t Godshuis van Koudekerck, O Jhr Otto van Egmondt, Z Jhr Steven van
Blitterswijck, N de Lagewaardsewetering alsmede op 5 1/2 morgen eigen land in Bremade op
de buitenkade, belend 2 morgen W Michiel Floriszn. c.s., O Cornelis Willemszn. Ket schout,
Z Evert Floriszn. Vos, N t Woutambacht, 2 morgen belend W en O Michiel Floriszn., Z Gerrit
Floriszn., N t Woutambacht en 1 1/2 morgen belend W t weeskind van Cornelis Hendrickszn.
Toll, O Michiel Floriszn. c.s., Z Cornelia Hendricksdr., N t Woutambacht.
37v. 9-1-1582. Cornelis Gerritszn. verkoopt Joris Eeuwoutszn. 1 1/2 hond land of een
hennipwerf met huis, barg, schuur etc. in de Lagewaard, belend W Claes Claeszn. met
bruikwaar, O Jan Lyclaeszn. c.s., strekkende zuidwaarts uit de Lagewaardse watering tot de
dwerssloot aan de voorsz. wetering toe, met waarborg 3 1/2 morgen land eertijds aan t voorsz.
huis en hennipwerf behorende, W Claes Claeszn. met zijn bruikwaar, O Jan Lyclaeszn. c.s.,
strekkende zuidwaarts van de voorsz. watering noordwaarts tot aan t Woutambacht, betaald
met een schuldbrief.
38. 9-1-1582. Volgt schuldbrief van f. 400.-- met hypotheek op het gekochte.
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38. 9-1-1582. Gerrit Janszn. verkoopt Reijer Janszn. zijn broer een huis en erf naast de
boomgaard van de heer van Poelgeest, belend W Louris Willemszn. erf, O de uitwatering in
de Rijn, strekkende uit de noordzijde van de Heerweg tot in de Rijn, belast met 25 st per jr
erfpacht tbv Jhr Gerard van Poelgeest, met het recht van nakoop dat de heer van Poelgeest
heeft, men mag in het huis geen herberg houden.
38v. 24-2-1582. Frans Gerritszn. wonende nu tot Nieuwcoop verkoopt Stoffel Claeszn. tot
Aarlanderveen de helft van een huis waarvan de wederhelft behoort en bewoond wordt door
de wede van Cornelis Reyerszn. in Aarlanderveen met waarborg een huis en erf alhier
strekkende uit de Rijn tot aan de Heerweg toem belend W Gerrit Clementszn., O Gerrit
Dirckszn., belast met 50 KG tbv Daniel Dirckszn.
39. 4-3-1582. Lenaert Corneliszn. geeft wegens koop van 3 morgen 4 1/2 hond land in
Alkemade tbv zijn vader Cornelis Symonszn. 27 KG per jr met waarborg 7 morgen land in de
Lagewaard, belend O de Zijdelka, W Maritge Florisdr., Z de Baetelaer, N Dirck Joriszn.
39v. 29-4-1582. Jan Clementszn. verkoopt Gerrit Clementszn. zijn broer een huis en erf met
barg en schuur in de Hogewaard belend W Jan Berens bakker, O Frans Gerritszn.
schoenmaker, strekkende van de noordzijde van de Heerweg tot in de Rijn, belast met 2 KG
erfpacht met recht van nakoop tbv Jhr Gerard van Poelgeest, betaald met een rentebrief.
40. 29-4-1582. Volgt rentebrief van 12 KG per jr met hypotheek op het gekochte. Afgelost
27-1-1587.
40v. 7-10-1582. Eeuwout Gerritszn. en Jan Maartenszn. omen over Katrijn Florisdr. 10 jr en
Aechtje Florisdr. 5 jr weeskinderen van Floris Corneliszn. bij zijn eerste vrouw Marrigje
Gerritsdr. Elk kind zal bij 20 jarige leeftijd f.325.-- ontvangen.
41. 7-10-1582. Volgt schuldbrief van f. 650.-- met hypotheek op 5 morgen eigen land in een
weer van 15 morgen met huis, schuur, barg etc., in de Lagewaard, belend W Jhr Arent van
Dorp eigenaar en Cornelis Claeszn. als bruiker, O t Convent van de 10000 maagden eigenares
en Marrigje Florisdr. bruikster, strekkende met t zuideinde uit de Lutteken Rijn noordwaarts
tot op t Woutambacht.
41v. 7-10-1582. Volgt rentebrief van 4 gld 7 st losrente wegens koop van roerende goederen
van de moeder met dezelfde hypotheek.
42. 2-11-1582. Willem Dirckszn. verkoopt Floris Janszn. wonende aan de Hondsdijck een erf
of uiterdijk in de Hondsdijck met huis, barg, schuur etc. belend W Gerrit Eeuwoutszn., O
Machtelt Fransdr. met haar kinderen, Z de Rijn, N de Heerweg, onder overgifte van de oude
brief door Floris Symon Jansznzn. aan hem verkocht op 4-1-1566, groot 1 1/2 morgen.
42v. 11-12-1582. Joost Claeszn. verkoopt Floris Janszn. man en voogd van Katrijn Jansdr. 1
1/2 morgen land gemeen in een perceel genaamd het Smael weer groot 8 morgen zoals Floris
Janszn. met zijn vrouw zijn aanbestorven na overlijden van Jan Dirckszn. haar vader, belend
W Jhr Otto van Poelgeest c.s., O Jacob Gerritszn. c.s., strekkende met t zuideinde uit de Rijn
noordwaarts tot aan t Woutambacht toe.
42v. 11-12-1582. Louweris Gerritszn. verkoopt Pieter Huijgenszn. voor hem zelve en Pieter
Pieterszn. en Joost Claeszn. omen van Barbara Huijgensdr. onmondig weeskind van Huijg
Pieterszn. en Meynsge Jansdr. beide z.g. 1 1/2 morgen land in een weer van 8 1/2 morgen,
Pieter en Barbara aanbestorven van Jan Dirckszn. haar grootvader, belend W Mathijs
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Dirckszn. c.s., O Jhr Vincent van Lockhorst, strekkende t zuideinde uit de Lutteken Rijn
noordwaarts tot aan t Woutambacht. In margine dese brief is teniet gedaen door een nieuwe
brief bij Louris Gerritszn. van diverse landen gepasseerd tbv Floris Janszn.
43. 11-12-1582. Floris Janszn. man en voogd van Katrijn Jansdr. ter eenre en Pieter
Huygenszn. mondig voor hem zelve en Pieter Pieterszn. en Joost Claeszn. omen en voogden
over Barbara Huygensdr. onmondig weeskind van Huijg Pieterszn. en Meyns Jansdr. ter
andere zijde. Boedeldeling van de goederen van Jan Dirckszn. hun vader en grootvader. Floris
Janszn. 6 morgen land genaamd die Veth Koe Weyr gelegen binnen de wetering, belend W de
Papelicke prove van Coudekerck, O Jhr Otto van Poelgeest c.s., Z Grietge Florisdr. wede
Floris Symonszn., N die Molenwetering, 4 morgen 4 hond land leggende buiten de wetering,
belend W Leendert Adriaenszn. c.s., O Jhr Otto van Poelgeest c.s., Z de Papelijke prove
voornoemd en N t Woutambacht; 4 1/2 morgen eigen land genaamd het Smaelweer in het
geheel groot 8 morgen, belend W Jhr Otto van Poelgeest c.s., O Jacob Gerritszn. c.s.,
strekkende het zuideinde uit de Rijn, noordwaarts tot t Woutambacht; 7 1/2 morgen land met
een vogel drift daarin gelegen in Hazerswoude in t Rietvelt, belend W Emmigje Willemsdr.
wede Hendriek Aertszn., Z Jan Joostenszn., O Jan Willemszn. met zijn moeder, N de
dwarssloot; 5 1/2 morgen land in Zoeterwoude, belend W Meerburg, O Pieter Verhooch te
Leiden, O de Zoeterwoudseweg, Z Philips Danielszn.; een erf of staelwerf in Leiderdorp
omtrent de Zijlpoort alsmede 15 1/2 morgen bruikwaar met huis, barg, schuur etc. op de
grond van Jhr Otto van Poelgeest c.s., alsmede de beesten, belast met een jaarlijkse rente van
5 gulden 12 1/2 st tbv t gilde van St Barbara binnen Leiden, een jaarlijkse rente van 35 gulden
tbv het Capittel ten Hogelande te Leiden, 5 pond groot vlaems per jr (elk pond 6 gulden) tbv
Joffr. Jacobmina van Poelgeest, 12 1/2 gulden tbv Louris Gerritszn., 6 KG per jr tbv Cornelia
Jansdr. te Leiden, 12 KG per jr tbv St Katharynen Gasthuis te Leiden, 18 KG per jr tbv
Cornelis Anthoniszn. te Leiden, 18 st op t staelwerf, waarvan Floris Janszn. de andere
deelgenoten vrijwaart; de kleinkinderen 8 1/2 morgen land onbenoemd in de Lagewaard met
een klein huiske, belend W Mathijs Dirckszn. c.s., O Jhr Vincent van Lockhorst, strekkende t
zuideinde uit de Lutteken Rijn noordwaarts tot aan t Woutambacht; 7 morgen 4 hond land in
Hazerswoude, O en N Cornelis Claeszn., Z Wouter Janszn. en Claes Willemszn., W Wouter
Janszn.; 11 hond land gelegen aan de voorsz. 7 morgen 4 hond, belend Z Wouter Huijgenszn.
oude Koeyr, O Pieter Janszn. en Jacob Janszn. Witteboll, W Adriaen Philipsz. erfgenamen, N
de erfgenamen van Claes Oesterling; 1 morgen land in Esselikerwoude, gemeen in een weer
van 3 morgen, belend N Maerten Symonszn. en Jan Claeszn. houtkoper tot Leiden, Z Jhr Otto
van Poelgeest, O de Vliet, W de Groenendijk, belast met 28 gulden tbv Annegie Huijgensdr.
te Gouda, 18 st erfpacht tbv t Godshuis te Leiderdorp staande op de Middelcamp van de 7
morgen 4 hond, op de ene morgen staat 10 st tbv Willem Louriszn., waarvoor zij Floris
Janszn. vrijwaren.
44v. 15-12-1582. De weesmeesters van ‘t arme weeshuis te Leiden verkopen Floris Janszn. 4
morgen 75 roe land in de Hondsdijck in een weer van 8 morgen, belend W de erfgenamen van
Ysaack Symonszn. te Leiden en Jannigje Dircksdr. Floris Willemszn. wede, O de koper,
strekkende ‘t zuideinde van de dwerssloot van Floris Janszn. huiswerf noordwaarts tot t
Woutambacht toe, belast met een rente van 8 pond groot vlaams te lossen met 800 pond.
45. 15-12-1582. Volgt een rentebrief van 48 gulden met hypotheek op het gekochte. Afgelost
8-11-1583.
45v. 15-1-1583. Floris Janszn. is schuldig aan Marrigje Jacobsdr. een rente van 36 KG per jr
wegens verrichten van goede diensten aan Jan Dirckszn. zijn schoonvader bewezen, met
hypotheek op 4 1/2 morgen land in 8 morgen land genaamd het Smaelweer, belend in zijn
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geheel W Jhr Otto van Poelgeest c.s. en O Jacob Gerritszn. c.s., strekkende zuidwaarts uit de
Rijn noordwaarts tot in t Woutambacht.
46v. 28-2-1583. Huijg Janszn. verkoopt Jan Louriszn. een erfpachtsbrief van 10-9-1565 van
een huis nu belend W Arent Corneliszn., O de Rijn, strekkende de noordzijde van de Heerweg
af tot in de Rijn, belast met nakoop tbv heer Gerardt van Poelgeest. Doorverkocht aan Jan
Berens bakker.
47. 17-3-1583. Floris Janszn. is schuldig aan Mr Gijsbrecht Joriszn. wonende Leiden een
losrente van 12 KG per jr met hypotheek op 4 morgen 75 roe land aan de Hondsdijck in een
weer van 8 morgen genaamd het Smael weer belend als voren. Afgelost 27-9-1594.
47v. 21-3-1583. Dirck Corneliszn. Vinck poorter van Leiden verkoopt Jacob Gerritszn. 6
morgen 94 roe land in de Hondsdijck in een camp van 18 morgen belend en belast volgens de
oude brief. De belasting van 42 gulden 15 st is door de verkoper afgelost.
48. 6-2-1583. Lodewijck van Treslong rentmeester van de goederen van het Capittel ten
Hogelande stelt dat t Capittel heeft 10 1/2 hond 27 gaarden land gehuurd door Pieter Neel Jan
Bouwensznzn. gemeen met de arme wezen in de woning van Floris Janszn. die daarin enige
landen van de arme wezen gekocht heeft, de morgen om 200 gulden en heeft de voorsz. 10
1/2 hond 27 gaarde gekocht voor dezelfde prijs en dragen nu over bij de volgende akte.
48v. 23-3-1583. Volgt transport, belend W de erfgenamen van Ysaack Symonszn. te Leiden
en Jannigje Dircksdr. Floris Willemszn. wede, O de koper, strekkende t zuideinde van de
dwarssloot van Floris Janszn. huiswerf af noordwaarts tot aan t Woutambacht met waarborg
door het Capittel van 2 1/2 morgen land gemeen in een weer van 15 1/2 morgen met meer
anderen, belend W St Michiels convent, O Reynout van Sonnevelt c.s., strekkende zuidwaarts
van de Rijn noordwaarts tot het Woutambacht.
49. 23-3-1583. Volgt schuldbrief van 18 KG per jr met hypotheek op het gekochte.
49v. 4-4-1583. Mr Floris Heij procuratie hebbende van de gemene crediteuren van Pieter van
Buyten verkoopt Maritge Dircksdr. wonende Leiden gehuwd met Jacob Aertszn. Spruijt 5
morgen land met kalkovens en getimmerte, belend O Neeltje Hendricksdr. wede Willem
Pieterszn., N Jhr Arent van Dorp eigenaar en bruiker Cornelis Claeszn. en Marrigje Florisdr.,
W Neeltje Hendricksdr. voorsz. en Thys Pieterszn. nazaat van Dirck Louriszn. met een erfge
dat van het vorige land is afgeschat, Z de Rijn.
50v. 4-4-1583. Volgt kwijting van 758 gulden wegens de koop.
50v. 4-4-1583. Marrigje Dircksdr. wonende in de Spiegel te Leiden met Jacob Aertszn.
Spruijt erkent de voorsz. 5 morgen te hebben gekocht welke belast zijn en waarvoor zij het
onroerend goed heeft verhypothekeerd. Het zijn de volgende lasten: 1/2 van 10 pond hollands
per jr tbv St Barbara gilde in de St Pieterskerk te Leiden, 4 gulden per jr tbv Mr Jan van
Hoycquesloot; 6 pond hollands per jr tbv het Vrouwengasthuis te Leiden; een losrente van 12
KG per jr tbv de erfgenamen van Claes Janszn. de Goede; 4 gouden KG en 10 st tbv St
Catharynen Gasthuis; 18 KG 15 st per jr tbv het Convent van Schagen te Leiden of Gerrit
Roelofszn.
51v. 3-4-1583. Dirck Willemszn. voor hem zelve en vervangende Jan Willemszn., Claes
Willemszn., Aert Willemszn., Neeltje Willemsdr. en Annetje Willemsdr. alle erfgenamen van
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Willem Dirckszn. en Barbara Nicolaesdr. hun ouders zijn schuldig aan Pouwels Jacobszn. een
rente van 6 KG per jr met hypotheek op 5 morgen land in een weer van 14 morgen in de Lage
waard, belend W Marrigje Florisdr. wede Claes Willemszn. c.s., O Mr Gerrit Corneliszn. te
Leiden eigenaar, Floris Corneliszn. bruiker, strekkende t zuideinde van de Lagewaardse
wetering tot t Woutambacht. Afgelost bij Dirck Willemszn. en Jan Willemszn. in handen van
Jan Jacobszn. bakker te Leiden erfgenaam van Jan Gerritszn.
52. 3-4-1583. Dirck Dirckszn. en Pouwels Jacobszn. ..... van .... Dirck Willemszn. c.s. van een
rentebrief van 6 KG te lossen met 96 KG en dat middels een gelijke rentebrief van 3-5-1583
(sic), welke rentebrief was aanbestorven bij overlijden van Barbara Reyersdr. zijn huisvrouw
moeder, zulks dat Willem Dirckszn. voornoemt kinderen en erfgenamen vader in zijn leven in
de koop van 1/2 weer en landen eertijds gekomen van Adam Lyclaeszn. tot zijn last genomen
heeft en Dirck Dirckszn. c.s. zeiden dat de voorsz. brief gekomen van Barbara Reyersdr.
verduisterd is.
52v. 19-5-1583. Floris Janszn. stelt dat in de boedelscheiding van Jan Dirckszn. zijn
schoonvader tot laste van Pieter Huijgenszn. en Barbara Huijgensdr. mede-erfgenamen van
Jan Dirckszn. gesteld zijn twee renten een van 16 gulden en de andere van 12 gulden
toekomende Annegie Huijgendr. tot Gouda en Maerten Floriszn. welke rente hij overgenomen
heeft met hypotheek op 6 morgen land genaamd de vette koe weer etc.
53. Volgt weer de boedelscheiding van Jan Dirckszn. als vermeld op folio 43.
54v. 9-6-1583. Dirck Dirckszn. en Pouwels Jacobszn. zijn betaald door Louris Gerritszn. van
een rentebrief van 6 KG van 9-6-1583, welke rentebrief Pouwels Jacobszn. was aanbestorven
van Barbara Reyersdr. zijn schoonmoeder.
55. 9-6-1583. Louris Gerritszn. is schuldig aan Pouwels Jacobszn. 6 KG per jr met hypotheek
op 4 1/2 morgen land in een weer van 8 morgen in de Lage waard, belend W Jan Lyclaeszn.
c.s., O Mathijs Dirckszn. strekkende t zuideinde uit de Lutteke Rijn noordwaarts tot in het
Woutambacht, ter cassering van een rentebrief van 6 KG die Joost Claeszn. mijn schoonvader
tot zijn laste genomen heeft, sprekende op de woning van Adam Lyclaeszn. en waarvan
Louris Gerritszn. aan Anna Lyclaesdr. heeft beloofd haar schuld te lossen.
