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Als u gegevens uit deze bewerking gebruikt voor genealogische of historische doeleinden, dient een
verwijzing naar deze bewerking vermeld te worden. Bij gebruikmaking van gegevens uit deze
bewerking ten behoeve van publicaties, in welke vorm dan ook, moet een adequate bronvermelding
naar deze bewerking worden vermeld.
Folio 1.
Forma locandi terras capittel.
Den deken ende ghemeen capittel willen tsamentlic verhuijren. A. B. dit landt vijff jair lanck mit
voerwarden datmen sel gheven vrij ghelt sonder ijet of te slaen van eenige dingen, het tsij nieuwe
wercken of ouwe wercken, nieuwe kaen, nieuwe molens. Ende mede waert saeck dattet mede geroert
wairt dat die eijgenaren dat betaelen sonder van den ijemant. Nochtans dat capittel ende sal dair niet
in gehouden wesen. Mede sint voerwaerden waert saeck dat dit landt becoirt wart van enijgen
banwerck, hue ende wat genoemt mach wesen, dat sel die bruijcker betaelen sonder enich off
cortinge. Aldus selt wesen vrij ghelt. Soe selmen mede gheven te rantzoen van elcke rijnsche gulden,
twe st. paijments ter stondt zonder enijge cortinge. Soe sel die huijrman dit landt voert niet verhuijren
sonder consent vanden capittel voersz. off het sel wter huijr wesen indien dattet capittel belieft. Noch
sijnt mede voerwaerden dat die huijrman dit landt niet breecken en sel noch saijen buten consent
vanden capittel voersz.
Folio 1v.
Dit is die forme ende sijn die conditiën bij welck den deeken ende tgemeen capittel van sinte Pancraes
collegie binnen Leijden hoer capittels ende proevens landen willen verhueren. Ende sijn ingegaen
anno 1500 acht ende vijftich.
Den deeken ende gemeen capittel willen te saemen verhuijren dit landt vijff jaeren lange after een
volgende met voerwaerden als hier nae volgen.
Inden eerste, dat men sal geven vrij gelt sonder ijet off te slaen van eenige dingen, tsie van nieuwe
wercken ofte oude wercken, nieuwe kaen, nieuwe molens. Ende alwaert saecke dattet mede bijden
huijrman van Rijnlandt ofte ijmant anders gekoert waere, dat den eijgenaer dat betaelen soude.
Nochtans soe sal den capittel voersz. daer nijet in gehouden weesen, maer die bruijcker sal sulcx
betaelen.
Item sijent mede voerwaerden, waert saecke dat dit landt becoert worde van eenijge banwercken,
dam ofte dijckwercken, ofte beschout, hoe ende wat die genaempt moegen worden ende wesen dat
sal die bruijcker draegen, vrijen ende betaelen tot sijne laste sonder eenijge afcortinge vanden huijre.
Aldus dan soe salt van als vrij ghelt weesen.
Item soe wil tcapittel voersz. hoer landen verhuijren bij carolus guldens, van veertich grooten vlaems
tstuck.
Item soe salmen mede te rantsoen geven terstont van elcke jaerlixe carolus gulden, drie grooten
vlaems eens, sonder enige cortinge vanden jaerlixe huijre. Ende indien die huijr bedraecht over die
ses karolus gulden tsiaers, soe sal die huijrman mede terstont den bodelle van onse capittel geven tot
sijn drinckgelt, twie grooten vlaems eens.
Folio 2.
Item sient mede voerwaerden dat die huijrman dit lant niet en sal mogen voirt verhuijren ofte mit
ijemant vermangelen, off oick mede het gras een deel jaeren vercoepen int heele ofte in deele sonder
expres consent vanden capittel voersz. Off het landt sal wter huijr wesen indient tcapittel belieft ende
dat sonder eenijge rechtelicke ontwaeringe den bruijcker te doen.
Sient noch mede voerwaerden dat die huijrman dit landt nijet en sal breecken noch saijen off hoijen
buijten consent vanden capittel voersz. Off tlandt sal wter huijr weesen indient tcapittel belieft.
Sient mede voerwaerden dat die huijrman gehouden sal wesen binnen die eerste acht daegen indient
capittel borge van hem begeert, den voersz. capittel vaste borge te stellen tot sijnen coste binnen der
stede van Leijden ofte binnen den ambochte daer dat verhuijrde landt gelegen sal sijn. Alsoe tcapittel
dat believen sall.
Item sient mede voerwaerden dat het capittel voergeschr. bij gebreecke van onder houwinge deser
conditiën voersz. dit lant sal wederom moegen verhuijren tot voerdeel ende profijt vanden voirsz.
capittel ende tot laste ende scade vanden eersten huijrman, indient voer minder prijse verhuijrt wordt.
Item sijent mede voerwaerden dat die huijrman gehouden sal sijn tot zijnen laste den capittel te
verclaeren binnen den eersten veerthien dagen den limiten ende belenden vanden ghehuijrden
landen, soe die alsdan leggen ende belendet sijn, zoe verde hem tselffde mogelick is.
Item sient mede voerwaerden dat die huijre vanden weijlanden ende hoijlanden sal ingaen tot sinte
Pieters dage ad Cathedram ende wederom wtgaen sinte Pieters avont ad Catthedram daer an
volgende. Ende dat die huijre vanden saetlanden in sal gaen tot sinte Lambrechts dage ende
wederom wtgaen sinte lambrechts avondt daer an volgende. Wel verstaen dat niemant den weijlanden
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sel weijden den lesten jaere after sinte Andries dach. Ende die huijrluijden sallen gehouden wesen alle
jaers die huijre te betaelen binnen twaelff nachten van Kersmisse daeraen volgende.
Folio 2v.
Item soe sal dese huijre bijden registratoer vanden vorsz. capittel te boeck gestelt worden ende bijden
bruijcker ofte huijrman onderteijckent worden. Ende alsdan soe sal die registratoer voersz. hier van
den huijrman ofte bruijcker copie leveren bij sijnen handt onderteijckent binnen die voern. veerthien
dagen. Ende sal alsdan die huijrman boven den rantsoen dat hij den capittel betaelt heeft, noch den
registrator betaelen voer sijn moijten eens ses grooten vlaems. Dit aldus te boeck gestelt wesende
ende dese conditiën volbrocht sijnde, sal alsdan die huijre sijnen effect sorteren moegen ende anders
niet.
Item bij gebreck van goede betaelinge salt capittel voersz. off sijnen rentmeester off hoeren
gemachtigen dese huijre ende penningen mogen inwinnen anden principael huijrman ofte sijnen
borge, hoe den capittel ofte zijnen gemachtigde daer in believen sal, mit alle alsulck recht ende
ts
executie als die rentmeester ons genaedichste heere des C. M . die domeijnen vanden graeflicheijt
inwinnende ende executerende is. Off anders met alsulcken recht ende executie als den capittel of
sijnen gemachtigen dat believen sal.
Item off ijmandt vanden huijrluijden lectuer ofte copie deser voerwaerden begheerde, sal dat altijts
mogen versoecken tot sijnen coste anden registratoer des capittels voersz.
Dese voergescreven huijerwaerden van landen zijn veraccordeert ende opentlicke opten een ende
twintichsten dach in Junio anno 1559 ontrent 11 uren voer middage inden capittelhuijse van St.
Pancraes binnen Leijden opgelesen ter presentie van Mr. Raes van Treslonge deken, Mr. Cornelis
Baroen vice deken, Mr. Gijsbrecht Jorijsz., heer Dirck Jansz. Zwieten, Mr. Demilius de Oij Korstansz.,
heer Joost Claesz. Thol, heer Gijsbrecht Jansz., heer Arrent van Treslonge, heer Gerrijt Jansz. ende
Christiaen Reijmersz., allen capitularen. Verclarende gesamentlicken ende eendrachtelicken van nu
e
voortane in manieren huerluijden landen zulcx te willen verhuijren. Ende int tselffde jair den 22
Novembris omtrent 11 uren voer middage dese huijerwairden wederomme inden capittel voirsz. ter
presentie van Vranck Willemsz. verwer ende Jacob Adriaensz. de Vrij als getuijgen weder opgelesen
zijnde, hebben zij heeren voorn. versocht van mij ofte (…..) Jacobsz. notario publijck bijden secreten
ts
Raide (…..) ma . in Brabandt ende den Hove van Hollant geapprobeert ende notarijs van tcapittel
voersz. dit geauc..teseert te worden twelck ick duer bede van hemluijden sulcx gedaen hebbe, In
kennisse van Malaert notaris publiek
Folio 3.