56. 8-6-1583. Pieter Huijgenszn. is schuldig aan Floris Janszn. zijn oom 30 KG per jr met
hypotheek op 8 1/2 morgen land met een klein huisje in de Lagewaard zoals hiervoor
omschreven.
58. 9-6-1583. Pouwels Jacobszn. verkoopt Mr Jan Wouterszn. en Dirck Janszn. beide
wonende Leiderdorp een schoutenbrief sprekende op Louris Gerritszn. van 6 KG van 9-61583 stilo novo.
58. 9-6-1583. Jan Wouterszn. en Dirck Janszn. beide wonende Leiderdorp verkopen Dirck
Dirckszn. aliter Dirck Janszn. en Mathijs Pieterszn. Heilige Geestmeesters van Leiderdorp een
rentebrief als voren.
58v. 4-9-1583. Appolonia Aertsdr. boedel houdster van Jan Jacobszn. snijer met Claes
Wouterszn. haar neef ter eenre en Gerrit Adriaenszn. man en voogd van Marrigje Jansdr. ter
andere zijde. Boedeldeling. De wede 7 hond land te Hazerswoude, belend W, O en Z Dirck
Janszn. brouwer te Delft en Dirck Pieterszn., belast met 5 st per jr tbv het Godshuis van
Hazerswoude, 3 KG per jr tbv Gerrit Dirckszn. capitein, 3 KG per jr tbv Salomon Joriszn.,
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een obligatie op Dirck Claeszn. te lossen met 50 KG, een obligatie op de erfgenamen van
Bruyn Janszn. van 34 KG, 3 KG per jr op Jan Neel Woutersznzn. in Alpherhorn, waarvan
ingelost 48 gulden, die haar aangekomen was van Dammas Aertszn. haar broer. Gerrit
Aertszn. een huis en erf in de Hondsdijck, belend W Marrigje Willemsdr. wede Willem
Aertszn., O Willem Corneliszn. onmondig weeskind van Cornelis Corneliszn. strekkende de
noordzijde van de Heerweg tot in de Rijn, belast met 15 st erfpacht tbv t weeskind van
Cornelis Corneliszn. volgens de erfpachtsbrief van 25-2-1556, met transport van 6-12-1560 en
de beesten, 11 hond land in Hazerswoude in t Rietveld, belast met 4 gulden tbv t Godshuis in
Hazerswoude, alsmede 6 KG waarvan nog een brief gemaakt moet worden gepasseerd, belend
W de Oostka, O Arent Pieterszn., Z de Kerkweg of Nieuwe vaart, N Jan Pieterszn. Koey; een
obligatie van 53 KG op Annegie Woutersdr., 14 KG tlv Evert Willemszn.
59v. 13-11-1583. stilo novo. Evert Vos Floriszn. ter ene en Engel Hubrechtszn. met Gerrit
Symonszn. zijn oom wonende ‘s-Gravensande ter andere. Evert heeft 5 morgen land in
Coudekerck in de Hogewaard nu belend W en N Jhr Steven van Blijderswijck met een laan
strekkende tot de Lagewaardse wetering, O Neeltje Hendricksdr. wede Willem Pieterszn. zijn
moeder, Z Evert Vos Floriszn. zelve, Erme Florisdr. en Wouter Janszn. gehuwd met Geertje
Florisdr. zijn zuster, welke 5 morgen afkomstig zijn van een tuin door Symon Floris
Huygensznzn. van Toll zijn beste vader zijn belast met 18 KG per jr, die hij en zijn vader
lange tijd betaald hebben tbv Engel Hubrechtszn. of zijn voogden, welke brief de voorsz.
Engel is aangekomen van zijn moeders zijde als zijnde een dochter van een zoon van Symon
Floris Huygensznzn., daarvan zijn moeder het vruchtgebruik had, welke rentebrief is verbrand
in het huis van Cornelis Willemszn. zijn oom te Wateringen, die voogd was van Engel
Hubrechtszn.
60. 16-11-1583. Engel Hubrechtszn. met Gerrit Symonszn. zijn oom beide wonende te ‘sGravensande heeft ontvangen van de hoofdsom 300.-- gulden, die zij verkocht hadden aan
Michiel Gerritszn. die Evert Vos zou betalen.
61. 13-5-1584. Jan Lyclaeszn. en Louweris Gerritszn. hebben gemeen 10 morgen land in de
Lagewaard in een woning van 17 morgen zo eigen als bruikwaar eertijds gekomen van Adam
Lyclaeszn., belend W Cornelis Gerritszn. en eensdeels Joris Eeuwoutszn. ,O Mathijs
Dirckszn. c.s., strekkende het zuideinde uit de Lagewaardse wetering noordwaarts tot aan Jan
Lyclaeszn. vogelkooi, alsmede een huis op t voorsz. land. Deling, Jan Lyclaes de westerse
helft met het afterhuis, barg en schuur en Louweris Gerritszn. de oosterse helft met het
voorhuis. De huurlanden behoren aan het clooster van Roem. Het geheel is belast met 2
gulden erfpacht tbv de kerk van Coudekerck, 21 KG losrente tbv Neeltge Symonsdr., 18 KG
tbv de erfgenamen van (Jan) Adriaenszn. de Wilde te Leiden, 12 gld losrente tbv IJsbrant
Prins te Amsterdam, 9 gulden per jr losrente tbv Dirck Claeszn. te Naaldwijk.
61 v. 18-3-1584. Jacob Gerritszn. is schuldig aan Michiel Gerritszn. van Coudekerck nu
wonende Leiden een rente van 33 KG per jr met hypotheek op 9 morgen land met huis
leggende in twee huisweren, belend in zijn geheel O het Cappele weer, W Floris Janszn.,
strekkende het zuideinde uit de Rijn, noordwaarts tot aan t Woutambacht.
62. 15-4-1584. Joris Corneliszn. ter eenre en Eeuwout Corneliszn. ter andere. Zij hebben
gesmaldeeld een woning en bruiklanden aan de Baetelaan, zijnde erfpacht, door hen te andere
tijde van hun andere broers en zusters gekocht. Joris krijgt het achterhuis met achterste berg
met de 2 achterste schuren en de lange boomgaard aan de zuidzijde van t Mellick croft en de
rijstuin gelegen omtrent de boomgaard aan de noordzijde en het achterste bleekveld, Eeuwout
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het voorhuis en de stenen schuur of het zomerhuis en de nieuwe boomgaard en het voorste
bleekveld.
63. 24-6-1584. Dirck Dirckszn. voor hem zelve, Pouwels Jacobszn. man en voogd van
Machteld Dircksdr., Jannetje Dircksdr. wede Floris Willemszn. met Louris Willemszn. haar
gecoren voogd scheiden de boedel van Barbara Reyersdr. hun moeder. Dirck Dirckszn. en
Jannetje Dircksdr. tezamen 13 morgen land met huis, barg, schuur etc. in de Lagewaard,
belend W Cornelis Gerritszn. c.s., O Jan Joostenszn. en Claes Joostenszn. c.s., strekkende met
het zuideinde uit de Lutteken Rijn noordwaarts tot aan t Woutambacht; 4 morgen 4 hond land
de ene helft erfpacht en de andere helft huur in de Hogewaard, belend W Meyns Jansdr. wede
Floris Gerritszn. en de Barnaditen te Warmond, O de Regulieren te Leiderdorp en Jan Paets
van Santhorst, Z Cornelis van Noorden eigenaar en Mary Dircksdr. gebruikster, N de
Lutteken Rijn, lopende met een laan aan de oostzijde in de Lagewaardse weyering, welke laan
destijds door haar ouders gekocht was en geschat op 2200 gulden, Pouwels Jacobszn. 5
morgen 1 hond huurland toekomende de Barnaditen te Warmond, geschat op 125 gulden.
Dirck Dirckszn. een rentebrief van 14 gld 15 st tlv Jan Gerritszn., welke nu betaald wordt
door Gijsbrecht Janszn., de brief is van 8-1-1560 en verleden voor schepenen van Bleiswijk
en hij moet betalen aan Jannetge 12 gld; Jannigje Dircksdr. een rentebrief van 6 gld tlv Gerrit
Nijssoen van 5-7-1567; een rentebrief van 6 gld per jr sprekende op Claes Andrieszn. van 7-31570, 20 st per jr op de erfgenamen van Pieter Claes Jorisznzn. en nu Louris Willemszn.
Pouwels Jacobszn. een rentebrief van 12 gulden per jr.
63v. 8-7-1584. Marritge Florisdr. wede Claes Willemszn. met Dirck Claeszn. en Claes
Claeszn. haar zonen verkopen Jan Claeszn. haar zoon met Jannetge Jansdr. zijn weeskind een
erf van Reyertge Adriaensdr. zijn moeder alsmede een huis en erf met de brief daarvan van
30-6-1560 met een transportbrief, belend O Jan Floriszn., W t kerkepad, Z de Rijn, N de
Heerweg, belast met een losrente van 6 KG tbv de Kerk van Coudekerck.
64. 8-7-1584. Jan Brunen, Pieter Adriaenszn. burgemeester te Leiden als procuratie hebbende
van Claes Adriaenszn. zijn broer verkopen Emmerentia Jansdr., Willem Brunen oom en
voogd van de twee nagelaten weeskinderen van wijlen Willem Janszn., Arent Corneliszn.
vader en voogd van zijn kinderen bij Cecilia Jansdr., Willem Vranckenszn. oom en voogd van
de twee nagelaten weeskinderen van Jan Janszn. bij Dieuwer Anthonisdr., Jan Willemszn.
man en voogd van Marigje Bruijnendr. en Dirck Eeuwoutszn. man en voogd van Jannegie
Bruynendr. voor hen zelve en hen sterk makende voor Annegie Bruynendr. en Grietje
Bruynendr. hun jongste zusters verkopen Claes Claeszn., Symon Claeszn. en Cornelis
Willemszn. namens hun vrouwen en Marigje Jansdr. wede Jan Hendrickszn. metselaar
tezamen 8 morgen 2 hond land in Bremade belend Z een perceel land genaamd de Noot
toekomende t weeskind van Cornelis Floriszn. Toll, W Evert Vos Floriszn. en Michiel
Gerritszn., N Cornelis Willemszn. Ket schout van Koudekerck en Louris Gerritszn., O Dirck
Joriszn. Schoneman en Pieter Gerritszn., belast met 2 gulden erfpacht tbv t Godshuis van
Coudekerck en 14 gulden losrenten die nu ontvangen worden bij Andries Jacobszn.
rentmeester te Leiden en nog 11 hond land in Hazerswoude, belend O Adriaen
Lambrechtszn., W Anna Claesdr. wede Claes Dirckszn. Ket, strekkende t noordeinde uit de
oude dwarswetering zuidwaarts tot Willem Eeuwoutszn. land toe of zijn zwagers land, belast
met een rentebrief van 106 KG te lossen met 1766 gulden.
64v. 29-7-1584. Volgt rentebrief van 106 gulden per jr met hypotheek op het gekochte.
65v. 23-9-1584. Dirck Dirckszn. als oom en Claes Andrieszn. en Gerrit Floriszn. als neven
van Dirck Janszn., Appolonia Jansdr., Marrigje Jansdr. en Meynsje Jansdr., nagelaten
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weeskinderen van wijlen Jan Gerritszn. en Machtelt Dircksdr. zijn uitgekocht van hun
vaderlijk erfdeel door Pouwels Jacobszn. gehuwd met Machteld Dircksdr., elk kind ontvangt
225 gulden.
66. 23-9-1584. Volgt schuldbrief door Pouwel Jacobszn. tbv de 4 weeskinderen, te weten
Dirck 18 jr, Appolonia 23 jr, Marrigje 20 jr en Meynsge 14 jr met hypotheek op 2 1/2 morgen
land, waarvan 1 morgen apart en 1 1/2 morgen gemeen in een weer van 4 morgen met huis,
barg, schuur etc. in de Hogewaard, nu belend N de Lagewaardse wetering, O en Z het St
Katharynen Gasthuis c.s., W Marry Willemsdr. en op 8 morgen land en op 9 morgen land
waarvan Jan Gerritszn. te Leiden competeert 2 morgen 1 1/2 hond, 3 morgen 4 hond genaamd
het Rijsveld, al welke landen liggen in Gnijphoek onder Outshoorn.
67. 25-11-1584. Jan Claeszn. timmerman ter eenre en Marrigje Arentsdr. wede Adriaen
Janszn. wonende Leiden als bestemoeder en voogd en Adriaen Willemszn. Cruytpenninck
heemraadsbode van Rijnland als voogd bij baljuw en mannen van Rijnland gesteld over
Jannigje Jansdr. 5 1/2 jaar, weesdochter van za. Reyertgen Adriaensdr. bij Jan Claeszn.
voorsz. ter andere zijde. Accoord boedelscheiding door tussenspreken van Cornelis
Willemszn. Ket schout van Coudekerck, Dirck Claeszn., broer van Jan Claeszn. en Roelof
Adriaenszn. secretaris van Hazerswoude. De vader behoudt alle goederen en zal haar uitkeren
400 KG en een koe, die bij de grootmoeder staat, die ook het kind zal onderhouden waarvoor
zij 50 KG ontvangt en ten behoeve van het kind op rente moet zetten met hypotheek op een
huis en erf, belend W de Kerksteeg, O Jan Floriszn. Torewaen, strekkende van het noordeinde
van de Heerweg after het zuideinde van de Rijn.
68. 5-12-1584. Pieter Huijgenszn. nu wonende Hazerswoude verkoopt Floris Janszn. zijn oom
8 1/2 morgen land met een klein huisje daarop in de Lagewaard, belend W Mathijs Dirckszn.
c.s., O Jhr Vincent van Lockhorst en Neeltge Eeuwoutsdr. wede Gerrit Eeuwoutszn. bruikster,
strekkende t zuideinde uit de Lutteken Rijn noordwaarts tot aan t Woutambacht.
68v. 16-2-1585. Jacob de Bont poorter van Leiden verkoopt Cornelis Dirckszn. een koopbrief
van een huis en erf in de Hogewaard, belend N de Heerweg, O Nanne Paets te Leiden, Z de
Rijn, W Frans Gerritszn. zoals de verkoper verkregen heeft voor de vierschaar van Rijnland
bij brief van 18-10-1583.
68v. 15-3-1585. Cornelis Dirckszn. verkoopt Cornelis Symonszn. zijn neef de voorgaande
koopbrief.
69. 12-3-1585. Nanne Paets wonende Leiden verkoopt Neeltje Hendricksdr. wede Willem
Pieterszn. en Floris Willemszn. haar zoon 4 morgen land in de Hogewaard, belend O en NW
Jhr Steffen van Blijderswijck, ZW de heer van Poelgeest en de verkoper.
69v. 12-3-1585. Neeltge Hendricksdr. wede Willem Pieterszn. met Evert Vos Floriszn. haar
zoon en Floris Willemszn. is schuldig aan Nanne Paets 37 KG 10 st per j r met hypotheek op
het gekochte. Afgelost 20-8-1589.
70. 3-4-1585. Dirck Adriaenszn., Gerrit Adriaenszn. en Cornelis Adriaenszn., broers,
kinderen van Beateris Pietersdr. hun moeder, stellen dat Adriaen Dirckszn. hun vader op rente
had genomen van Jacobmina van Poelgeest wede Nyclaes van Bronckhorst een rente van 38
KG en dat boven de verzekerdheden van zekere eigen landen bij hun vader ten hypotheek was
gesteld door Symon Floriszn. Toll toen in levende lijve op zodanige diverse percelen als
hierna volgen: 5 morgen land genaamd de 3 ackeren, een perceel land daar benevens gelegen
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ook groot 5 morgen, 14 hond land, van ouds genaamd die Meynselaene allen gelegen in de
Hogewaard, belend W de erfgenamen van heer Gerard van Poelgeest met Jhr Steven van
Blijderswijck, O Arent van Dorp en Pieter Corneliszn. van Buyten, strekkende uit de Rijn tot
in de Lutteken Rijn alsmede op 10 morgen land in de Hogewaard daar westwaarts is gelegen
Arent van Dorp en Pieter Corneliszn. van Buyten en O een perceel eertijds gekomen van
Gerrit Roelofszn. poorter van Leiden, strekkende mede uit de Rijn tot de Lutteken Rijn,
gepasseerd bij Beateris Pietersdr. met Dirck Pieterszn. haar broer van 14-6-1570 en
verscheidene percelen zijn nu eigendom van Neeltje Hendricksdr. wede Willem Pieterszn. in
zijn leven eensdeels aangekomen bij successie van Symon Floriszn. Toll voorsz. en eensdeels
bij koop van de andere mede-erfgenamen en de 14 hond competeren nu ter tijd de jonge
kinderen van Florys Symonszn. Toll en zij stellen dat Willem Pieterszn. destijds zich borg
heeft gesteld voor een rente van 200 gulden per jr tbv Hendrick Egbertszn. poorter van Leiden
met hypotheek op 4 morgen 2 hond land genaamd de Ellebogen boven t geen door Adriaen
Dirckszn. speciaal was verhypothekeerd, gelegen in Bremade of buiten kade in die tijd
Willem Pieterszn. toebehorende en nu Louweris Gerritszn., welke brief van dezelfde datum is
en alzo nadat Symon Floris Huijgenszn. nog Willem Pieterszn. in haar leven nog Neeltje
Hendricksdr. of haar voorsz. kinderen of iemand van harentwege iets genoten of geprofiteerd
heeft in t klein of groot nopende van de hoofdsom van deze twee renten, maar dat deze
borgtocht t land bezwaart en aangezien Adriaen Dirckszn. en Beateris Pietersdr. hun moeder
overleden zijn zonder brieven van de voorsz. renten te hebben gepasseerd, zo stellen Dirck
Adriaenszn., Gerrit Adriaenszn., Cornelis Adriaenszn. tbv Neeltge Hendricksdr. wede Willem
Pieterszn. als eigenaars van de voorsz. landen voor de rente van 38 KG te ontlasten en geven
nu hypotheek op 14 morgen land in de Hondsdijck gemeen met Rijnout van Sonnevelt, t
Capittel ten Hogelande en Cornelis Aelbertszn. te Leiden in een weer van 28 morgen daar
Cornelis Adriaenszn. nu op woont met huis, barg, schuur etc. belend O de wede van Floris
Gerritszn. met eigen en bruikwaar, W t Convent van St Michiels te Leiden eigenaar en
Leendert Corneliszn. bruiker, strekkende uit de Rijn tot aan t Woutambacht, Dirck
Adriaenszn. op 3 1/2 morgen land in de Lagewaard gemeen in een weer van 10 1/2 morgen,
belend in zijn geheel W Dirck Dirckszn. eigenaar en O Claes Claeszn. c.s., strekkende het
zuideinde uit de Lutteken Rijn, noordwaarts tot aan t Woutambacht, Gerrit Adriaenszn. op
zijn huis met barg en schuur aan de Hondsdijck, belend O Willem Corneliszn. onmondig
weeskind van Cornelis Corneliszn. en W t Vrouwen gasthuis met Marrigje Willemsdr. wede
Willem Aerntszn., N de Heerweg en Z de Rijn.