Leijderdorp 20 hont landts.
Int iaer ’60 huerde Willem Jacop Lambrechtsz. 20 hont lands om 6 wilhemus scilden ende 1 quartier,
10 iaer langt. Ende hij sel die leste twie iaeren dreesch bruijcken ende op leveren. Ende dit jaer van
’60 is die eerste bruijckwair ende betalingen. Ende hij sal geven van elcke mergen tsiaers 1 groeten
vlaems gelts sonder offslaen ende doen dat een out huijrman schuldich is te doen.
Item int jaer ’70 heeft Willem Jacop Lambrechtsz. dit voirsz. landt weder ingehuijert, tien jaer lang in
allen manijeren alst voirsz. staet.
Item dit landt heeft weder ingehuijert Claes Willemsz. Sleijck, tsiaers om ses rijnsche gulden ende 10
stuvers, vijf iaer lang. Ende dat iaer van ’86 sel dat eerste bruijckwaer ende betalingen wesen.
Item dit lant voirsz. heeft weder ingehuijert Claes Willemsz. Sleijck als voirsz. staet, mer sal geven vrij
gelt. Ende die eerste betalinc ende bruijc wair sal wesen dat iaer van ’92.
Item int jaer 1500 ende twee heeft Claes Willemsz. dit voirsz. landt weder ingehuijert bijden deken
ende capittel, 5 iaer lang om 6½ gulden tsiaers als vorsz. staet. In alle manieren ende voirwaerden
voirsz. inden boeck. Ende sal dat jaer voern. dat eerste bruijck wesen ende betalingen.
Item int jair 1500 ende ses heeft Jan Jansz. dit voersz. lant weder ingehuert bij den deken ende
capittel, vijf jaer lang om 7 rijnse gulden tsiaers als voirsz. staet. In alle manieren ende voirwaerden
voirsz. inden boeck. Ende dat iaer van ‘7 sal die eerste bruijc waer wesen ende betalingen.
Folio 3v.
Item int jaer van ’11 heeft Sijmon Dircxz. dit voirsz. lant weeder ingehuert, tien iaer lang om 7 rijnse
gulden tsiaers, mit voirwaerden als voir inden boeck staet, tien iaer lang. Ende het iaer van ’12 sal die
eerste bruijck wesen ende betalingen.
Int jaer van ’21 heeft Aelwijn Claesz. dit voirsz. lant ingehuert bijden deken ende capittel, 10 jaer lang
om 8 rijnsche gulden tsiaers om vrij gelt als voersz. staet. Ende dat iaer van ’22 sal die eerste bruijck
waer wesen ende betalingen.
Int iaer van ’32 heeft Aelwijn Claesz. weder ingehuert dese 20 hont lants, vijff jaren lang om 10 karolus
gulden bij den deken ende capittel om vrij gelt als voirsz. staet. Ende dat iaer voirsz. sal die eerste
bruijcwaer wesen ende betalingen.
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Int iaer ’37 heeft Allewijn Claesz. weder ingehuert desen 20 hont lants, thien iaer lang, tsiaers om 11
gouden karolus gulden, vrij gelt, mit voirwaerden voer in dese boeck gescreven. Ende dat iaer voirsz.
is teerste bruijck jaer ende betalingen.
Int iaer van ’47 heeft Allewijn Claesz. weder ingehuert desen 20 hont lants, vijf iaijer lang, tsiaers om
12 gouden karolus gulden vrij gelt, mit voirwairden voir in desen boeck gescreven. Ende dat voirsz.
iaer is teerste bruijcwaer ende betalingen.
Folio 4.
Item in tjair van 1552 heeft Aelwijn Claesz. ingehuert desen voersz. 20 hont lants, vijff jaijren lang
ende niet langher, tsiaers om 14 gouden karolus gulden in gout als die gang hebben als die huijr
verschint vrij gelt, mit alde voirwairden voir in desen huijr boeck gescreven, te betlen inden twalven
nachten van Korsmisse, off tlant wter huijr wesen. Ende tiaer voersz. is teerste bruijck iaijer ende
betalingen.
Item int jaer van ’57 heeft Aelwijn Claesz. weder ingehuert die 20 hont lants an tander blat gescreven,
vijff jaer lang, tiaers om 16 gouden karolus gulden als loop hebben in tijt van die betaeling vrij gelt, van
als vrij mit alden voerwaerden hem bijden capittel voer gehouden ende gelesen. Ende tjaer voersz. is
teerste bruijckjaer ende betaelinge.
Item dese 20 hont lants heeft ingehuijrt heer Christiaen Reijersz. onse mede canonick vanden
deecken ende gemeen capittel neegen jaer lanck, tsiaers om 24 gulden lopens gelt vrij van als oock
mede vanden thienden penning. Ende jair van 62 is teerste bruijck jaer, mit voerwaerde dat hij die
eerste zes jaren sal mogen insteecken ende nijet langer ende die laesten drie jaren dreest op
leeveren. Mer sal altijt moeghen weijen ofte maijen ende eenen andere verhueren diet hem ghelieven
sal.
Dese 20 hont lants heeft inghehuijrt Louris Jansz. tot Leijderdorp vijff jaren lanck, tsiaers om 24 gulden
lopens ghelt vrij van als oock mede vanden thijende penninck ende met alle anderen tcapittels
voerwaerden hem voor gehouden ende tiaer van ’71 sal eerste bruijck jaer weesen ende betalinghe.
Ende Louris Jansz. voorsz. sal dit lant mooghen insteecken, wtghesondert die leste drije jaren, die
welcke hij ghehouden sal weesen te weijen. Aldus ghedaen in onse capittel huijs den tweeden
Decembris anno seven ende tsestich.
Folio 4v.
Deese voorsz. twintich hont lants heeft inghehuijrt Joris van Dobben Willemsz., vijf jaeren ingaende
Petrij ad Cathedram anno 1500 tachtich. Siaers voor elff gulden van 40 groten tstuck, te betaelen
jaerlicx op drie termijnen als vuijtganck, Meij, Jacobi ende Kersmisse telcken een gerecht derde part
vandien vrijs gelts van molen ende mergengelden ende van allen andere schattingen, ongelden ende
ts
dimpositien nijet vuijtgesondert den geene bijde Co. Ma . ofte ja…. slants van Hollandt daer op tot
laste vandien eijgenaer gestelt sel werden. In kennisse van ons voerschreven schepenen daer toe
gecommitteert.
Anno 1585 soe heeft Willem Jansz. ingehuijert deese voorsz. twintich honden lants genaempt den
Horncamp, gelegen inden Monicken polder. Belent oost ende zuijt de Regulieren tot Leijderdorp, west
ende noort de Monicken cade, vijff jaeren ingaende Petri ad Cathedram anno 1500 vijf ende tachtich
voorsz. om vier ende twintich gulden van 40 grooten tstuck.
Anno 1590 soe heeft Cornelis Jacobs zoon ingehuijert deese voorsz. twintich honden lants genaempt
den Horncamp, gelegen inden Monicken polder. Belent oost ende zuijt de Regulieren tot Leijderdorp,
west ende noort de Monicken cade, vijf jaeren ingaende Petri ad Cathedram anno 1500 tnegentich
voorsz. om zeven ende twintch gulden van 40 grooten tstuck.
Folio 6.
Leijderdorp die helft van 3 margen.
Item int tiaer van 1500 ende een huijrde Claes Willemsz. Sleick vanden deken ende gemeen capittel
die helft van drie morgen lants, gelegen up die Zijl, 10 iaer lang om 6 rinsse gulden van gelt. Ende dat
voirsz. iaer is die eerste bruijckwaer ende betalingen. Ende is gecoft vanden voirn. Claes Willemsz.
Sleick.
Item int iaer van 1500 ende ’11 heeft Sijmon Dircxz. weder ingehuert die helft van 3 morgen lants
voirsz. om 5½ rijnsse gulden mit voirwaerden als voer inden boeck geschreven staet. Ende dat iair
van 12 sal die eerste bruijck iaer weesen ende betalingen.
Item int iair van ’22 huijrde Sijmon Dircxz. die helft van drie morgen lants, 10 iair lang om 5 rijnse
gulden mit voirwairden als voirsz. staet. Ende dat jair voirsz. sal die eerste bruijckwaer wesen ende
betalingen.
Item int iair van ’32 huijrde Sijmon Dircxz. die helft van drie morgen lants, vijf jaer lang om 6½
rijnssche gulden mit voirwairden als voirsz. staet. Ende dat iaer voirsz. sal die eerste bruijckwaer
wesen ende betalingen.