71v. 3-4-1585. Neeltje Hendricksdr. wede Willem Pieterszn. haar leste man met Jhr Gerard
van Poelgeest heer van Hoogmade, Evert Vos Floriszn., Michiel Floriszn., Wouter Janszn.
gehuwd met Geertruid Florisdr., allen kinderen van Floris Symonszn. haar eerste man
alsmede gekoren voogden en toezienders van Neeltje Hendricksdr. haar moeder ter eenre,
Floris Willemszn. en Pieter Willemszn. met Dirck Pieterszn. hun oom ter andere zijde, als
erfgenamen van Willem Pieterszn. hun vader. Boedeldeling. Neeltje een perceel van 5 morgen
land genaamd de 3 ackeren in de Hogewaard, belend O Jhr Arendt van Dorp en Jacob
Aertszn. Spruyt, Z de Heerweg, strekkende met een pad van 2 roe breed aan t oosteinde van
de Uiterdijk eertijds behoord hebbende aan de voorsz. 5 morgen tot in de Rijn, het noordeinde
de Lutteken Rijn, strekkende met een laan aan de Lagewaardse wetering, alles volgens de
oude brief; 3 morgen in een weer van 10 morgen land aldaar, belend N de Lutteken Rijn
strekkende met een laan tot in de Lagewaardse watering, W Aernt van Dorp, O de erfgenamen
van Mr Arent Sasbout, Z de Lanemue camp, welke voorsz. 3 morgen daar tegenaan gelegen
een oppad zullen hebben over 7 morgen land naar de Rijndijk toe, 6 morgen 4 1/2 hond land
in Bremade of de buiten kade genaamd de Moelencamp, belend W de Lagewaardsekade, O
Eeuwout Gerritszn., N Michiel Floriszn. en t weeskind van Cornelis Floriszn. met Neeltje
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Hendricksdr., Floris Willemszn. en Pieter Willemszn. voorsz., Z Aeltgen Claesdr., belast met
3 KG per jr tbv de Kerk van Coudekerck volgens de brieven daarvan zijnde. Floris
Willemszn. en Pieter Willemszn. 7 morgen land in de Hogewaard, belend O Mr Arent
Sasbout, W eensdeels Jhr Arent van Dorp en eensdeels Jacob Aertszn. Spruyt, strekkende t
zuideinde uit de Lutteken Rijn noordwaarts tot die 3 morgen voorsz., 7 morgen 4 hond in
Hazerswoude aan 2 percelen. Gemeen houden Neeltje Hendricksdr. met Floris Willemszn. en
Pieter Willemszn. een huis en erf in de Hogewaard, belend W Evert Vos Floriszn. c.s., O
Neeltje Hendricksdr., Z de Rijn, N de Heerweg, 2 morgen 5 1/2 hond land in Bremade, O t
weeskind van Cornelis Floriszn. Tol, W de wede van Claes Banen, Z Neeltje Hendricksdr., N
t Woutambacht; 1 1/2 hond land in de Hogewaard in een camp van 6 morgen gemeen met de
wede van Willem Aertszn. c.s.
72v. 3-4-1585. Neeltje Hendricksdr. wede Willem Pieterszn. met Michiel Floriszn. haar zoon,
Floris Willemszn. voor hem selve en Pieter Willemszn. met Dirck Pieterszn. zijn oom
verkopen Evert Vos Floriszn. 5 morgen land in de Hogewaard, belend W en N Jhr Steven van
Blijderswijck, O Neeltje Hendricksdr., Z Evert Vos Floriszn. c.s. met een perceel genaamd de
Meynselaen.
73. 7-5-1585 stilo novo. Reyer Jacobszn. wonende Leiden man en voogd van Aeltgen
Gerritsdr. verkoopt Gerardt van Poelgeest vrijheer van Hoogmade etc. de helft van 17 morgen
land strekkende t zuideinde met de huiswerf van de Heerweg noordwaarts tot over de
achterdijk aan t Woutambacht, O de koper met zijn boomgaaerd en singel, alsmede Jacob
Gerritszn. c.s., W een weer genaamd Cappelle weer, nu in huur in gebruik bij Marrigje Jan
Bruinendr. wede Jan Hendrickszn. metselaar, belast met de helft van 12 schellingen erfpacht
per jr tbv Dirck Pieterszn. volgens brief van 28-3-1500, terwijl de wederhelft verkocht is aan
Michiel Gerrit Lourisznzn. te Leiden, betaald met een schuldbrief gepasseerd voor Claes
Dirckszn. Ket schout van Coudekerck van 16-5-1522, waarbij Jacob Coppier de voorsz. 17
morgen met de erfpacht verkocht had aan Katrijn van der Graft de bestemoeder van de vrouw
van Reyer Jacobszn. met waarborg de helft van 8 morgen daarvan de wederhelft toekomt aan
Damiaen Isaackszn. van der Graft wonende Delft in een weer van 8 1/2 morgen, daarvan de
1/2 morgen toebehoort aan Dirck Adriaenszn. te Coudekekrck, strekkende uit de Rijn
noordwaarts tot het Woutambacht, belend N Floris Janszn. en W de Bamaditen te Warmond.
73v. 7-5-1585. Dezelfde verkopen Michiel Gerrit Lourisznzn. wonende Leiden de andere
helft, met dezelfde waarborg.
74v. 18-6-1585. Dirck Adriaenszn. en Gerrit Adriaenszn. broers, voor hen zelve en Geertge
Adriaensdr. nog ongehuwd en minderjarig, alle wonende Coudekerck, Geertge met Dirck
Pieterszn. haar oom te Hazerswoude en Cornelis Aelbertszn. haar neef te Leiden als haar
bloedvoogden ter eenre en Cornelis Adriaenszn. hun broer te Coudekerck ter andere zijde. Zij
stellen dat zij op 24-1-1585 met advies van Huijbert Ariszn. hun oom wonende Delft als
medevoogd over Geertge en bij tussenspreken van Cornelis Willemszn. Ket schout en Lenaert
Adriaenszn. van Outshoorn eertijds schout en nu schepen van Coudekerck en Roelof
Adriaenszn. secretaris van Hazerswoude hebben verkocht aan hun broer Cornelis Adriaenszn.
een woning als huis, schuur en barg met eigen land en de bruikwaar van huurlanden als
Beateris Pietersdr. en Adriaen Dirckszn. hun vader en moeder bezeten hebben en door
Beateris met de dood omtrent 1584 geruimd leggende in twee weren, het ene 12 morgen en
het andere 16 morgen, strekkende uit de Rijn noordwaarts tot in het Woutambacht, belend O
Meyns Floren met eigen en bruikwaar, W het St Michielsclooster te Leiden eigenares en
Leendert Corneliszn. bruiker, daarvan 11 morgen, 2 1/2 morgen en 1/2 morgen huurland zijn,
als ook nog 10 morgen land in Jacobswoude, daarvan 3 morgen op hemzelf liggende genaamd
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de Hoorn en 7 morgen apart, eensdeels eigen en eensdeels huur van de erfgenamen van
Cornelis van Noorden te Leiden, 3 morgen huurland in Coudekerck in de Hogewaard, alles
volgens de oude brieven en huurcedulen, met alle roerende goederen, het geheel geschat op
6203 gulden, bezwaard met verscheidene renten tot een totaal van 2293 gulden 12 st.
75v. 18-6-1585. Volgt schuldbrief door Cornelis Adriaenszn. tbv Dirck Adriaenszn. zijn broer
van 842 gulden 10 st met hypotheek op het gekochte.
76. 18-6-1585. Idem tbv zijn broer Gerrit Adriaenszn. voor hetzelfde bedrag en onder
dezelfde hypotheek.
76v. 18-6-1585. Idem tbv zuster Geertje Adriaensdr. voor hetzelfde bedrag en onder dezelfde
hypotheek.
77. 26-8-1585. Mathijs Mathijszn. en Anthonis Joostenszn. kerkmeesters van
Esselickerwoude verkopen Floris Janszn. 1 morgen land in de Hondsdijck in een weer van 8
1/2 morgen, belend O Jacob Gerritszn. c.s., W de heer van Poelgeest c.s., strekkende uit de
Rijn tot het Woutambacht, gelijk de koper en zijn voorzaten van de kerkmeesters in huur
hebben gebruikt met waarborg 5 morgen land in Jacobswoude, belend Z de heer van
Poelgeest, N Claes Floriszn. in Homa, O de Groeneweg toekomende de heer van Poelgeest,
W de dwarswatering, betaald met 150 gulden, die gebruikt zullen worden tot reparatie van de
kerk van Esselickerwoude.
77. 9-11-1585. Cornelis Adriaenszn. zoon van wijlen Adriaen Dirckszn. is schuldig aan
Nicolaes van Bronckhorst en Nicolaes van Mathenesse beiden weeskinderen en erfgenamen
van wijlen jonkvr. Jacobmina van Poelgeest wede Jhr Nicolaes van Bronckhorst een losrente
van 38 KG per jr met hypotheek op 14 morgen land in de Hondsdijck aan twee weren met
huizen, schuren, bargen etc. eigen land en geen leengoed noch erfpacht, belast met 1400
gulden, belend W t Convent van St Michiels binnen Leiden als eigenaar en Lenaert
Corneliszn. als gebruiker, O Meyns Jansdr. wede Floris Gerritszn. c.s., strekkende het
zuideinde uit de Rijn noordwaarts tot in t Woutambacht en nog 3 morgen en 2 1/2 morgen
tezamen 5 1/2 morgen land in Jacobswoude buiten de kade, belend in zijn geheel W de kade
van Leiderdorp en de kade van Coudekerck, Z de kade van Coudekerck en Willem
Corneliszn. met bruikwaar, O Bruynen watering, N Mary Dircksdr. wede Willem Dirckszn.
Ket, afgelost 3-4-1631.
78. 9-11-1585. Daem Corneliszn. Raemaker verkoopt Hendrick Arentszn. houtkoper wonende
Zoeterwoude een koop- en eigendomsbrief met transportbrief van een nieuw getimmerd huis
en schuur in de Hondsdijck met de erfpacht van de huiswerf, belend W Willem Corneliszn.
onmondig weeskind van Cornelis Corneliszn., O Claes Pieterszn., strekkende die noordzijde
van de Heerweg tot in de Rijn, de verkoper aangekomen van Cornelis Floriszn. Koeyman,
belast met 20 st erfpacht per jr (de erfpachtsbrief is van 27-11-1569 en de transportbrief van
11-4-1571, stilo com.) met waarborg van een schuldbrief van 200 gulden, die de verkoper op
het huis sprekende heeft en bij de koper gepasseerd is.
78v. 9-11-1585. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte.
78v. 9-11-1585. Dirck Adriaenszn. man en voogd van Jannegie Dircksdr. wede Floris
Willemszn. ter eenre en Jan Willemszn. en Louris Willemszn. als omen en naaste
bloedvoogden van de 5 kinderen ter andere zijde. Zij tonen een scheidcedulle van de boedel
waarbij op 8-6-1583 Jannegie Dircksdr. wede Floris Willemszn met Dirck Dirckszn. haar
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broer en Pouwels Jacobszn. haar zwager als haar gekoren voogden ter eenre en de
voornoemde voogden over Floris Floriszn. die te palmen 1583 17 jr oud was, Marijtge
Florisdr. baefmis 1582 14 jr, Dirck Katrijn Florisdr. te meie 1583 12 jr, Machtelt Florisdr.
allerheiligen 1582 7 jr en Eems Florisdr. Pasen 1583 3 jr. De weeskinderen zijn nog jong, de
wede krijgt de boedel en zal de kinderen elk 600 gulden betalen als zij 18 jr oud zijn of bij
herhuwelijking van de wede. Bovendien is Dirck Katrijn Florisdr. een koebeest gelegateerd
bij Barbara Reyersdr. haar bestemoeder, Machtelt is nog 50 gulden gemaakt als legaat door
haar vader. De wede geeft hypotheek op haar huis als barg, schuur etc. en 24 morgen land
daarop het getimmerte staat en 5 morgen eigen land en de rest is huurland, 8 1/2 morgen
liggen bij Floris Jan Dirck Doven daar een halve morgen eigen ligt in een weer land genaamd
Rijntgen in de Lagewaard groot 11 morgen en daarvan is een derde deel eigen, belast met 3
KG per jr tbv de kerk van Coudekerck, alsmede op Hagens camp met een camp daarnaast
tezamen groot 8 1/2 morgen, belast met 7 groot en 15 st; 7 1/2 morgen land in de Gnephouck
onder Oudshoorn (deze laatste 3 percelen worden geschat op 2750 gulden).
80. 12-1-1586. Opschrift waarborg gesteld en verlij gedaan bij Dirck Joriszn. tbv Dirck
Janszn. Graeff oud burgemeester van Amsterdam wegens de koop van 7 hond in Zoeterwoude
op 4 morgen land, belend het zuideinde Pieter Gerritszn., W de erfgenamen van Jan Bruinen,
N Meynsge Jansdr. wede Floris Gerritszn. met Mary Willemsdr. Cornelis Willem Aerntsznzn.
wede, O de Bremase watering, niet anders belast dan met een pacht van 3 gulden per jr.
80. 7-1-1586, met schepenen van Esselickerwoude. Dammis Floriszn. wonende
Esselickerwoude, Claes Floriszn., Floris Jacobszn. als oudste zoon van Katrijn Florisdr. wede
Jacob Corneliszn. wonende op Hoochmade, Willem Janszn. zn van Aecht Florisdr. wede Jan
Willemszn., Jan Symonszn. enig erfgenaam van Geertruyt Florisdr. zijn moeder, beide
wonende Warmond, Floris Maertenszn. voor hem zelve, Jan Gerritszn. zijn zwager mede voor
hem zelve en tezamen hen sterk makende voor hun zusters en broers, elke kinderen van
Maerten Floriszn. gewoond hebbende te Warmond, Floris Jacobszn. voor hem zelve en
vervangende zijn broer Aris Jacobszn., mitsgaders Cornelis Dirckszn. Ket als oom van Niesge
Jacobsdr. tezamen in plaats van Jacob Floriszn. allen als erfgenamen van moederszijde voor
de helft van Marrigje Cornelisdr. dr en enige erfgename van Cornelis Floriszn., Marrigje
Florisdr., Michiel Floriszn. wonende Coudekerck, Wouter Janszn. man en voogd van
Geertgen Florisdr., Salomon Joriszn. man en voogd van Ermgen Florisdr. beide wonende
Hazerswoude aan de Groenendijck en Louris Gerritszn. vader en voogd over zijn twee
kinderen bij Marrigje Florisdr. mede wonende Coudekerck, mede erfgenamen van een zesde
deel van vaderszijde voor de andere helft van de voorsz. Marrigje Cornelisdr., hier alsnog
uitblijvende de portie van Daniel Dirckszn. namens Barbara Florisdr. zijn vrouw hun medeerfgenaam voor een zesde deel verkopen Ever Vos Floriszn. mede erfgenaam voor een zesde
deel van vaderszijde eerst een woning als huis, barg, schuur in Coudekerck met 24 morgen 50
roe land strekkende uit de Lutteken Rijn noordwaarts tot aan t Woutambacht, W Vredericks
weer, O de Leprozen te Leiden c.s., waarvan 1 1/2 morgen huurland, belast met 3 KG 2 1/2 st
per jr tbv de kerk van Coudekerck; 21 st per jr tbv de pastorie van Coudekerck, 4 KG 10 st tbv
de huiszitten te Leiden, 15 st per jr tbv de Kerk van Leiderdorp, een rosenobel per jr tbv de
Abdij van Rijnsburg, waarvoor men moet betalen 5 gulden; een losrente van 18 KG tbv het
convent van Abcoude te Leiden, 10 KG losrente tbv Leendert Corneliszn. en Marrigje
Cornelisdr., 37 1/2 st losrente tbv Aeltge Dirck Ghijszn.; 3 morgen in Esselikerwoude, belend
Z de kerk van Coudekerck, N de wede van Willem Meessen te Leiden, Reynoult Corneliszn.
en Gerrit Corneliszn., W Mr Jan van Bancken, belast met 18 KG per jr tbv Dammas Floriszn.;
1 1/2 morgen land in Coudekerck in Bremade of buiten kade, belend O Michiel Floriszn., W
Neeltge Hendricksdr. met haar jongste kinderen, Z Neeltge Hendricksdr. voorsz., N t
Woutambacht; 2 morgen 5 hond land in Coudekerck buiten kade gemeen met Vos Floriszn.
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en Michiel Floriszn. en Wouter Janszn. in een camp of perceel van 3 1/2 morgen genaamd de
Noort, belend Z en O de scheidinge van Coudekerck, W Aeltge Claesdr. en Michiel
Gerritszn., N Pieter Gerritszn. en de erfgenamen van Jan Bruins. Mede verscheen Daniel
Dirckszn. man en voogd van Barbara Florisdr. mede erfgename van Marrigje Cornelisdr. van
vaderszijde voor 1/6 deel in de helft en draagt zijn deel alsnog over aan Ever Vos Floriszn.
81. 7-1-1586 stilo novo. Schuldbrief door Ever Vos Floriszn. als principaal en Michiel
Floriszn. zijn broer, beide wonende Coudekerck, alsmede Wouter Janszn. en Salomon Joriszn.
namens hun vrouwen beide wonende Hazerswoude als borgen voor 2100 gulden, met
hypotheek op het gekochte.
82. 7-1-1586. Dezelfde is schuldig aan Michiel Floriszn. zijn broer, Wouter Janszn. en
Salomon Joriszn. zijn zwagers en de 2 weeskinderen van Louris Gerritszn. bij Marrigje
Florisdr. elk 1/6 van 2100 gulden, met hypotheek op het gekochte.