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Item int jaer van ’37 huijrde Sijmon Dircxz. die helft van drie morgen lants ghemeen mit sinte Elisabeth
gasthuijs 10 iaren lang, tsiaers om 7½ karolus gulden in goudt mit alde voirwairden voirin dese boeck
gescr. Ende tiaijr voirsz. is teerste bruijckiaer ende betalingen.
Folio 6v.
Item int iaijr 1547 heeft Allewijn Claes ingehuijrt die helft van drie morgen lants gemien mit St.
Elisabets gasthuijs, vijf iaijren lang, tsiaers om twalven dalve gouden karolij gulden vrij gelt, mit alden
voerwairden in deser huijrboeck voerscr. Ende tiaijer van ’46 voirsz. is teerste bruijckwaer ende
betalingen.
Item int jaer 1500 ende 52 hebben die gasthuijs meesters van sinte Elijsabets gasthuijs ingehuijrt die
helft van drie margen lants voirsz. die Aelwijn Claes plach te bruijcken, vijf iaren lang ende niet langer,
tsiaers om vijftien gouden karolus gulden in gout te betalen als die loop hebben in die tijt dat die huijr
iaerlicx verschinen sal vrij gelt, mit alden andere voirwairden in deser huijrboeck gescr. Ende die huijr
iaijrlicx te betalen voer Korsmisse, oft tlant wter huijr weesen sal. Ende tiaijer voirsz. is teerste
bruijckiaijr ende betalingen.
Item int jaer van ’57 hebben dien gasthuijs meesters van sinte Lijsbeth weder ingehuert ons helft van
drien margen lants voersz., vijff jaeren lang ende niet langer, tsiaers om 17 gouden karolus gulden als
loop hebben ten tijt dat die huer verschinct, vrij gelts, mit alden voirwaerden vanden capittel hem
gelesen ende voergehouden. Ende tjaer voersz. is teerste bruijcjaer ende betaelinge.
Item dese voersz. anderhalff morgen die helft van drie morgen heeft ingehuijrt Cornelis van Noorde als
oppermeester van sint Elisabet gasthuijs binnen Leijden, van de deecken ende gemeen capittel, vijff
jaer lang om negenthien ende een halfve gulden, vrij gelt van als oock mede vanden thienden
penninck. Ende jaer van ’62 is teerste bruijckjaer.
Dese voersz. anderhalff morgen hebben die meesters van St. Lijsbetten gasthuijs wederomme
ingehuijrt vandt capittel negen jaren lanck om 17 guldens met conditie dat zijt voersz. landt an dijckken
sullen tot haere laste ende costen alsoe tselve landt een deels voer wech gespoelt is ende vuijt
gebackert om vrij gelt oeck mede vanden thienden penning. Ende jaer van zeven ende zestich is
teerste bruijck jaer ende betaling.
Folio 7.
Deese voorsz. anderhalff merghen lants hebben ingebruijck de meesteren van Ste. Lijsbetten
gasthuijs binnen Leijden, vijff jaeren ingaende teerste Petri ad Cathedram anno 1500 tachtich, siaers
voor elff gulden van 40 grooten tstuck. Te betaelen jaerlicxs op drie termijnen als vuijtganck Meij,
Jacobi ende Corsmisse, telcken een gherecht derde part vandien vrijs gelts van molen ende
mergengelden ende van allen andere schattingen, ongelden ende impositien nijet vuijtgesondert dan
tgeene bij de Co. Mt. ofte Staeten slants van Hollandt daer op tot laste vande eijgenaer gestelt sal
werden. In kennisse van ons ondergescr. schepenen daer toe gecommitteert.
Anno 1585 soe hebben de meesteren van Ste. Elijsabeths gasthuijs binnen Leijden ingehuijert deese
voorsz. anderhalff mergen hoijlants, gelegen opte Zijl. Belent oost de Zijl voorsz., zuijt het huijs met
den singel van Stenevelt, west ende noort den Heijligen Geest tot Leijden voorsz., vijff jaeren
ingaende Petri ad Cathedram anno 1500 vijff ende tachtich voorsz. om twaeleff guldens van 40
grooten tstuck.
Anno 1590 soe hebben de meesteren van Ste. Elijsbeths gasthuijs binnen Leijden ingehuijert deese
voorsz. anderhalff mergen hoijlants, gelegen opte Zijl. Belent oost de Zijl voorsz., zuijt het huijs met
den singel van Stenevelt, west ende noort den Heijligen Geest tot Leijden voorsz., vijff jaeren
ingaende Petri ad Cathedram anno 1500 tnegentich voorsz. om achthien gulden van 40 grooten
tstuck.
Folio 9.
Leijderdorp 16 hondt landts.
Item int tiaer van ’66 heeft Claes Gerijtsz. gehuijrt 16 hont lands om 12½ rijns gulden 39 groot de
gulden, vijf iaer langt. Ende hij sal maken dat niewe banwerck op sijne cost. Ende sal voert doen dat
een out huijrman schuldich is te doen. Ende dit iaer van ’66 sal die eerste bruijcwaer wesen ende
betaelinge. Ende voert soe sal hij dit voersz. lant offheijnijngen, of doen of scijeten op sijne cost om
dat volck daer wt te weren.
Item dit voersz. lant heeft ingehueijrt Heijnrick Willem in allen manijeren ende voerwaerden alst Claes
Gerijtsz. ghehuert hadde. Ende dese huijer sal dueren vijf iaer lanc. Ende dat jaer van ’71 sel dit
eerste bruijcwaer ende betaelinge weesen.
Item dit lant heeft weder inghehuijrt Henrick Willemsz. vijf iaer lang, tsiaers om £ 16 paijment. Voert in
allen manieren alst voersz. staet. Ende dat iaer van ’77 is die eerste bruijcwaer ende betaelinge.
Item dese voirsz. 16 hont land die Henrijck Jans gebruijck heeft, heeft Jan Thijmansz. ende heeft te
wive Jan die Vriesen dochter van Leijderdorp weder ingehuert tien jaer lang, tsiaers om 12 rijns gulden
ende vijf stuvers. Die gulden gerekent voer 40 groot. Ende voert sel hijt bruijcken in allen manieren
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ende voerwaerden alst voersz. staet van Claes Gerijtsz. Ende dit iaer van ’77 sel die eerste bruijcwaer
ende betalingen wesen.
Item dese voirsz. 16 hont die Jan Thijmansz. gebruijckt heeft van Leijderdorp, heeft nu ingehuert
Claes Willemsz., nu ter tijt woenende te Leijden, vijf iaer lang om 13 gouden gulden. Te weten waer
dat saeck dat die gulden hoeger liepen dan 25 pl(acken), soe soude Claes Willemsz. voirsz. betaelen
als ander cloesteren doen sellen, of men sel niewe huer maken. Ende dese huer sel ingaen int iaer
ons heeren 1492. Ende sal dat lant bruijcken in manieren ende voerwaerden als boeven in ander
huerwaert boven gescreven staet. Ende te betalen vrij ghelt.
Item dese voirsz. 16 hont lants heeft weder ingehuert Claes Willemsz. die verwar voirsz. vijf iaer lang
om 13 gouden gulden virenveertich groot voer elcke gouden gulden gerekent. Ende wairt saeck dat dit
gouden gulden quamen binnen dese tijt voersz. op twintich (of) 30 pl(acken), soe soude die huijr
wtwesen. Ende wairt oec mede dat die gulden quam beneden 44 groot, soe soude Clais voirsz. mit en
gouden gulden mede mogen betalen of mit paijment dat daer quit voer waer. Ende sel geven vri ghelt.
Voirt in allen manieren als voirsz. is. Ende dat tjaer van ’97 sal dat eerste bruicwaer ende betaelinge
weesen.
Folio 9v.
Item int jaer 1500 ende twie heeft weder ingehuirt Claes Willemsz. die verwer dit voirsz. lant vijf jair
lang, in alle voirwairden hier voerscr. als hijt gebruict heeft, vrij ghelt ende oick mede in manieren
voirsz. inden boeck. Ende sal dat jair voirn. dat eerste bruickwair wesen ende betalingen
Item int jaer van 1500 ende seven heeft weeder ingehuirt Dirck van Vliet dese voirsz. 16 hont lants vijf
jaer lanc, tsiaers om 15½ rijnse gulden, mit alle voirwairden als voer inden boeck staet. Ende dat jaer
van sevenen sal dat eerste bruijcwaer wesen ende betalingen.