82v. 12-2-1586 stilo novo. Jan Berens bakker verkoopt Jan Corneliszn. rietdekker een
erfpachtsbrief met transport van een huis en erf in de Hogewaard van 10-9-1560 en transport
van 28-2-1583, belend W Arent Corneliszn., O de Rijn, strekkende die noordzijde van de
Heerweg tot in de Rijn.
82v. 12-2-1586. Mathijs Pieterszn. man en voogd van Marrigje Berendr. wonende Alkemade
verkoopt Jan Berens zijn zwager wonende Coudekerck een uiterdijk of erf in de Hogewaard
zoals Dirck Louriszn. de eerste man van Marrigje Berendr. aangekomen is bij rechterlijke
procedure van Pieter Corneliszn. van Buijten volgens schatbrief van 7-1-1564 stilo com.
83. 12-2-1586. Doorverkoop aan Neeltge Woutersdr.
84. 30-3-1586 stilo novo. Hans Daze man en voogd van Quirina van Paenderen wonende
Haarlem verkoopt Reynout van Oij wonende Leiden een woning als huis, schuur, barg en 14
morgen land in de Hogewaard, belend N de koper en Cornelis Gerritszn., O Jan Adriaenszn.,
W Michiel Floriszn. met zijn bruikland, Marry Willemsdr. wede Willem Aertszn. en Meyns
Jansdr. c.s., Z de Rijn, voor 2300 gulden.
84. 8-5-1586. Dirck Dirckszn. man en voogd van Annegie Willemsdr. en Gerrit Janszn. man
en voogd van Emmerentia Willemsdr. verkopen Symon Floriszn. kleermaker 2 1/2 hond land
alsmede een elstuin in de Hondsdijck, belend O Floris Janszn. c.s.. W Michiel Gerritszn.,
strekkende het noordeinde van Grietje Florisdr. Symon Janszn. wede haar werf zuidwaarts tot
Machtelt Fransdr. wede Jeronimus Coster met haar kinderen haar huiswerf toe.
84v. 17-6-1586. Ever Vos Floriszn. is schuldig aan Claes Sebastiaenszn. een losrente van 36
KG per jr met hypotheek op een woning als huis, schuur, barg en 24 morgen land in de
Lagewaard, belend W Gerrit Clementszn. c.s. met een weer genaamd Vrericks weer, O de
arme leprozen te Leiden, strekkende het zuideinde uit de Lutteken Rijn noordwaarts tot het
Woutambacht toe, in welke 24 morgen IJsbrant Pieterszn. Starck deurwaarder 1 morgen land
te leen houdt van de heer van Poelgeest en de schuldenaar 1/2 morgen te leen van dezelfde,
belast als vermeld bij de aankoop.
85v. 1-12-1586. Ever Vos Floriszn. verkoopt Michiel Floriszn. zijn broer 1 1/2 morgen land
in Bremade, belend W Neeltge Hendricksdr. met haar jonge kinderen, O de koper, Z Neeltge
Hendricksdr. voorsz. zijn moeder en N t Woutambacht.
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86. 1-12-1586. Dezelfde verkoopt dezelfde 3 morgen 2 hond land gemeen met Wouter Janszn.
in een camp groot 3 morgen 4 hond in Bremade of buitenkade, belend W Michiel Gerritszn.
en Aeltje Claesdr., N de erfgenamen van Jan Bruin en Pieter Gerritszn., O en Z de
landscheiding tussen die Gnephoeck en Coudekerck.
86. 1-12-1586. Dezelfde verkoopt Wouter Janszn. zijn zwager 9 hond gemeen in een camp
van 2 morgen 2 hond genaamd die Meynselaer in de Hogewaard, belend W Jhr Gerard van
Poelgeest, O Neeltje Hendricksdr. wede Willem Pieterszn., N Jhr Steven van Blijderswijck en
Willem Floriszn., Z de Rijn.
86v. 18-12-1586. Dezelfde is schuldig aan de pastoor van Hooichmade 12 1/2 KG per jr met
hypotheek op een woning met landen met de bekende 24 morgen, afgelost 17-3-1613.
87. 7-2-1587. Jan Berens bakker verkoopt Hendrick Corneliszn. van Hensbeeck wonende
Leiden een uiterdijk van 8 of 9 hond land in de Hogewaard, belend O Reynout van Oijen, W
onzer vrouwen Gasthuis, strekkende die noordzijde van de Heerweg tot in de Rijn.
87v. 14-4-1587. Ever Vos Floriszn. is schuldig aan Dirck Floriszn. een rente van 12 KG per jr
met hypotheek op zijn woning met 24 morgen 50 roe met huis, barg en schuur in de
Lagewaard, belend W Symon Claeszn. en Gerrit Clementszn. met Vrericks weer c.s., O de
Leprozen binnen Leiden c.s. strekkende t zuideinde uit de Lutteken Rijn tot aan t
Woutambacht.
88v. 29-4-1587. Dirck Floriszn. verkoopt Claes Jacobszn. van Berckel lakenkoper, man en
voogd van Niesje Jacobsdr. wonende Leiden een eigendomsbrief van 2-5-1556 van een huis
en erf in het dorp van Coudekerck neffens die Kerck, de verkoper aangekomen door koop van
de gemene erfgenamen van Marrigje Gijsbertsdr. nu belend O Claes Jacobszn., W Jan
Floriszn., strekkende voor van de Heerweg tot de voorsz. Jan Floriszn. erf toe en voorts met
een pad tot dit huis behorende gaande tussen Claes Jacobszn. voorsz. en Jan Floriszn. voorsz.
erven, betaald met een obligatie van 200 gulden.
89. 8-7-1587. Dirck Dirckszn. alias Dirck Janszn. wonende Leiderdorp ter eenre en Michiel
Gerritszn. wonende Leiden ter andere zijde hebben gemeen 12 1/2 morgen land gekomen van
Magdalena van Foreest wede Jonker Johan van Duyvenvoorde en Cornelia van Foreest haar
zuster volgens de koopbrief daarvan zijnde, berustende onder Michiel Gerritszn., van 15-21579 en nog 7 hond hen uit andere tijden competerende, gekomen van Claes Dirckszn. Ket of
zijn erfgenamen, gemeen met 14 hond toekomende de arme Leprozen te Leiden in een weer
genaamd het Meerweer, groot 16 morgen, in de Hogewaard, belend in zijn geheel W Louris
Gerritszn. c.s. eigenaar en dezelfde Louris ook bruiker, O Jan Joostenszn., bruiker Marie
Willemsdr. wede Aert Dammaszn., Cornelis Dirckszn. met de Hoffcamp en de Barnaditen te
Warmond, strekkende t zuideinde uit de Rijn noordwaarts tot de Lutteken Rijn.
Grondcaveling bij tussenspreken van Cornelis Willemszn. Ket schout van Coudekerck, Gerrit
Janszn., schout van Leiderdorp en Roelof Adriaenszn. schout van Hazerswoude. Michiel
Gerritszn. het zuideinde van t voorsz. land gelijk hij en zijn voorouders gebruikt hebben
strekkende uit de Rijn totte Lamme toe en gelijk de Hoffcamp voorsz. op t noordeinde komt.
Dirck Janszn. t noordeinde, beginnende op t zuideinde van de Lamme en voorts strekkende tot
de Lutteken Rijn, gelijk hij en zijn huisvrouws ouders t zelve lang gebruikt hebben en Michiel
zal Dirck toegeven 100 KG.
89v. 19-7-1587. Dirck Floriszn. verkoopt Jan Floriszn. zijn broer het huis en erf dat hij
verkocht had aan Claes Jacobszn. van Berckel en nu door zijn broer genaast is.
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90. 10-7-1587. Daem IJsaacszn. van der Graft wonende Leiden verkoopt Reyer Jacobszn. te
Leiden de helft van 8 morgen land, daarvan de wederhelft de koper toekomt, in de
Hondsdijck, gemeen met de Papelike proven, belend O Floris Janszn. en de Heilige Geest te
Leiden c.s., Wouter Janszn. met de Barnaditen te Warmond c.s., strekkende voor uit de Rijn
noordwaarts over de Achterdijk aan t Woutambacht. Borg Symon IJsbrantszn. van der Graft
zijn broer.
92. 23-8-1587. Dirck Adriaenszn. en Jan Joostenszn. buurlieden en ambachtsbewaarders van
Coudekerck, Joost Claeszn., Lenaert Corneliszn., Gerrit Floriszn. , Claes Willemszn., Reyer
Janszn., Claes Janszn. en Dirck Dirckszn. schepenen van Coudekerck zijn schuldig namens
het dorp van Coudekerck aan Michiel Gerritszn. wonende Leiden een rente van 14 KG per jr.
94. 16-10-1587. Pieter Janszn. voor hem zelve en als voogd van zijn broeders en zusters
kinderen, Harmen Corneliszn. voor hem zelve en als voogd van zijn zusters en broeders,
Huych Gerritszn. voor hem zelve, Jacob Harmenszn. voor hem zelve en hem sterk makende
voor Geertge Harmensdr. zijn zuster, Hendrick Symonszn. vader en voogd van Symon
Hendrickszn. gewonnen bij Marytge Harmensdr., Jacob Gerritszn. als voogd van Jannetje
Harmensdr. zijn moeder, Dirck Maertenszn. voor hem zelve, alle wonende in verscheidene
jurisdicties verkopen Jan Dirckszn. van Haestrecht twee bezegelde brieven van huizen en
erven in het ambacht van Coudekerck daarvan de leste is gedateerd 3-11-1577, als
erfgenamen van Frans Gerritszn. en Geertruid Harmensdr.
94v. 14-11-1587 st. n. Pieter Willemszn. wonende aan de Lage Rijndijk is schuldig aan
Hendrick Gerritszn. Buytewech een rente van 44 KG per jr met hypotheek op 7 morgen land,
belend O de erfgenamen van Mr Arent Sasbout, W Arent van Dorp en Jacob Aertszn. Spruyt,
N Neeltje Hendricksdr. de moeder van de schuldenaar, Z de Rijn, afgelost 27-1-1615.
95. 25-12-1587. Cornelis Symonszn. wonende Leiderdorp verkoopt Cornelis Floriszn. een
koopbrief van een huis en erf in de Hoge waard, belend O Lyck Adriaenszn., W Jan
Dirckszn., Z de Rijn, N de Heerweg, zoals de verkoper destijds heeft verkregen van Cornelis
Dirckszn. zijn neef volgens de brief voor baljuw van Rijnland van 18-10-1583 met twee
transporten van Cornelis Willemsz. Ket schout van Coudekerck van 16-2-1585 en 11-3-1585.
96. 12-3-1588. Ever Vos Floriszn. is schuldig aan Marretje Dircksdr. wonende Leiden een
rente van 13 KG 15 st per jr met hypotheek op een huis en erf met 22 morgen land in de Lage
waard, belend W Gerrit Clementsz. en Symon Claeszn. met Dierck weer c.s., O de arme
Leprozen te Leiden c.s., strekkende t zuideinde uit de Lutteken Rijn noordwaarts tot aan het
Woutambacht; 5 morgen land in de Hoge waard belend W en N Jhr Steven van Blijderswijck,
Z Neeltje Hendricksdr. en Wouter Jacobszn., O Neeltje Hendricksdr., afgelost 1-5-1618.
97. 11-4-1588 stilo n. Floris Willemszn. verkoopt Pieter Willemszn. zijn broer de helft van
een weer van 7 morgen land in de Hoge waard, belend O de erfgenamen van Mr Arent
Sasbout, W eensdeels Jhr Arent van Dorp en eensdeels Jacob Aertszn. Spruyt, strekkende t
zuideinde uit de Rijn noordwaarts tot 3 morgen land toe die haar moeder toebehoort, daarvan
de wederhelft de koper toekomt; een vierde gedeelte van 2 morgen 5 1/2 hond land in Brema,
belend O Michiel Floriszn., W de wede van Claes Banen, Z Neeltge Hendricksdr. hun
moeder, N t Woutambacht, daarvan de koper een vierde toekomt en hun moeder de helft.
98. 19-4-1588 stilo n. Dirck Adriaenszn. man en voogd van Jannetje Dircksdr. verkoopt Dirck
Dirckszn. de helft van 13 morgen land met huis, barg, schuur etc. in de Lage waard, belend W
Cornelis Gerritszn. c.s., O Jan Joostenszn. en Claes Joostenszn. c.s., strekkende uit de

23

Lutteken Rijn noordwaarts tot aan t Woutambacht; 2 morgen 2 hond land in de Hoge waard,
waarvan de helft erfpacht, welke groot is jaarlijks 2 gulden en 5 groot en de andere helft is
huur, belend W de erfgenamen van Floris Gerritszn. en de Barnaditen te Warmond, O de
Regulieren te Leiderdorp en Jan Paets van Santhorst, Z Reynout van Oijen, N de Lutteken
Rijn.
98v. 19-4-1588. Volgt schuldbrief van 600 gulden, met hypotheek op het gekochte.
100. 3-1-1588 stilo n. Dirck Willemszn. en Claes Willemszn. Ket, Jacob Gerritszn. voor hem
zelve voor zoveel als hem aangaat, Jacob Gerritszn. met Michiel Gerritszn. als voogden over
de 4 onmondige weeskinderen die Jacob Gerritszn. gewonnen heeft bij wijlen Jannetje
Willemsdr., Cornelis Adriaenszn. man en voogd van Maritgen Willemsdr., Pieter Gerritszn.
man en voogd van Anna Willemsdr., Trijntge Willemsdr. 21 jr en Ermpge Willemsdr., 18 jr
met Cornelis Dirckszn. Ket, Willem Dirckszn. Onderwater en Dirck Dirckszn. Onderwater
hun omen en naeste voogden alle als erfgenamen, kinderen en kleinkinderen van Willem
Dirckszn. Ket en Maria Dircksdr. hun ouders. Boedeldeling. Elk kind 1/7 deel of 2749 gulden.
Jacob Gerritszn. 3 morgen land in Hazerswoude in de Galgbuurt, geschat op 750 KG alsmede
een rentebrief op 20 morgen en zekere woning in Aerlanderveen welke nu wordt betaald door
Maritge Gerritsdr. wede Roelof Gerritszn. losbaar met 187 KG 10 st alsmede 1000 gulden die
hem ten huwelijk zijn gegeven en moet uitkeren 811 gulden 10 st; Cornelis Adriaenszn. 3
morgen 5 hond 14 roe land in Leiderdorp belast met 3 KG en 13 KG per jr alsmede een
rentebrief op Willem Joriszn. groot 12 KG die nu betaald worden door Cornelis Willemszn.
Ket de schout voorsz., losbaar met 192 KG en heeft bij huwelijk ontvangen 1000 KG en hem
was geleend 100 KG en moet nu 707 gulden bijbetalen; Claes Willemszn. Ket de woning als
huis, barg, schuur etc. met de bruikwaar van 11 morgen 3 hond huurland in de Hondsdijck
geschat op 1200 gulden, met 17 morgen 1 hond eigen land in hetzelfde weer, belast met 5 st
en 2 1/2 st per jr tbv de kerk en de pastorie van Coudekerck, geschat op 3637 gulden; 6 1/2
morgen eigen land en 4 1/2 morgen huurland in Jacobswoude, geschat boven de tijns op 812
gulden 10 st; 3 1/2 morgen land in Leiderdorp in de woning van Claes Roelen geschat op 800
gulden alsmede 130 gulden van zijn broer Dirck Willemszn. als de prijs voor 1 morgen
leenland t welk Dirck Willemszn. uit de boedel trekt en bij Willem Dirckszn. Ket gekocht
was, de helft van de levende have geschat op de helft van 822 KG, tezamen 7391,50, waarvan
afgetrokken 2749 en moet dus bijbetalen 4642,50. Trijntge 10 morgen land tot Alphen geschat
boven de tijns op 2300 gulden; 1 1/2 morgen land tot Alphen geschat op 150 gulden, tezamen
2450 gulden en krijgt toe 299 gulden; Ermpge 6 morgen land in Hazerswoude achter
Reynenburg woning en de bruikwaar van de landen en de verbrande woning van Reynenburg
alsmede de huurwaarde van t huis van Niesge Jacobsdr. geschat tezamen op 2400 gulden met
de helft van de levende have op 822 gulden tezamen 3222 gulden en moet bijbetalen 473
gulden; Dirck Willemszn. de helft van een woning in de Weipoort met de helft van 17 morgen
eigen land en de helft huurland van 5 morgen belast met 1/4 van 38 1/2 st en de helft van 6
gulden 5 st losrente geschat op 1750 gulden en de helft van 4 morgen land in de Bergpolder
onder Zoeterwoude belast met de helft van 6 KG per jr geschat op 450 gulden, tezamen 2200
gulden en moet ontvangen 549 gulden; Pieter Gerritszn. 2749 gulden. Opschrift de kinderen
en erfgenamen van Willem Dirckszn. Ket alias Reynenburch.
102. 14-6-1588. Maerten Mourinszn. en Jan Mourinszn. broers verkopen Claes Willemszn.
Ket 3 1/2 morgen land in een weer van 21 morgen met meer anderen, het gehele weer belend
O de koper, W de Abdij van Rijnsburg, strekkende voor uit de Rijn tot achter aan t
Woutambacht.

24

102v. -7-1588. Floris Corneliszn. voor hem zelve, Jan Corneliszn., Claes Corneliszn. en
Adriaen Corneliszn., Neeltge Cornelisdr. en Anna Cornelisdr. allen weeskinderen van
Cornelis Floriszn. bij Rusge Jansdr. zijn eerste vrouw met Huych Janszn. en IJsbrant Claeszn.
beide wonende Hazerswoude hun omen en natuurlijke voogden met Leendert Adriaenszn. en
Joost Claeszn. en zijn uitgekocht van Cornelis Floriszn.
103. -7-1588 stilo n. Cornelis Floriszn. is schuldig aan zijn 4 zonen Jan, Claes en Adriaen
Corneliszn. elk 25 KG als moederlijk versterf genaamd Rusge Jansdr. met hypotheek op de
helft van een woning, waarvan de wederhelft toebehoort aan Dieuwer Claesdr. met de helft
van de bruikwaar van 15 morgen daar t huis op staat, toebehorende Jhr Arent van Dorp.
104. 31-12-1588. Jacob Aertsz. Spruyt gehuwd met Maria Dircksdr. zijn tegenwoordige
vrouw, wonende Leiden, verkoopt Reynout van Oij wonende Leiden 41 roe land met de
vervallen steenoven en het huis daarop staande, belend N en W de verkoper, Z de Rijn, O
Pieter Willemszn., belast met een losrente van 18 KG 15 st tbv Gerrit Roelofsz. van der Mije
te Leiden, alsmede 10 pond hollands tbv St Barbara gilde in de St Pieterskerk te Leiden, een
losrente van 4 gld tbv Gerrit Janszn. de Man waard in de Boom te Leiden, 6 pond losrente tbv
het Vrouwengasthuis te Leiden, 4 gulden 10 st tbv St Barbara Gilde.
104v. 19-11-1588. stilo v. Claes Willemszn. Ket is schuldig aan Pieter Gerritszn. zijn zwager
man en voogd van Annetje Willemsdr. 2600 gulden, met hypotheek op een woning als huis,
schuur, barg etc. alsmede 20 morgen 4 hond eigen land als voren, afgelost 1-6-1623 in handen
van Willem Pieterszn. de zoon van Pieter Gerritszn.
106. 10-11-1588 stilo n. Dezelfde is schuldig aan Mr Jacob Gerritszn. vader en voogd over
zijn onmondige weeskinderen bij Jannetje Willemsdr. als Gerrit Claeszn., Maertje Claesdr.,
Willem Claeszn. en Cornelis Claeszn. resp. 8 1/2 jr, 6 1/2 jr, 4 1/2 jr en 2 jr 550 gulden, met
hypotheek op hetzelfde onroerend goed. Afgelost in handen van Willem Jacobszn. de zoon
van Jacob Gerritszn. op 1-6-1623.
106v. 10-11-1588. Dezelfde is schuldig aan Michiel Gerritszn. van Coudekerck nu wonende
Leiden 18 KG met dezelfde hypotheek, afgelost 1-6-1623 in handen van Willem Jacobszn. en
Willem Pieterszn.
108. 33-7-1588 (sic) Andries Jacobszn. en Willem Adriaen Claesznzn. als voogden over de
weeskinderen van Gerrit Romboutszn. en Heyndrikje Thymansdr. beide z.g. en Willem
Jacobszn. de Milde, Thyman van der Graft, Aelbrecht Gerritszn. van Hoogeveen en Frans
Adriaenszn. brouwer weesmeesters van de arme leprozen te Leiden verkopen Jhr Arent van
Dorp heer van Maasdam 18 morgen land in de Lagewaard te weten de Leprozen 1/4 deel of 4
1/2 morgen en de voogden 13 1/2 morgen belend aan de ene zijde de koper en aan de andere
zijde Vos Floriszn., strekkende uit de Lutteken Rijn tot achter aan t Woutambacht, belast met
3 pond groot losrente tbv Claes Dirckszn. van Montfoort.
109. 7-3-1589. Jan Joostenszn. wonende in de Lagewaard is schuldig aan Maritge Joostendr.
zijn zuster een losrente van 18 KG met hypotheek op 9 morgen land aldaar in een weer van 15
morgen 1 hond, daar de schuldenaar op woont, belend W de heer van Lockhorst, O Cornelis
Gerritszn. c.s., strekkende uit het zuideinde de Lutteken Rijn noordwaarts tot aan het
Woutambacht.
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110. 17-5-1589. Nanne Paets verkoopt Lyclaes Aertsz. een uiterdijk in gebruik bij Cornelis
Symonszn., belend Z de Rijn, W de bruiker, N de dijk, O Jhr Gerardt van Poelgeest, betaald
met een rentebrief van 2 gulden.
110v. 17-5-1589. Volgt rentebrief met hypotheek op het gekochte.
111. 30-7-1589. Cornelis Willemszn. Ket schout van Koudekerk is schuldig aan Cornelis
Adriaenszn. man en voogd van Marrigje Willemsdr. een rente van 12 KG per jr met
hypotheek op 3 morgen land in Bremade, belend W Michiel Floriszn., O Louris Gerritszn., Z
Claes Claeszn. en Symon Claeszn., N het Woutambacht.
111v. 6-8-1589. Aert Corneliszn. rietdekker verkoopt Jan Pieterszn. zijn neef een huis en erf
in de Hoge Waard, belend O Jan Corneliszn., W Jhr Gerardt van Poelgeest, strekkende die
zuidzijde van de Heerweg tot in de Rijn, belast met een erfpacht van 3 capoenen te leveren in
Maart, volgens de brief van 30-4-1464.
112. 13-8-1589. Reynout van Oij wonende Leiden is schuldig aan Hans Dasa man en voogd
van Quirina van Paenderen wonende Haarlem een jaarlijkse rente van 75 KG met hypotheek
op een hofstede met 14 morgen land in de Hoge Waard, belend N de schuldenaar en Cornelis
Gerritszn. met eigen, O Jan Adriaenszn., W Michiel Floriszn. met bruikwaar, Z de Rijn,
afgelost 28-10-1591.
112v. 28-1-1589. Jan Dirckszn. brouwer, poorter van Leiden, Adriana Adriaensdr. wonende
Haarlem met Claes Adriaenszn. brouwer wonende Leiden haar zwager, erfgenamen van Mr
Claes de Wilde verkopen Michiel Gerritszn. en Jan Floriszn. voogden over Willem
Corneliszn. weeskind van Cornelis Corneliszn. en Hadewij Pietersdr. z.g., 7 morgen land in
de Honsdijck in twee weren gemeen in het oostweer daar Jan Dirckszn. 3 morgen, Adriana
Adriaensdr. 4 morgen in hebben, daar bruiker van is Dirck Joriszn., belend W Mary
Willemsdr. wede Willem Adriaen Damensznzn. en t Vrouwen Gasthuis te Leiden, O Joris
Claeszn. strekkende t zuideinde vanuit de Rijn, noordwaarts tot in het Woutambacht.
113. 12-10-1589. stilo n. Jan Berens bakker verkoopt Cornelis Berens zijn broer de helft van
een huiswerf met schuur en een schiphuis in de Hoge Waard, belend O Gerrit Clemenszn., W
de verkoper, strekkende voor van de Heerweg tot in de Rijn, met bepaling dat in het voorsz.
huis niet mag worden getapt en dat Jhr Gerardt van Poelgeest recht van nakoop heeft.
113v. 12-10-1589. Volgt rentebrief van 6 KG per jr, met hypotheek op het gekochte.
114. 12-12-1589. Willem Dirckszn. ter eenre en Floris Janszn. enige erfgenaam van Neeltje
Gerritsdr. zijn moeder, gehuwd geweest met Willem Dirckszn. ter andere zijde. Boedeldeling.
Floris Janszn. alle goederen en Willem Dirckszn. alle rentebrieven, uitgezonderd een
rentebrief van 12 KG bij Floris Janszn. verleden.
114v. 29-12-1589. Gerrit Floriszn., ouwe Jan Floriszn., Bruyn Floriszn., Adriaen Floriszn.,
Symon Floriszn., Marigje Florisdr., Aeltge Florisdr., Aefge Florisdr., Meynsge Florisdr.,
Eynbert Symonszn. namens Machtelt Florisdr. zijn vrouw, allen kinderen en erfgenamen van
Floris Gerritszn. en Meynsge Jansdr. met Floris Janszn. oom en Dirck Dirckszn. neef als
bloedvoogden van de minderjarigen en Lenaert Adriaenszn. van Outshoorn oud schout en
Joost Claeszn. als weesmeesters van Coudekerck en hen sterk makende voor jonge Jan
Floriszn. hun broer delen de boedel. Gerrit Floriszn. heeft als hoogste gemijnd en uit de
boedel gekocht een woning als huis, bargen, schuren en eigen landen als 11 morgen met de
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huurwaar van 11 morgen in dezelfde woning in den Honsdijck, strekkende uit de Rijn
noordwaarts tot het Woutambacht, belend O Marie Willemsdr. wede Willem Aertszn. c.s., W
Cornelis Adriaenszn. c.s. alsmede een ander weer genaamd het warff warck in de Lage waard,
belend O Jan Claeszn. c.s., W de vrouwe van Rijnsburg, N dezelfde, Z de Baetelaan daarof 4
morgen eigen en de rest bruikwaar, belast met 30 st en 15 st alsmede de levende have, belast
met 47 gulden 10 st losbaar met 775 gulden tbv joffr. Dieuwer van der Laen wede Heynrick
van Assendelft, een jaarlijkse rente van 23 gulden, die van Bronckhorst 13 gulden, Claes
Bastiaenszn. 6 gulden, de kinderen van Aert Lijken 4 gld. 10 st. Aeltge Florisdr. 3 morgen
land in Hazerswoude in de Geren, Aefgen Florisdr. 3 morgen 1 1/2 hond land in Bremade,
belend O Louris Gerrits, W Marie Willemsdr. voorsz., Z Dirck Joriszn., N het Woutambacht,
belast met 4 gulden erfpacht tbv Martijn van Endegeest. Ouwe Jan Floriszn. 7 hond eigen land
gemeen met 5 morgen 5 hond bruikweer in de Hoge waard, belend O Dirck Dirckszn. c.s. en
Reynout van Oijen, W Jan Joostenszn., Z Marie Willemsdr. voorsz., N de Lutteken Rijn. De
vader was gestorven in 1574 en Gerrit heeft de woning bestuurd en daarna is de moeder
gestorven. Gerrit ontvangt nog een perceel leenland hem bij Jan Claeszn. overgedragen in
Bremade, belend O Vos Floriszn., W Eeuwout Gerritszn., Z Pouwel Jacobszn. of Michiel
Gerritszn., N Michiel Floriszn. c.s. en daartoe 100 gulden mede vooruit toegeleid Aefgen
Florisdr. 30 gulden, Bruyn Floriszn. gelijke 30 gulden, Adriaen Floriszn. eerst 20 gulden en
nog 12 1/2 gulden, Mary Florisdr. 25 gulden en Meynsge Florisdr. eerst 20 gulden en nog 12
1/2 gulden voor getrouwe dienst.
116. 29-12-1589. Schuldbrief door Gerrit Floriszn. van 175 gulden tbv Adriaen Floriszn. zijn
broer, met hypotheek op de woning, afgelost 18-2-1596.
117. 29-12-1589. Idem tbv Marigje Florisdr. zijn zuster groot 775 gulden. Afgelost 14-11591.
117v. 29-12-1589. Idem tbv Meynsge Florisdr. zijn zuster groot 775 gulden.
118. 8-1-1590. Cornelis Dirckszn. verkoopt Cornelis Floriszn. Koijman 2 morgen 2 hond land
in de Hoge Waard, genaamd de Hoofcamp, zoals hij deze ter leen houdt van de Grafelijkheid,
uitgezonderd 1 morgen land mede aldaar gelegen, toebehorende de pastorie en kosterie van
Coudekerck, belend W eensdeels en Z Michiel Gerritsz., O en eensdeels Z Marie Willemsdr.
wede Aert Dammaszn., N Jan Joostenszn. en Pouwels Jacobszn.
118v. 24-2-1590. Hendrick Corneliszn. van Hensbeeck tegenwoordig wonende Leiden
verkoopt Cornelis Claes Lambertsznzn. van Swieten en Adriaen Willemszn. van Warmont
een huis en erf met 2 kalkovens met een uiterdijk, daarop het getimmerte staat, groot 8 of 9
hond, zoals de verkoper van Jan Berens gekocht heeft in de Hoge waard, nu belend O
Reynout van Oij tot Leiden, W het Onze Vrouwen Gasthuis te Leiden, strekkende de
noordzijde van de Heerweg tot in de Rijn. Waarborg Marie Jan Heynendr. wede Garbrant
Symonszn. met overgifte van de oude brieven.
119v. 27-2-1590. Louris Willemszn. verkoopt joffr. Maria van Poelgeest wede Jhr Wolffert
Albout een erf buiten het Dorp, belend W de koopster, O Reijer Janszn., strekkende de
noordzijde voirn. van de Heerweg tot in de Rijn, belast met 3 volwassen capoenen en indien
men op het erf een huis bouwt, zo mag men daarin niet tappen, zoals breder blijkt uit de
erfpachtsbrief die Jhr Gerardt van Poelgeest daarop sprekende heeft van 8-4-1534 door hem
verleden tbv Willem Gerritszn.
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120. 6-3-1590 stilo n. Gerrit Floriszn. is schuldig aan Louris Willemszn. en Dirck Dirckszn.
als omen en natuurlijke bloedvoogden van Dirck Katrijn Florisdr. 32 KG 10 st te lossen met
650 gulden, met hypotheek op 11 morgen land met huis, barg, schuur en 11 morgen huurland
liggende daaraan en 4 morgen land genaamd het Warf weer in de Lage waard.
121. 8-4-1590. Machtelt Jacobsdr. wede Lenaert Corneliszn. met Jacob Corneliszn. Craen
haar vader ter eenre, Cornelis Symonszn. bestevader, Gerrit Eeuwoutszn. oom over Aecht
Leendertsdr. Heiligermis lestleden 10 jr, Alijt Leenderstdr. vrouw Lichtmis voorleden 6 jr,
Claes Leendertszn. te meie 1590 4 jr en Neeltge Leendertsdr. lest van de maand 1 1/2 jaar.
Machtelt behoudt alle goederen en moet als vaderlijk erfdeel de kinderen tezamen betalen
1200 KG waarvoor zij hypotheek geeft op 9 morgen land in de Lage Waard, belend W Jan
Claeszn. c.s., O de scheiding, Z de Baetelaen, N Dirck Joriszn., en op 2 morgen land in
Hazerswoude.
122. 29-4-1590. Claes Willemszn., Aert Willemszn. voor hen zelve, Neeltgen Willemsdr. en
Annetge Willemsdr. met Spronck Dirckszn. en Jan Janszn. Scheyn haar omen en voogden,
alle kinderen en erfgenamen van Willem Dirckszn. en Barbara Lyclaesdr. haar vader en
moeder in hun leven gewoond hebbende in de Lagewaard. Zij zijn uitgekocht door Dirck
Willemszn. en Jan Willemszn. hun broers en medeerfgenamen en wel van 5 morgen land in
de Lagewaard gemeen in een weer van 14 morgen, met huis, barg, schuur etc. op de voorsz.
14 morgen, belend W de Regulieren te Leiderdorp en Claes Claeszn., O Gerrit Corneliszn.
Buys met provenland, strekkende uit de Lagewaardsewetering tot aan t Woutambacht en een
halve morgen eigen land in Esselikerwoude, belend N de Wijde A, O Jacob Gerritszn., Z
Baen Janszn. , W jonge Jan Willemszn., de bruikwaar van 9 morgen land gemeen met de
voorsz. 5 morgen eigendom van Jhr Arendt van Dorp alsmede de levende have.
122v. 29-4-1590. Volgt rentebrief door Dirck Willemszn. tbv Neeltge Willemsdr. groot 450
gulden voor ouders erfdeel, afgelost 2-12-1593.
123. 29-4-1590. Volgt rentebrief door Jan Willemszn. tbv Annigje Willemsdr. groot 450
gulden. Deze brief is afgelost in handen van Pieter Jacobszn., gehuwd met Annetge
Willemsdr.
123v. 29-4-1590. Volgt schuldbrief door Dirck Willemszn. tbv Neeltge Willemsdr. groot 450
gulden, afgelost in handen van Jan Pieterszn. gehuwd met Neeltge Willemsdr.
124. 16-5-1590. Cornelis Berens is schuldig aan Jan Berens bakker zijn broer van 18 KG per
jr met hypotheek op een huiswerf of erf met een nieuw getimmerte huisinge, schuur en
schiphuis in de Hogewaard, belend O Gerrit Clementszn. en W Jan Berens, strekkende van de
Heerweg tot in de Rijn, afgelost 3-5-1631.
124.? Gerrit Floriszn. man en voogd van Machtelt Jacobsdr., boedelhoudster van Lenaert
Corneliszn. verkoopt Gerrit Eeuwoutszn. een huis en erf met schuur etc. zoals zijn vrouw tot
nu toe bezeten heeft staande op de grond van het St Michiels klooster te Leiden, daarvan
Claes Dirckszn. van Montfoort rentmeester is, alsmede de bruikwaar van 16 morgen land daar
het huis op staat. Haar schoonvader is Cornelis Symonszn. en het huurland ligt in de
Hondsdijck, belend O Cornelis Adriaenszn. met eigen en bruikwaar, strekkende uit de Rijn tot
het Woutambacht toe, betaald met een schuldbrief.
125. 27-5-1590. Volgt schuldbrief groot 1550 gulden met hypotheek op het gekochte.
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126. 16-5-1590. Gerrit Janszn., Reyer Janszn., Cornelis Janszn. bakker, Jan Janszn. Podt en
hen sterk makende voor Dirck Katrijn Jansdr. hun zuster verkopen Dirck Janszn. onze broer
een huis en erf op t dorp van Coudekerck, hen opgekomen van Jan Symonszn. en Anna
Reyersdr., belend O en W Jhr Gerardt van Poelgeest, N het schoolhuis, Z de Heerweg, belast
met 15 st erfpacht met de nacoop tbv de huize van Poelgeest, 3 gulden losrente tbv Dirck
Floriszn., man en voogd van Aeltje Dircksdr. Dirck Janszn. is gehuwd met Neeltje Jansdr.
126v. 16-5-1590 st. n. Volgt schuldbrief van 240 gulden met hypotheek op het gekochte.
127. 22-5-1590 st. n. Jan Berens verkoopt Claes Adriaenszn. brouwer en Jan Dirckszn. alle
actie die hij heeft op Cornelis Berens zijn broer van 18 KG per jr waarvoor Jan hypotheek
geeft op een huis en erf, belend O Cornelis Berens, W de Lagewaardse watering, strekkende
van de Heerweg tot in de Rijn.