Item dit voirsz. lant heeft weeder ingehuijrt Dirck Claes van Vliet int jaer van 1500 ende 14, vijf jaer
lang om 15½ rijnse gulden, mit voirwairden als voer inden boeck staet. Ende dat voirsz. jaer sal die
eerste bruijckjaer wesen.
Item int jair van ’19 huijrde Dirck van Vliet dese ende betalin(g) 16 hont lants vijf jaer lang om 16 rijnse
gulden. Mit voirwaerden als voir gescreven staet. Ende dat jaer voirsz. sel die eerste bruijckwaer ende
betalingen wesen.
Item int jaer van ’24 huijrde Claes Jacopsz. van Homade dese voirsz. 16 hont lants, leggende an die
Waschers vest alder naest den camp van 3½ morgen, tijen jaer lang om 20 rijnsche gulden. Met
voirwairden als voer gescr. staet. Ende dat jaer van ’24 sel die eerste bruickwaer ende betalingen
wesen.
Item int jaer van 1534 Adriaen Henricksz. heeft gehuijrt desen voirsz. 16 hont lants, gelegen an die
Waschers vest aldernaest die camp van 3½ margen, tsiaers om 24 gouden karolij gulden, thijen
jaeren lang vrij ghelt. Mit alden voirwairden als voir in desen huijrboeck gescreven staet. Ende dat jair
van ’34 sel die eerste bruijcwaer ende betaelinge wesen.
Item dit voirsz. lant is verhuert vijff jaeren lang. Vide folio 56 met 3½ margen tsamen om 60 karolij
gulden. Ende tjair van ’44 sal teerste jair weesen van bruijck ende betalingen.
Item int jaijr van ’49 heeft Adriaen Heijnricksz. weder ingehuert desen voirsz. 16 hont weijlants,
gelegen an die Waskers velt, vijff jairen lang te weijen ende niet te maijen, tsiaers om 27½ gouden
gulden karolij, off paijement dier wairden. Mit alden voerwaerden in deser huijr boeck gescreven. Ende
tiaer van ’49 is teerste jaijr bruijcke ende betalingen. Te betalen voer Korsavont.
Item int jaer vier ende vijftich heeft IJsbrant bij die Zijlpoort desen 16 hont lants in huijr vanden Capittel
genoemen vijf jaeren lang, tsiaers om 27½ gouden karolij gulden als boeven gescreven staet, mit
alden voerwaerden. Ende heeft een goet penning tot rantsoen gegeven. Te weten 44 gulden tsamen
voer noch een ander stuck van 3½ morgen. Ende tjaer van ’44 is teerste bruijckjaer ende betaelinge.
Folio 10.
Item int jaer negen ende vijftich heeft IJsbrant Arentsz. bij die Zijlpoort dese 16 hondt weijlandts mit
noch een perceel van 3½ morgen weijlants, vide folio 56, weder ingehuijrt vanden deken ende
gemeen Capittel, vijff jaren lang ende nijet langer, te samen tsiaers om seven ende tseventich gulden,
lopens gelts, vrij gelt van als oec mede vanden thienden penning. Ende voert mit allen anderen
capittel voerwaerden voer in desen huijrboeck gescreven. Ende tjaer voersz. sal wesen teerste
bruijckjaer ende betaelinge.
Item int jaer vier ende tsestich heeft Mathijs Jansz. bij die Zijlpoort dese 16 hont weijlandts mit noch
een perceel van 3½ morgen weijlants vide folio 56 weeder ingehuijrt vanden deecken ende gemeenen
Capittel vijff jaren lang ende nijet langer, te samen tsiaers om acht ende tseventich guldens lopens
gelts, vrij gelt van als oeck mede vanden thienden penning. Ende voert met alle anderen capittels
voerwaerden voer in desen huijrboeck gescreven. Ende tjaer van vier ende tsestich sal teerste
bruijckjaer sijn ende betalingen.
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Anno neghen ende tsestich heeft Mathijs Jansz. bij die Zijlpoort dese sesthijen hont weijlants mit noch
een perceel van 3½ morghen ghescreven folio 56, weeder inghehuijrt vanden deecken ende Capittel
vijff jaren an een volghende, tsamen tsiaers om vier ende tactich gulden lopens ghelts, vrij van als
oock mede vanden thijenden pennijnck ende alle anderen capittels voerwaerden voer in desen
huijrboecke ghescreven. Ende tiaer van neghen ende tsestich sal teerste bruijckiaer weesen ende
betalijnghe.