127. 2-6-1590 st. n. met schepenen van Esselickerwoude. Jacob Aertszn. Spruyt man en
voogd van Maria Dircksdr. in de Spiegel te Leiden verkoopt Claes Dirckszn. van Montfoort
twee kalkovens met t lishuis en woonhuis en circa 4 morgen land daarop het getimmerte staat
in de Hogewaard gekomen van Pieter van Buyten, belend O Reynout van Oy en Neeltje
Hendricksdr. wede Willem Pieterszn. en N Jhr Arendt van Dorp, W Neeltje Hendricksdr.
voorsz. en Thys Pieterszn. nazaat van Dirck Lourenszn. en nu Jan Berens, Z de Rijn, belast
met de helft van een jaarlijkse rente van 10 pond hollands tbv t Barbara gilde in de St
Pieterskerk te Leiden, 4 gulden per jr tbv Gerrit Janszn. de Man waard in de Boom te Leiden,
6 pond hollands tbv t Vrouwen Gasthuis te Leiden, 4 gouden K.G. 10 st tbv het St Katharynen
Gasthuis te Leiden, met waarborg hun woning met 15 1/2 morgen land op Woubrugge in
Esselickerwoude, belend N Jan Joostenszn. en Dammas Floriszn., Z Arendt Janszn. schipper
c.s., strekkende uit de Woutwetering oostwaarts in de Vroonlandswetering met overgifte van
de oude brief, alsmede copie van de oude eigendomsbrief waarbij Reynout van Oy aan Jacob
Aertszn. Spruyt een vervallen steenplaats met 1 morgen 40 roe overdraagt daarop van Oij te
zijnen laste heeft genomen een losbare rente van 18 KG 15 st per jr tbv Gerrit Roelofszn. van
der Mij.
128. 4-6-1590. Gerrit Eeuwoutszn. verkoopt Katrijn Aelbertsdr. wede Floris Corneliszn. tbv
de gemene boedel van Floris Corneliszn. een huis en erf in de Hondsdijck belast met 14 st per
jr tbv de kerk van Coudekerck, belend W Leendert Adriaenszn. van Oudshoorn, O Floris
Janszn., N de Heerweg, Z de Rijn, volgens de opdrachtbrief van Jan Janszn. man en voogd
van Ghielgen Michielsdr., Wouter Willemszn. en Joris Corneliszn. omen en voogden over
Lijsbeth Willemsdr. onmondig weeskind met de helft van 7 1/2 morgen huurwaar.
129. 4-6-1590. Schuldbekentenis door Katrijn Aelbertsdr. voornoemd met Dirck Jacobszn.
haar oom, alsmede Eeuwout Gerritszn. oom over de 2 onmondige weeskinderen als Katrijn
Florisdr. en Aechte Florisdr. kinderen van Floris Corneliszn. en zijn vrouw aan de voorsz.
Gerrit Eeuwoutszn. van 850 gulden met hypotheek op het gekochte, afgelost 12-5-1591.
129v. 4-7-1590. Jan Floriszn. Serwaer verkoopt Jacob Janszn. schoenmaker een
eigendomsbrief bezegeld bij Lenert Adriaenszn. schout van 2-5-1556 van een huis en erf op t
dorp neffens de Kerk, breder blijkende bij vier brieven hem te anderen tijde aangekomen van
Dirck Floriszn. zijn broer, belend O Claes Jacobszn. wonende Leiden en W de verkoper,
strekkende van de Heerweg tot aan t erf van de verkoper, onder overgifte van de oude
eigendomsbrief en vier transporten.
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130. 27-7-1590. Floris Janszn. wonende in de Hondsdijck is schuldig aan Anna Dircksdr.
wede Mr Jan Janszn. wonende Leiden 37 gld 10 st per jr met hypotheek op 5 morgen land in
de Hondsdijck, belend O Jhr Otto van Poelgeest, W Leendert Adriaenszn. c.s., Z t
Pastorieland te Coudekerck.
130v. 31-8-1590 st.n. Claes Jacobszn. van Berckel man en voogd van Niesge Jacobsdr. als
enig erfgename van Aeltge dochter van Dirck Claeszn. Ket haar moeder, wonende Leiden,
verkoopt Pieter Gerritszn. een huis en erf met barg en getimmerte leggende naast de kerk,
belend W Jacob Janszn. met een klein huisje en Jan Floriszn.,O de Kerk, strekkende voor van
de Heerweg tot in de Rijn, belast met 2 KG en nog 15 st volgens brief van 24-4-1570.
131. 2-11-1590. Katrijn Aelbrechtsdr. wede Floris Corneliszn. met Cornelis Symonszn. haar
schoonvader als haar gekoren voogd en dezelfde met Eeuwout Gerritszn. als voogden zijn
schuldig aan Kors Goverszn. wonende Leiden een rente van 31 KG 5 st per jr met hypotheek
op 5 morgen land met huis, barg, schuur etc en 5 morgen eigen land in een weer van 15
morgen, belend O het zusterconvent te Warmond, W Jhr Arendt van Dorp, strekkende t
zuidwesteinde uit de Lutteken Rijn noordwaarts tot in het Woutambacht.
132. 14-11-1590. Damas Jacobszn., Leendert Jacobszn. zijn broer omen en voogden over
Aeltgen Dircksdr. onbejaarde dochter van Dirck Corneliszn. en wijlen Grietje Jacobsdr., die
uitgekocht is door haar broer Cornelis Dirckszn. nopende haar moeders erfdeel en Cornelis is
haar schuldig 600 gulden, welke betaald wordt met een rentebrief.
132v. 14-11-1590. Volgt rentebrief van 36 KG met hypotheek op al zijn goederen. Afgelost in
handen van Willem Corneliszn. gehuwd met Aeltge Dircksdr.
133. 17-9-1590. Gerrit Dirckszn. van Wesep voor hem zelve en voor Aeltge Dircksdr., Katrijn
Dircksdr. met Mees Dirckszn. van Wesep haar broer alle wonende Leiden verkopen Louweris
Gerritszn. 4 1/2 morgen land in de Hoge waard gemeen in 15 morgen land, belend W Mr
Arent Sasbout erfgenamen, O Barbara Cornelisdr. wede Michiel Gerritszn. en Dirck Dirckszn.
wonende Leiderdorp met een perceel genaamd het Meen weer, strekkende van uit de Rijn
noordwaarts tot in de Lutteken Rijn met waarborg door Gerrit Dirckszn., Mees Dirckszn.,
Aeltge Dircksdr. en Katrijn Dircksdr. van 2 morgen land gemeen in een weer van 17 1/2
morgen land in de Bondsdijck, belend O de heer van Poelgeest met het Capelle weer, W
Floris Janszn. strekkende het zuideinde van de Rijn noordwaarts tot in het Woutambacht.
134. blanco.
134v. 1-2-1591. De Ridderschap etc. verkoopt 7 morgen land in een weer van Claes Claeszn.
en gemeen met dezelfde, gekomen van de Regulieren te Leiderdorp, belend O de kinderen
van Willem Dirckszn. c.s., W Dirck Adriaenszn. van der Meer, Z de Lutteken Rijn en N t
Woutambacht voor 660 pond.
135v. 11-3-1591. Laurens Gael als gemachtigde van de Staten van Holland draagt over.
136. 1-2-1591. De Ridderschap etc. heeft verkocht Joris Claeszn. de helft van 10 morgen land
in de Hoge Waard gemeen met Jan Paets van Santhorst gekomen van dezelfde regulieren,
belend in zijn geheel O Floris van Sonnevelt c.s., W de Abdij van Rijnsburg c.s., Z Reynout
van Oij met Floris van Sonnevelt, N Joris Claeszn. met zijn huiswerf en de Lutteken Rijn,
belast met 8 pond hollands per jr tbv de huiszitten van de St Pancras parochie binnen Leiden
volgens brief van 12-2-1485, welke landen in gebruik zijn bij Jan jonge Claeszn.
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132. 9-3-1591. Volgt overdracht door Laurens Gael aan Joris Claeszn.
137v. 1-2-1591. De Ridderschap verkoopt aan Jan Joostenszn. 1 1/2 morgen land gekomen
van dezelfde regulieren, belend O Cornelis Gerritszn., W Vincent van Lockhorst, N t
Woutambacht, Z de Lutteken Rijn, voor 235 pond, gemeen met het Vrouwen Gasthuis te
Leiden en de koper in een weer van 15 morgen.
138v. 9-3-1591. Laurens Gael draagt over.
139. 1-2-1591. De Ridderschap verkoopt Gerrit Symonszn. Suijck 7 hond 33 roe land
gekomen als voren, gemeen met het Capittel ten Hogelande, belend O Floris Janszn., W
Louris Gerritszn. c.s., Z de Lutteken Rijn, N het Woutambacht, voor 200 pond.
140. 9-3-1591. Laurens Gael draagt over.
140. 21-3-1591. Aefge Florisdr. ongehuwd persoon met Floris Janszn. haar oom en Dirck
Dirckszn. haar neef verkoopt Bruijn Floriszn. haar broer 3 morgen 1 1/2 hond land als
Meynsgen Jansdr. haar moeder in haar leven in erfpacht had van Maerten van Endegeest voor
4 gulden erfpacht per jr, gelegen in Bremade, belend W Marrigje Willemsdr. c.s., Z Dirck
Joriszn. Schoneman, N het Woutambacht, O Louris Gerritszn., betaald met een rentebrief van
900 gulden.
140v. 4-5-1591. Volgt rentebrief met 36 KG losrente met hypotheek op het gekochte.
141v. 16-6-1591. Cornelis Beren verkoopt Jan Beren zijn broer een erf met schiphuis in de
Hogewaard belend de verkoper met de drup van zijn huis, O Gerrit Clementszn., strekkende
voor van de Heerweg tot in de Rijn.
142. 7-8-1591. Dirck Dirckszn. is schuldig aan Burchje Hendricksdr. wede Gerrit Bueckelszn.
Buytewech wonende Leiden een rente van 50 KG per jr met hypotheek op 13 morgen land
met huis, barg, schuur etc. in de Lagewaard, belend W Cornelis Gerritszn. c.s., Z Jan
Joostenszn. en Claes Joostenszn. broers c.s., strekkende t zuideinde uit de Lutteken Rijn
noordwaarts tot in het Woutambacht, afgelost 2-12-1593.
143. 15-9-1591. Katrijn Aelbertsdr. wede Floris Corneliszn. met Dirck Jacobszn. wonende
Sluipwijk haar oom ter eenre, Cornelis Symonszn., Gerrit Eeuwoutszn. en Jan Pieterszn.
Berch resp. bestevader en omen over de 5 jonge onmondige weeskinderen. Verwijzen naar
boedelscheiding van 12-7-1591 waarbij als kinderen genoemd worden Fijg Florisdr. oud mei
toek. 11 jr, Marrigje Florisdr. St Nyclaes toekomende 9 jr, Jannigje Florisdr. alderheilige
toekomende 7 jr, Aelbrecht Floriszn. lichtmis toekomende 5 jr en Meynsge Florisdr. nu
omtrent jaersdag toekomende 2 jr. De kinderen krijgen tezamen 1000 gulden, uit te betalen op
hun 20 jarige leeftijd, met hypotheek. op haar woning met 5 1/2 morgen eigen land gemeen
met 10 morgen huurland of bruikwaar in Coudekerck in de Lagewaard, belend O het
Susterconvent te Warmond eigenaar, Claes Claeszn. bruiker, W Jhr Arendt van Dorp
strekkende het zuideinde uit de Lutteken Rijn het noordeinde tot aan het Woutambacht,
afgelost 20-3-1627.
143. 15-9-1591. Dezelfde ter eenre en Eeuwout Gerritszn., Jan Maarten Symonsznzn. en
Cornelis Willemszn. Ket schout als omen en naaste bloedvoogden van de 2 voorkinderen van
Floris Corneliszn. bij Marigje Gerritsdr. zijn 1e vrouw ter andere zijde. Verwijzen naar de
boedelscheiding van 12-7-1591. De voogden hebben uit de boedel gekocht een huis en erf in
Coudekerck in de Hondsdijck, belend Z de Rijn, N de Heerweg, O Floris Janszn., W Leendert
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Adriaenszn. van Outshoorn, en 4 1/2 morgen 1 1/2 hond land in Hazerswoude, belend O
Gerrit Eeuwoutszn., W Joris Claeszn. Oisterling, Z de Delft ofte ...., N de oude dwerswetering
eertijds gekocht jegens Cornelis Symonszn. alsmede de bruikwaar, tezamen voor 2400
gulden, belast met 14 st per jr tbv de Pastorie te Coudekerck, 30 gulden per jaar tbv Cornelis
Symonszn., 9 gulden per jr en 3 gulden per jr, beiden tbv het St Michielsclooster te Leiden,
650 gulden tbv de 2 voorkinderen voor hun moeders erfdeel en 70 gulden van de klederen van
hun moeder en 100 gulden volgens de boedelstaat, tezamen ten belope van 1588 gld 6 1/2 st
en blijven derhalve schuldig 811 gulden 13 st 8 p en de kinderen zullen voor hun vaders
erfdeel ontvangen 571 gulden 10 st 8 p.
144v. 27-11-1591. Hillegont Bruynendr. wede Jacob Claeszn. met Floris Bruynenzn. haar
broer ter eenre en Cornelis Jacobszn., Bruyn Jacobszn. en Claes Jacobszn. haar zonen ter
andere zijde. Boedeldeling. Cornelis Jacobszn. en Bruyn Jacobszn. een huis met erf en
anderhalve morgen eigen land daar het huis op staat, met barg en schuur etc. in de
Hogewaard, belend W Floris Bruynenzn., O Claes Corneliszn., Z de Rijn en N het St
Katharynen Gasthuis te Leiden, 13 morgen eigen land in Gneppick onder Outshoom, belend
W Thomas Jacobszn., O Floris Bruynenzn., Z de Rijn en N de Heymanswatering, 3 morgen
land onder Outshoorn, belend W Cornelis Pieterszn., O Cors Corneliszn. en Marie Thomasdr.,
Z Pieter Gerritszn. en N de Outhoornsedijk of Heerweg, alsmede de inboedel, onder ovemame
van de schulden en zij zullen betalen aan Claes Jacobszn. 1200 gulden en aan hun moeder
2000 gulden. De 1200 gulden afgelost 26-5-1592. Bruyn Jacobszn. lost af een derde van 2000
gulden hem aanbestorven bij overlijden van zijn moeder Hillegont Bruynendr. op 11-1-1596
en idem op 23-11-1597.
145v. 5-10-1591. Willem van Craecken van der Laen poorter van Leiden verkoopt Cornelis
Adriaenszn. zoals deze en zijn voorzaten in huur hebben gehad, 3 morgen land, belend O en N
Cornelis Gerritszn., W Jan Adriaenszn., Z de Rijn, zijnde leenland van de Grafelijkheid voor
1275 gulden.
146. 8-12-1591. Cornelis Adriaenszn. is schuldig aan Cornelis Willem Diertsznzn. wonende
Hoogmade 37 gulden per jr met hypotheek op 14 1/2 morgen land in de Hondsdijck, gemeen
in 2 weren tezamen groot 28 morgen met huis, barg, schuur etc., strekkende t zuideinde uit de
Rijn noordwaarts tot aan het Woutambacht toe, belend O Gerrit Floriszn., W St
Michielsklooster eigenaar en Gerrit Eeuwoutszn. bruiker, afgelost bij Adriaen Dirckszn. op 97-1621.
146v. 2-2-1592. Jan Claeszn. timmerman verkoopt Aert Willemszn. kleermaker een huis en
erf recht over de kerk, belend O Jan Floriszn. Trouwaen, W t Kerkepad, strekkende van de
Heerweg tot in de Rijn, belast met 6 KG tbv de Kerk van Coudekerck en 7 st pacht tbv de
Kerk van Hoogmade, betaald met een schuldbrief.
147. 2-2-1592. Volgt schuldbrief groot 1000 gulden, met hypotheek op het gekochte, afgelost
23-2-1627.
148. blanco.
148v. 3-3-1592. Schuldbrief door Cornelis Adriaenszn. tbv Cornelis Willem Diertsznzn. op
Hoogmade van 31 gulden 5 st per jr met hypotheek op de gekochte 14 1/2 morgen, afgelost 97-1621.
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149. 15-3-1592. Bruyn Floriszn. verkoopt jonge Jan Floriszn. zijn broer 3 morgen 1 1/2 hond
land in Bremade, belend O Louris Gerritszn., W Marrigje Willemsdr. c.s., O Dirck Joriszn.
Schoneman, N t Woutambacht, in erfpacht gekomen van Maerten van Endegeest, volgens
erfpachtsbrief daarop een transport is, betaald met 100 gulden contant en een rentebrief van
1000 gulden, gelijk het zelve land bij de heer van Poelgeest en Dirck Joriszn., Louris
Gerritszn., Jan Joostenszn. en Cornelis Willemszn. schout is gepryseert en de voorsz. Jan
Floriszn. jegens Adriaen Floriszn. en Symon Floriszn. zijn broers bij lotinge op de voorsz.
prijs is toegecaveld.
149. 15-3-1592. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte, afgelost 4-6-1593.
149v. 2-5-1592. Nanning Paets wonende Leiden verkoopt Pieter Willemszn. 6 morgen land in
de Hogewaard, belend W de Lagewaardsewatering, O de heer van Poelgeest, Z de Heerweg of
de Hogewaardsedijk, N de erfgenamen van Jhr Aelbrecht van Achtwoude heer tot Tuijl
alsmede de koper, betaald met een rentebrief van 3400 gulden.
150v. 27-4-1592. Barbara Willemsdr. wede Mathijs Dirckszn. wonende Leiden met Cornelis
Pieterszn. haar zoon verkoopt Cornelis Willemszn. Ket schout van Coudekerck haar broer 2/3
van 3 morgen 4 hond land daarvan Gerrit Symonszn. Suijck het resterende derde part heeft in
de Lagewaard in een weer van 5 1/2 morgen land, gemeen met het Capittel ten Hogelande,
strekkende uit de Lutteken Rijn tot het Woutambacht, O Floris Janszn., W Louris Gerritszn.
c.s., belast met 6 KG losrente tbv de zusters van St Cecilien te Leiden.
150v. 27-4-1592. Volgt losrentebrief van 25 KG per jr met hypotheek op het gekochte,
afgelost in handen van Katrijn Pietersdr. als erfgename van Barbara Willemsdr.
151v. 2-5-1592. Gerrit Symonszn. Suyck verkoopt Cornelis Willemszn. Ket het resterende
derde deel van het vorige land. Waarborg Mathys Harmanszn. van Creenburch, betaald met
een obligatie van 198 gulden.
152. 19-5-1592. Adriaen Janszn. zoon en voogd van Marrigje Jansdr. wede Jan Hendrickszn.
metselaar wonende in de polder Battenoord annex die Nieuwe Tonge verkoopt Willem
Floriszn. 2 morgen 1 1/2 hond land in Bremade gemeen in een weer van 8 morgen 2 hond
land aan de oostzijde, daar de verkoper 1/4 deel in heeft, belend Z een perceel genaamd die
Noort, toekomende het weeskind van Cornelis Floriszn. Toll, WiIlem Ever Vos Floriszn. en
Michiel Gerritszn., N Cornelis Willemszn. schout en Louris Gerritszn., O Dirck Joriszn. en
Pieter Gerritszn., belast met 10 st tbv de Kerk van Coudekerck en een losrente van 6 KG,
betaald met een schuldbrief van 831 gulden.
153. 17-5-1592. Dirck Floriszn., Symon Floriszn., Cornelis Floriszn., Adriaentje Florisdr. met
Dirck Floriszn. haar broer, Willem Janszn., Floris Janszn. en Anna Jansdr. elk voor haar zelve
en vervangende Maertge Jansdr. haar zuster, kinderen van Maertge Florisdr., alle wonende
Coudekerck verkopen Jan Floriszn. hun broer en oom elk 1/6 gedeelte van 4 morgen 1 1/2
hond land met de laan, strekkende over de dijk tot die wijck toe in Hondsdijck, genaamd die
oude hofstede met een huis, belend O de Papelijke prove of de pastorie van Coudekerck, O de
cappelrij van Poelgeest en de vrouwe of Abdis van Rijnsburg c.s., O de boomgaard eertijds
toebehoord hebbende aan Michiel Gerritszn. en nu aan Adriaen Gerritszn., strekkende t
noordeinde van Floris Janszn. land af tot t land dat Jan Dirckszn. toebehoren plach,
zuidwaarts tot de voorsz. boomgaard en t land dat Machteld Florisdr. plach toe te behoren en
nu aan Symon Floriszn. toekomt, volgens de brieven onder het zegel van Leendert
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Adriaenszn. van Outshoom, schout van Coudekerck van 5-11-1566 daarop deze brief is
getransporteerd en zoals de koper 1/6 gedeelte toebehoort.
153v. 1-7-1592. Willem Janszn., Floris Janszn. en Anna Jansdr. met Willem Janszn. haar
broer zijn schuldig aan Cornelis Willemszn., Louris Willemszn. en Jan Floriszn. omen van
Marrigje Jansdr. hun zuster 125 KG wegens 1/4 part en haar gedeelte van de erfenis van
Grietge Florisdr. haar grootmoeder.
154. 24-6-1592. Jan Berens bakker verkoopt Gielis Jacobszn. een huis en erf in de
Hogewaard, belend O Gerrit Clementszn., W Govert Gerritszn., strekkende van de Heerweg
tot in de Rijn. In het huis mag niet getapt worden volgens het recht dat de heer van Poelgeest
en zijn nakomers daarop hebben.
154v. 23-5-1592. Cornelis Berens verkoopt Govert Gerritszn. schoenmaker een huis en erf in
de Hogewaard, belend W Jhr Gerardt van Poelgeest, O Gielis Jacobszn., belast met 18 groot
per jr tbv Claes Adriaenszn. brouwer en Jan Dirckszn. beiden wonende Leiden, met dezelfde
conditie over tapverbod.
155. 30-10-1591. De Ridderschap verkoopt Cornelis Dirckszn. Noorlander 2 morgen 2 hond
90 roe zo hooi- als weiland, gekomen van de Abdij van Egmond in Coudekerck in een
strekweer van 7 morgen 373 roe in de Honsdijckse polder, daarvan de rest Floris Janszn.
toebehoort, belend O Jacob Gerritszn., Z de Rijn, W t Cappelrye land van t huis van
Poelgeest, N t Woutambacht, betaald met een custingbrief van 200 pond. Laurens Huijgenszn.
Gael wordt opgedragen de koopbrief te Coudekerck te passeren.
156. 28-7-1592. Volgt koopbrief.
156v. 28-7-1592. Volgt rentebrief van 18 pond per jr met hypotheek op het gekochte.
Afgelost 10-3-1649.
157. 1-11-1592. Lyclaes Aertszn. verkoopt Jan Aertszn. zijn broer een huis met erf of
uiterdijk volgens de brief van Cornelis Willemszn. Ket schout van Coudekerck van 16-71589, belend O Jhr Gerardt van Poelgeest, W de wijck of dwarssloot toebehorende Cornelis
Floriszn. Koeyman, N de Heerweg en Z de Rijn.
157v. 1592. Dirck Corneliszn. verkoopt Symon Floriszn. kleermaker een huis en erf op t dorp
van Coudekerck, belend W de koper, O Mr Bouwewijn Jacobszn., eertijds raadsheer in het
Hof van Hol1and en Joffr. Maria van Poelgeest wede Jhr Wolfert Albout, met het bekende
tapverbod.
158. 30-11-1592. Louris Gerritszn. verkoopt Floris Janszn. 1 morgen 3 1/2 hond land zoals
Jan Dirckszn. in zijn leven van de verkoper gekocht had volgens akte van 28-4-1578
gepasseerd voor S.L. van der Wuert notaris, liggende in een weer van 8 morgen 4 hond in de
Lagewaard, gemeen met de koper, belend W Cornelis Wil1emszn. Ket schout en t Capittel
van Hogelande, O Jhr Vincent van Lockhorst, strekkende t zuideinde uit de Lutteken Rijn
noordwaarts tot in het Woutambacht. In margine: Louris Gerritszn. had bij t leven van Jan
Dirckszn. verkocht 1 1/2 morgen.
158v. 29-1-1593. Willem Floriszn. is schuldig aan de huiszitten te Leiden 6 gulden per jr met
hypotheek op 8 morgen 2 hond land in twee weren, gemeen met Cornelis Willemszn., Louris
Gerritszn. en Claes Claeszn., belend O Dirck Joriszn. en Pieter Gerritszn., Z een perceel
genaamd die Noort toekomende de erfgenamen van het weeskind van Cornelis Floriszn. Tol,
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N Cornelis Willemszn. schout en Louris Gerritszn., belast met 10 st tbv de kerk van
Coudekerck.
159v. 25-11-1592. Jhr Gerardt van Poelgeest is schuldig aan Huybrecht van Heussen 150 KG
per jr met hypotheek op de helft van een woning en het land in gebruik bij Louris Willemszn.
in Coudekerck, groot geheel 17 morgen, belend O de schuldenaar en Jacob Gerritszn. c.s., W
de schuldenaar, N t Woutambacht; 2 morgen land in de Hogewaard, belend W een stuk land
genaamd de Meynselaar, toebehorend aan de wede van Wouter Janszn., W en N Pieter
Willemszn., Z de Rijn, afgelost 22-6-1593.
160. 25-2-1593. Cornelis Willem Lourisznzn. wonende Hazerswoude is schuldig aan de
huiszitten te Leiden 9 KG per jr met hypotheek op 4 morgen 1 hond land in Bremade aan
twee campen, belend N Louris Gerritszn. en eensdeels Mary Willemsdr. wede Willem
Aertsz., Z Michiel Floriszn., W Symon Claeszn. en Claes Claeszn. broers, O Pieter Gerritszn.
en Dirck Joriszn. belast met 20 st tbv de Kerk van Coudekerck.
161. 2-3-1593. Pietertge Gielisdr. wede Cornelis Dirckszn. Noortlander met Jan Dirckszn. de
broer van haar man en Claes Corneliszn. haar oud oom en gekoren voogden verkoopt Floris
Janszn. 2 morgen 2 hond 90 roe wei of hooiland gekomen van de Abdij van Egmond in een
strekweer van 7 morgen 373 roe land in de Honsdijcksepolder, daarvan de koper de rest
toekomt.
161v. 25-3-1593. Willem Floriszn. anders genaamd Graeff verkoopt Cornelis Willem
Lourisznzn. zijn oom 2 morgen 1/2 hond land in Bremade in een camp van 4 morgen 1 hond
land (daarvan de koper de helft toekomt), belend O Pieter Gerritszn. en Dirck Joriszn.
Schoneman, W Claes Claeszn. en Symon Claeszn. broers, N Louris Gerritszn., Z Michiel
Floriszn. met t land genaamd die Noort, belast met 10 st tbv de Kerk van Coudekerck en 6 gld
tbv de huiszitten te Leiden.
162. 25-3-1593. Claes Claeszn. wonende in de Lagewaard verkoopt Dirck Corneliszn. mede
wonende in de Lagewaard 14 morgen land in de Lagewaard strekkende eensdeels uit de
Lutteken Rijn en eensdeels uit de Lagewaardsewatering, noordwaarts tot aan het
Woutambacht, belend W Dirck Adriaenszn., O Jan Willemszn. en Dirck Willemszn., onder
overgifte van de brief van Leendert Adriaenszn. inhoudende de helft van het land gekocht bij
Maritge Florisdr. wede Claes Willemszn. van Michiel Jacobszn. van Tetroede van 22-8-1562,
welke Marytge Florisdr. hiermede verschijnt met Jan Claeszn. haar gekoren voogd die in de
koop consenteert en een brief van de Ridderschap daarbij Claes Claeszn. de helft koopt die
behoord heeft aan de Regulieren Monniken te Leiderdorp van 1-2-1591 met een transport
daarop bij Laurens Huygenszn. Gael verkocht aan Claes Claeszn. van 9-3-1591.
162v. 25-3-1593. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte groot 3520 gulden,
afgelost 12-1-1626.
163v. 15-2-1593. De Ridderschap verkoopt Claes Claeszn. 14 morgen 318 roe land gekomen
van het Convent van de 11000 maagden in de Lagewaard, belend W Katrijn Aelbrechtsdr.
wede Floris Corneliszn. c.s., O de huiszitten te Leiden, strekkende eensdeels van de Lutteken
Rijn en eensdeels uit de Lagewaardsewatering, noordwaarts tot aan het Woutambacht, betaald
met een custingbrief van 1460 pond en een losrentebrief van 14 pond per jr.
164v. 22-4-1593. Volgt de overdracht door Laurens Huygenszn. Gael namens de
Ridderschap.
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165. 22-4-1593. Volgt rentebrief van 14 pond per jr met hypotheek op het gekochte, afgelost
10-10-1662.
165v. ? acte niet af. als 161v.
166. 14-5-1593 als 152.
166v. 15-5-1593. Claes Claeszn. verkoopt Louris Gerritszn. een erf of boomgaerd in de
Lagewaard, belend W en Z de koper, O Neeltge Pouwelsdr., N de Lagewaardse watering.
167. 14-3-1593 in den Haag getekend. Contract tussen heer Max(imiliaan} van Cruiningen en
Jhr Gerardt van Poelgeest betreffende het recht van het veer van Hazerswoude over de Rijn.
168. 1-11-1593. IJsbrant Starck deurwaarder bij het Hof van Holland als procuratie hebbende
van Jhr Arendt van Dorp en Jhr Jasper van Poelgeest, welke laatste borgtocht dient te stellen
tbv heer Gerardt van Poelgeest en doet dat op een hofstede in de Lagewaard genaamd de
hofstede van Toll met 15 morgen land daar het huis en de boomgaard op staat, belend O
Pieter Willemszn. en Neeltge Hendricksdr. zijn moeder, W de voorsz. Neeltgen en Z het oude
land, N de Lutteken Rijn; 36 morgen land in twee weren rechtover de voorsz. hofstede, belend
W Eeuwout Vos Floriszn. c.s., O Dirck Corneliszn. met het St Katharynen Gasthuis, Z de
Lutteken Rijn en N het Woutambacht; 26 morgen land in twee weren, belend W de
erfgenamen van Hoochwoude, O Symon Claeszn. c.s. met Vredericks weer, Z de
Lagewaardse watering en W het Woutambacht, 2 blokken tienden eertijds van het Capittel op
t hoff van den Haag gescheiden, het ene genaamd het Lagewaardse bon en het andere de
Hogewaardse bon.
169v. 16-12-1593. Katrijn Aelbrechtsdr. wede Dirck Corneliszn. met Dirck Jacobszn. haar
oom ter ene zijde en Cornelis Dirckszn. en Willem Corneliszn. (Ket) gehuwd met Aeltge
Dircksdr. enige erfgenamen van Dirck Corneliszn. haar vader ter andere zijde. Boedeldeling.
De wede de woning met 15 1/2 morgen land daarvan 10 morgen huurland is, in de
Lagewaard, strekkende uit de Lutteken Rijn noordwaarts tot aan het Woutambacht, belend W
Jhr Arendt van Dorp of Jhr Jasper van Poelgeest zijn zwager, O Claes Claeszn.; de huur van
13 morgen land toebehorende Gerrit Corneliszn. Buys te Leiden, belast met 1000 gulden tbv
de 5 weeskinderen van Katrijntje Aelbrechtsdr. bij Floris Corneliszn. haar 1e man; de 2
kinderen 14 morgen land zoals de vader staande het huwelijk gekocht had van Claes Claeszn.
in de Lagewaard, strekkende eensdeels uit de Lagewaardse watering en eensdeels uit de
Lutteken Rijn, noordwaarts tot in het Woutambacht, belend O Dirck Willemszn. en Jan
Willemszn. c.s., W Dirck Adriaenszn., belast met 1000 gulden op rente volgens de rentebrief.
170v. 29-12-1593. Claes Dirckszn. van Montfoort wonende Leiden verkoopt Jan Joachimszn.
van Ilpendam wonende Leiden 2 kalkovens met woonhuis en gereedschap en 4 morgen land
in de Hogewaard, belend en belast volgens de oude brief, betaald met een schuldbrief van
2950 gulden.
171. 29-12-1593. Volgt rentebrief van 16 KG 15 st per jr met hypotheek op het gekochte.
172. 27-11-1593 voor notaris Michiel Janszn. van Woerden te Haarlem. Cornelia van Egmont
wede Jhr Johan van Schooten geeft procuratie op Jhr Gerardt van Schooten haar zoon.
173. 1593. Jhr Gerardt van Schooten handelend als gemeld verkoopt Dirck Adriaenszn. 7
morgen land gemeen en onverdeeld met de koper, belend O Dirck Corneliszn. en W Dirck
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Dirckszn. alias jonge Dirck, strekkende met de zuideinde van de Rijn tot de Lutteken Rijn en
noordwaarts het Woutambacht.
173v. 5-2-1593 . Volgt schuldbrief van 1048 gulden, met hypotheek op het gekochte.
174. ? Volgt rentebrief van 25 gulden met hypotheek op het gekochte, afgelost 16¬2-1619.
175. 22-1-1594. Hendrick Dirckszn. van Santen als lasthebber van de Staten van Holland
verkoopt Renoult van Oijen 4 morgen 5 hond 33 roe land, belend O en N het
Vrouwengasthuis te Leiden, W Dirck Dirckszn. van Leiderdorp en Z Cornelis Floriszn.
Koeyman, betaald met een schuldbrief.
175v. 22-1-1594. Volgt losrentebrief van 24 pond per jaar met hypotheek op het gekochte.
176. 22-1-1594. Dezelfde verkoopt dezelfde 5 morgen 5 hond 76 roe 4 voet 1 duim uit een
camp van 7 morgen 53 roe, daarvan de rest toekomt ouwe Jan Floriszn. in de Hogewaard,
belend in zijn geheel W de Vrouwen kerk en t Vrouwen Gasthuis, O Dirck Dirckszn. en de
koper, N de Lutteken Rijn en Z t Vrouwen Gasthuis, betaald met een schuldbrief.
176v. 22-1-1594. Volgt schuldbrief van 25 pond per jr tbv het Studenten Collegie te Leiden,
met hypotheek op het gekochte.
177. 22-1-1594 Dezelfde verkoopt Geertge Florisdr. wede Wouter Janszn. 6 morgen land in
de Honsdijck gemeen in een camp van 9 morgen daarvan de rest Wouter Janszn. en het
Vrouwen Gasthuis competeert, gekomen van de Barnaditen te Warmond, belend W Claes
Willemszn. Ket c.s., O Reyer Jacobszn. te Leiden en Dirck Adriaenszn., strekkende uit de
Rijn noordwaarts tot aan het Woutambacht, betaald met een schuldbrief.
177v. 22-1-1594. Volgt rentebrief van 54 pond per jr met hypotheek op het gekochte, afgelost
7-11-1643.
178. 31-1-1594. Reynout van Oij wilt ontgronden 7 morgen van de 22 morgen die hij heeft,
belend N Reynout van Oij met oude Jan Floriszn., Z de Rijn, W Floris van Sonnevelt, O Dirck
Dirckszn. met de abdij van Rijnsburg c.s., met onderpand de rest van het land.
178v. 5-2-1594. Adriaen Willemszn. van Warmont verkoopt Reijnout van Oij een uiterdijk
groot 4 hond 91 roe, belend O de koper, Z de Rijn, W de verkoper en N de Lagedijk.
179. 4-7-1594. Jacob Janszn. calkbrander verkoopt Louris Willemszn. een huis en erf op t
dorp neffens de kerk volgens de brief van 2-5-1556 en 6 transporten hem aangekomen bij
koop van Jan Floriszn. Terwaen, belend O Pieter Gerritszn., Z Jan Floriszn., W Jan Floriszn.,
strekkende voor van de Heerweg.
179v. 6-8-1594. Pieter Willemszn. verkoopt Reijnout van Oij, Willem van Oij en Mees
Philipszn. een uiterdijk, belend N de Rijndijk, O de verkoper, Z de Rijn en W de verkoper.
180. 6-12-1594 met schepenen van Oudshoorn. Bruyn Jacobszn. en Cornelis Jacobszn.,
broers. Scheiding volgens contract van 22-11-1593 nu Bruyn het eerst gehuwd is van de
hofstede met 1 1/2 morgen eigen land in de Hogewaard, belend W Floris Bruynen hun oom,
O Claes Claeszn., Z de Rijn en N het St Katharynen Gasthuis met de beesten en 7 morgen
land in Oudshoorn en Cornelis Jacobszn. zal hebben 6 morgen land in Gnephoek, belend O
Floris Bruynenszn. hun oom, W Bruyn Jacobszn. alsmede 800 gulden.
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181. 2-12-1594. Neeltge Willemsdr. met Cornelis Jeronings haar gekoren voogd verkoopt
Cornelis Berens kalkbrander een erf of uiterdijk in de Hogewaard belend W Marrigje Claesdr.
wede Willem Bruinszn, O de verkoopster, strekkende van de Heerweg tot in de Rijn, betaald
met een obligatie tbv Neeltge Willemsdr. en Jan Jacobszn. Ket bode van Hazerswoude bij
Barent Pieterszn.
182. 28-12-1594. Marrgje Cornelisdr. wede Claes Pieterszn. met Jan Joostenszn. haar oom en
Gerrit Eeuwoutszn. haar neef als haar gekoren voogden alle wonende Coudekerck ter eenre en
Jan Pieterszn. wonende Leiden en Cornelis Pieterszn. wonende Hoogmade omen over Neeltge
Claesdr. haar onmondig weeskind ter andere zijde, welk weeskind Kerstmis 1594 11 jr was.
De wede behoudt alles tot het kind 20 jr is en zal daarna uitreiken de helft van 4 morgen land
in Hazerswoude, de helft van een huis met erf en berg, belend W Cornelis Joriszn., Z de Rijn,
N de Heerweg, belast met 28 st pacht per jr.
183. 9-2-1595. Willem van Craecken van der Laen verkoopt Jacob Gerritszn. de helft van een
weer land van 16 morgen gemeen met de koper en anderen, strekkende van de Boomgaard
van het huis te Poelgeest in t zuiden noordwaarts tot achter aan de Swet en het Woutambacht,
belend O de heer van Poelgeest, W dezelfde en de erfgenamen van Michiel Gerritszn. zoals de
koper en zijn voorouders lange jaren gehuurd en zijn voorouders gehuurd hebben en de
verkoper bij erfenis van zijn bestemoeder is aanbestorven, betaald met gereed geld en met een
rentebrief van 36 KG.
183v. 9-2-1595 . Volgt rentebrief met hypotheek op het gekochte. De vordering is gecedeerd
aan Anthonis Joriszn. Focker op 26-2-1595.
184. 20-2-1595. Gerrit Willemszn. Peuijt van Schooterbosch genaamd Rand als lasthebber
van de Staten van Holland verkoopt Gerrit Eeuwoutszn. oom van Katrijn Florisdr. en Aechje
Florisdr. kinderen van Floris Corneliszn. 7 morgen 3 hond land in de Honsdijck dicht onder t
dorp van Coudekerck aan de westzijde, belend O Jan Floriszn. Terwaer en Floris Janszn. W
Leendert Adriaenszn. c.s., Z de Heerweg en N Floris Janszn. voorsz. gekomen van de pastorie
van Coudekerck, betaald met een custingbrief.
184. 20-2-1595. Volgt schuldbrief van 75 pond per jr met hypotheek op het gekochte, afgelost
bij Dirck Janszn. op 20-2-1649.
I85v. 20-2-1595. Dezelfde verkoopt Claes Claeszn. alias jonge Claes Banen een halve morgen
land in 2 weren tezamen groot 24 1/2 morgen, strekkende van de Lagewaardse weg
noordwaarts tot in het Woutambacht, belend O Jan Lyclaeszn., W Claes Claeszn.
186. 1595. Willem Leendertszn. van Outshoorn verkoopt Pieter Pieterszn., Pieter
Hendrickszn. metselaaer en Andries Dirckszn. Capiteyn een huis en erf achter de kerk, belend
W, O en N Jhr Gerardt van Poelgeest, belast met 5 stuivers.
186v. 8-4-1595. Mary Joostendr. met Joost Claeszn. haar gekoren voogd is schuldig aan
Barbara Cornelisdr. wede Michiel Gerritszn. wonende Leiden een rente van 12 KG per jr met
hypotheek op 11 morgen land met huis, barg, schuur etc. in de Lagewaard, belend W Jhr
Vincent van Lockhorst, O Neeltje Adriaensdr. wede Cornelis Gerritszn., strekkende t
zuideinde uit de Lutteken Rijn noordwaarts tot aan t Woutambacht, afgelost door Claes
Corneliszn. aan de erfgenamen van Barbara Cornelisdr.

38

187. 6-5-1595. Cornelis Claes Lambertsznzn. van Swieten en Niesge Pietersdr. wede Adriaen
Willemszn. van Warmont met Cornelis voorsz. haar zwager verkoopt Reijnout van Oij twee
kalkovens met huis en gereedschap etc. in de Hogewaard, belend O de koper, W t Vrouwen
Gasthuis, strekkende de noordzijde van de Heerweg tot in de Rijn.
188. 5-12-1595. Floris Janszn. ter ene zijde en Jan Floriszn. en Dirck Floriszn. elk voor hen
zelve, Gerrit Floriszn. als voogd over Annigje Florisdr. en Claes Floriszn. onmondig,
vervangende Claes Claeszn. van Wassenaer zijn medevoogd, kinderen en erfgenamen van
wijlen Trijntge Jansdr. Op 23-11-1595 is de boedel gescheiden, bestaande uit een woning met
22 morgen land, daarvan 4 hond leenland was van de heer van Poelgeest, strekkende uit de
Rijn noordwaarts tot aan het Woutambacht, belend ten wederzijde Dirck Adriaenszn., belast
met 24 gulden per jr te lossen met 400 gulden, tbv Willem Dirckszn., 18 gulden per jr te
lossen met 300 gulden tbv de Kanoniken ten Hogelande, 10 gulden per jr tbv Gijsbert Joriszn.
te Leiden, 8 morgen land in Hazerswoude omtrent de Piswetering aan drie partijen, belast met
25 gulden per jr tbv Anna Jacobsdr. te Leiden, 18 st tbv de Kerk van Leiderdorp, 8 morgen
land te Hazerswoude in t Rietveld; de helft van de woning eertijds bij za Jan Dirckszn.
bezeten met de aancleven van dien alsmede de landen van de oude hofstede met 19 morgen
eigen land en 11 1/2 morgen huurland, belast met 36 gld per jr te lossen met 600 gulden tbv t
Capittel ten Hogelande te Leiden, 5 gulden 12 st tbv de arme huiszitten te Leiden, 18 gld tbv
de heren Staten van Holland namens de Abdij van Egmond, 18 1/2 morgen met een klein
huisje in de Lagewaard en 3 morgen 4 1/2 hond land te Hazerswoude bij Floris Willemszn.;
de kinderen de ene helft en de vader de andere helft.
189. 14-1-1596. Floris Janszn. ter eenre, Jan Floriszn., Dirck Floriszn. elk voor hen zelve,
Gerrit Floriszn. wonende Coudekerck, vervangende Claes Claeszn. van Wassenaar medevoogd over Claes Floriszn. en Annigje Florisdr. beiden minderjarig. De vader draagt aan zijn
kinderen over 6 morgen alsmede 4 morgen 4 hond land in Coudekerck in een weer genaamd
die ouer hofstede in de Honsdijck, belend O de heer van Poelgeest en de Abdij van Rijnsburg,
W de kinderen van Floris Corneliszn. en Leendert Adriaenszn. schout, Z Jan Floriszn.
Serwaer, N t Woutambacht alsmede een woning met 8 morgen 4 1/2 hond land in de
Lagewaard, strekkende uit de Lutteken Rijn noordwaarts tot aan het Woutambacht, O de
erfgenamen van de heer van Lockhorst, bruikster Neeltge Eeuwoutsdr., W Cornelis
Willemszn. (Ket) schout van Coudekerck en de vader behoudt aan zich 7 morgen 5 hond land
in Hazerswoude.
191. 11-12-1595. Floris Janszn. verkoopt Louris Gerritszn. 71/2 morgen 1 hond eigen land
alsmede de bruikwaar van 11 1/2 morgen (zijnde 3 1/2 morgen van de Abdij van Rijnsburg en
8 morgen van de heer van Poelgeest), met huis, barg, schuur op t huurland staande en op t
eigen land, belend tezamen O Jan Gerritszn. c.s., W Symon Floriszn. en Jan Floriszn. en de
verkoper alsmede de kinderen van Floris Corneliszn., strekkende uit de Rijn tot het
Woutambacht, belast met 18 KG tbv de Staten van Holland namens de Abdij van Egmond
wegens koop van 2 1/2 morgen land in de voorsz. 7 1/2 morgen begrepen, met waarborg 6
morgen land genaamd de vette koe weide, belend Z Jan Floriszn. Serwaer, W en N de
kinderen van Floris Corneliszn. als actie hebbende van de Pastorie van Coudekerck, O de heer
van Poelgeest met de Abdij van Rijnsburg eigenaar van de voorsz. 11 1/2 morgen huurland, 5
morgen land in het zelfde weer, O dezelfde 11 1/2 morgen, W Leendert Adriaenszn. van
Outshoorn, c.s., Z de kinderen van Floris Corneliszn. en N t Woutambacht.
192. Opschrift Boelscheyding tusschen de wede van Cornelis Gerrit Jaepen en de kinderen en
erfgenamen van dezelfde. 9-11-1595. Neeltge Adriaensdr. wede Cornelis Gerritszn. met Jan
Adriaenszn. en Gijsbert Corneliszn. respectievelijk broer en zwager ter eenre, Eeuwout
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Corneliszn., Dammas Corneliszn., Jan Corneliszn., Jacob Corneliszn., Neeltge Cornelisdr.
met Eeuwout Corneliszn. haar broer en voogd, Jan Jacobszn. man en voogd van Annetje
Cornelisdr., alle kinderen van Cornelis Gerritszn. bij Marrigje Dammasdr. zijn eerste vrouw,
nog Marrigje Cornelisdr. en Meynsge Cornelisdr. kinderen van Cornelis Gerritszn. en Neeltge
Adriaensdr. met Eeuwout Corneliszn. haar broer ter andere zijde. Neeltge een huis met barg,
schuur en 8 1/2 morgen eigen land gemeen in een weer van 12 morgen daarvan de rest
toekomt aan de arme huiszitten van Leiden, daar het huis op staat in de Lagewaard, belend W
Jan Joostenszn. c.s., O Dirck Dirckszn., strekkende voor uit de Lutteken Rijn noordwaarts tot
aan het Woutambacht, belast met een losrente van 6 KG tbv de wede van Gerrit Bueckelszn.
te Leiden, 24 KG per jr tbv Jan Dirckszn. brouwer te Leiden; de wede zal de boedel 3200
gulden betalen; de kinderen een huis met erf en barg en schuur alsmede 4 morgen eigen land
in de Lagewaard, belend O Jan Lyclaeszn., W de arme huiszitten te Leiden, N t
Woutambacht, Z de Lagewaardsewetering; 5 morgen pachtland in de Lagewaard, belend W
Cornelis Adriaenszn., Jan Adriaenszn., Reynout van Oij, O Floris Bruiniszn., N het St
Katharynen Gasthuis te Leiden en de wede van Willem Aertszn. en Z de Rijn en de bruikwaar
van 7 1/2 morgen land in de Gnephoeck onder Outshoorn, waarvoor zij boven de pacht 2800
gulden zullen betalen, dus tezamen 6000 gulden. De kinderen 100 gulden. Dammas
Corneliszn. en Jan Corneliszn. tezamen als legaten van de vader 200 gulden wegens bewezen
diensten; nog 500 gulden tbv Dammas Corneliszn., Jan Corneliszn, Jacob Corneliszn. en
Neeltge Cornelisdr., maakt tezamen 700 gulden, afgetrokken van de 6000 gulden blijft zuiver
over 5300 gulden; de wede 2600 gulden en de kinderen elk 335 gulden.
194. 28-12-1595. Neeltge Jansdr. wede Jan Symonszn. timmerman met Cornelis
Jeronnimuszn. Coster haar gecoren voogd en Louris Symonszn. oom en voogd over de twee
onmondige kinderen verkopen Adriaen Janszn. de broer van Neeltge Jansdr. een bezegelde
rentebrief ten laste van Geertge Dircksdr. wede Jan Claeszn. van Alphen groot 15 KG per jr
van 8-3-1584.
195. 4-2-1596. Louris Gerritszn., Jacob Gerritszn. broers, Cornelis Willem Diertsznzn. man
en voogd van Neeltge Gerritsdr., Dirck Joriszn. Schoneman man en voogd van Annegie
Gerritsdr., erfgenamen van Michiel Gerritszn. hun broer en zwager verkopen Jhr Gerardt van
Poelgeest de helft van een weer groot 17 morgen strekkende t zuideinde met de huiswerf van
de Heerweg noordwaarts tot over de achterdijk aan t Woutambacht, waarvan de koper de helft
bezit, belend in zijn geheel O de koper met zijn boomgaard en singel, Jacob Gerritszn. c.s.,
Jacob Gerritszn. bruiker, W een weer land genaamd Capelle weer en de helft van een
jaarlijkse rente van 12 st sprekende op een erf of uiterdijk naast de voorsz. 17 morgen,
toebehorende joffr. Maria van Poelgeest belend O en W de voorsz. juffr. wede Jhr Wolfert
Albout, Z de Rijn, N de dijk met recht van de erfpachtsbrief van 28-3-1503.
195v. 17-2-1596. Louris Gerritszn. is schuldig aan Jhr Pieter van der Does, baljuw en
dijkgraaf van Rijnsburg 140 groot vlaams per jr met hypotheek op 4 morgen 1 1/2 hond land
in Bremade, belend N het Woutambacht, O de landscheiding, Z Dirck Joriszn. en W jonge Jan
Floriszn.; 9 morgen land in de Hogewaard in een weer van 15 morgen gemeen met Mr Arent
Tou en Willem Stevenszn. op te Bilt, belend in zijn geheel N de Lutteken Rijn, O Dirck
Dirckszn. van Onderwater en Barbara Cornelisdr. wede Michiel Gerritszn. c.s., Z de Rijn, W
de erfgenamen van Mr Arent Sasbout. Afgelost 17-10-1606 in handen van Mr Tobias Exalto
als actie hebben de van Jhr Pieter van der Does door Willem Louriszn., de schuldenaar
opgekomen bij boedelscheiding van Louris Gerritszn.
197. 14-1-1596. Jan Floriszn., Dirck Floriszn. elk voor hen zelven, Gerrit Floriszn. als voogd
over Claes Floriszn. en Annetge Florisdr. onmondig en hem sterk makende voor Claes
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Claeszn. zijn medevoogd, wonende Wassenaar, zijn schuldig aan Sybrant Buyck van
Amsterdam nu wonende Leiden een losrente van 50 KG per jr met hypotheek op 4 morgen
land, belend O de heer van Poelgeest met de Abdij van Rijnsburg, W Leendert Adriaenszn.
van Outshoorn, strekkende t zuideinde van t land van de kinderen van za Floris Corneliszn.
noordwaarts tot het Woutambacht. Afgelost bij Claes Floriszn.
199 en 200 blanco.
200v ? Floris Gerritszn. man en voogd van Aeltge Claesdr., Jacob Adriaenszn. namens
Neeltge Pietersdr. zijn nicht, Huybert Corneliszn. namens Neeltge Aertsdr. wede Cornelis
Janszn. zijn moeder, Spronck Dirckszn. voor hem zelve en met Dirck Dirckszn. als voogd van
Lijsbeth Dircksdr. wede Pieter Dirckszn. alle erfgenamen en elk voor een vierde gedeelte in
de helft van de goederen bij Maria Joostendr. achtergelaten en dat van vaderszijde, Adriaen
Janszn. voor 1/6, Leendert Adriaenszn. namens Eemsge Jansdr. zijn moeie voor 1/6, Cornelis
Crijnenzn. voogd van Marrigje Cornelisdr. voor 1/6, Leendert Adriaenszn. voorsz. met Louris
Adriaenszn. zijn broer, elk voor hen zelve en voor de kinderen van Jan Adriaenszn., de
kinderen van Baertge Adriaensdr. en Dirck Adriaenszn., tezamen voor 1/6, Jan Pieterszn. man
en voogd van Dirckje Pietersdr., Pieter Jacobszn. man en voogd van Aeltge Pietersdr. en hen
sterk makende voor Leendert Pieterszn., Mees Pieterszn., Claertje Pietersdr. en Cornelis
Dirckszn. man en voogd van Marrigje Pietersdr., tezamen voor 1/6, Jasper Janszn. man en
voogd van Neeltge Danielsdr. voor 1/6, erfgenamen van Marrigje Joostendr. hun moeie voor
de helft verkopen Claes Corneliszn. een woning als huis, barg, schuur etc. met 11 morgen
land gemeen met 4 morgen 1 hond 10 roe land toekomende het St Elisabeth Vrouwen
Gasthuis en t Vrouwengasthuis met de Leprozen te Leiden in de Lagewaard, belend O de
wede van Cornelis Gerritszn., W Jhr Nicolaes van Mathenesse gehuwd met een dochter van
Vincent van Lockhorst, bruikster Neeltge Eeuwoutsdr., strekkende t zuideinde uit de Lutteken
Rijn noordwaarts tot het Woutambacht, belast met 200 KG tbv Barbara Cornelisdr. wede
Michiel Gerritszn. te Leiden, 100 gulden tbv de camer van de Rekeningen van Holland, 20 st
per jr tbv de Kerk van Coudekerck op het gehele weer.
201v. ? Claes Corneliszn. is schuldig aan de erfgenamen van vaderswege 1125 gulden met
hypotheek op het gekochte. Borgen Cornelis Claeszn. wonende Hazerswoude aan de
Groenendijck en Cornelis Willemszn. Ket schout van Coudekerck.
202v. ? Dezelfde is schuldig aan de erfgenamen van moederswege 1125 gulden met
hypotheek op het zelfde onroerend goed en dezelfde borgen.
203v. 31-1-1596. Claes Corneliszn. is schuldig aan Eemsge Jansdr. ongehuwd persoon 800
gulden met dezelfde hypotheek, afgelost in handen van Adriaen Janszn. wonende Alfen,
universeel erfgenaam van Eemsge Jansdr.
204. 27-2-1596. Jan Floriszn. en Dirck Floriszn. broers, Gerrit Floriszn. hun neef als voogden
van Claes Floriszn. en Annetge Florisdr. onmondige kinderen en voor Claes Claeszn.
medevoogd wonende Wassenaar zijn schuldig aan Evert Harmanszn. warmoesman wonende
Leiden een rente van 25 KG per jr met hypotheek op 4 morgen 4 hond land in de Honsdijck,
belend O de Abdij van Rijnsburg, W Leendert Adriaenszn. van Outshoorn eertijds schout van
Coudekerck, Z de kinderen van Floris Corneliszn., N t Woutambacht.
205. 2-5-1592. Pieter Willemszn. is schuldig aan Nanne Paets te Leiden wegens koop van 6
morgen land in de Hogewaard 3400 gulden, met hypotheek op het gekochte, belend W de
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Lagewaardsewetering, O de heer van Poelgeest, Z de Heerweg of Hogewaartse Rijndijk, N de
erfgenamen van Jhr Aelbrecht van Hoochtwoude, afgelost 12-2-1615.
H.J. van der Waag, Spijkenisse, 1 januari 1992.
Gedigitaliseerd door M. van der Tas, januari 2014.
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