Folio 12.
Leijderdorp een morgen lants.
Item int jaer van ’59 huerde Jacop van Noorde 1 morgen lants 10 iaer lange om £ 4 tsiaers, een nobel
gerekent voer 3 pont. Ende dat jaer van ’59 is die eerste bruijcwaer ende betaelinge. Ende hij sal doen
al dat een out huijrman schuldich is te doen. Ende hij sal die twie leste jaeren dreesch bruijcken ende
up leveren.
Item dit voersz. lant heeft Jacop van Noorde weder ingehuert tien jaer lange in alle manieren alst
voersz. staet. Dat jaer van ’69 sel die eerste bruijcwaer ende betaelinge wesen.
Item anno 1500 ende drie heeft Neeltgen Gerijt Jacobsz. ingehuijrt bijden deken ende capittel dit
voersz. lant, vijff jair lang, tsiaers om drie rijns gulden ende 4 st. vrij ghelts, na alle voirwairden als
voirsz. staet voir inden boeck. Ende sel dat jair voirn. dat eerste bruijcwair wesen ende betaelinge.
Item anno 1500 ende 14 heeft Cornelis Gerijtsz. weder ingehuert dese 1 morgen lants, vijf jaer lan(g),
tsiaers om 3½ rijns gulden mit voerwairden als voir inden boeck staet. Ende dat jair van ’14 sal dat
eerste bruijcjair weesen ende betaelijn.
Item anno 1500 ende 19 heeft weder ingehuijrt Cornelis Gerijtsz. een morgen lants, tien jair lang om 4
rijns gulden mit voirwairden als voir gescreven staet. Ende dat jair van ’19 sal dat eerste bruijcjair
wesen ende betaelinghe.
Item dese voirsz. margen lants heeft weder ingehuijrt Cornelis Gerijtsz., tien jaijren lang om vijf
gouden karolus gulden mit allen voirwairden in desen huijr boeck gescreven. Ende tjaer van ’29 sal
teerste jaijr bruijcker ende betaelinge wesen.
Item dese voirsz. mergen lants heeft wederom ingehuijrt Cornelis Gerijtsz., vijf jaer lange om ses
goude karolij gulden, mit alle voirwairden in desen boeck gescreven. Ende tjair van ’39 sal teerste
bruijcwaer ende betaelinge weesen.
Item dit voirsz. morgen heeft wederom ingehuijrt Cornelis Gerijtsz. bij continuatie van vijf jaeren om
ses gouden karolij gulden vrij gelt met alle voirwairden in dit boeck gescreven. Ende tjaer van ’44 sal
teerste bruijckwaer ende betaelinge weesen.
Item deser voirsz. margen heeft Cornelis Gerijtsz. voirsz. weder ingehuijrt vijf jaijr lang om 6½ gouden
karolij gulden mit alden voirwaerden in deser huijrboeck gescreven. Ende tjair van ’49 is teerste
bruijckiaer ende betalingen.
Item dese voersz. margen lants heeft Cornelis Gerijtsz. noch vijf jaeren ingehuert om die voorsz. prijs
van 6½ gouden gulden mit alden andre voerwaerden, mits dat hij den capittel gegeven heeft ree acht
gulden. Ende tjaer ’54 is teerste jaer bruijck ende betaelinge.
Folio 12v.
Anno 1500 een ende tsestich heeft Gerijt Cornelisz. dese morgen lants voorsz. vanden deecken ende
gemeen capittel ingehuijrt vijff jaeren lang, tsiaers om thien gulden van 40 grooten vlaems tstuck van
als vrij gelt, oock mede vanden thienden penning. Ende wort mit allen anderen capittels voorwaerden
voor in desen huijrboeck gescreven. Ende tjaer 1500 een ende tsestich voorsz. sal wesen teerste
bruijckjaer.
Anno 1500 tses ende tsestich heeft Gerijt Cornelisz. desen morgen lants voirsz. wederomme ingehuijrt
vijff jaer lang, tsiaers om 11 gulden vrij gelts, oeck mede vanden thienden penning ende mit allen
capittels voerwaerden voor inden huijr boeck gescreven. Ende jaer van tses ende tsestich is eerste
jaer.
Anno 1500 twee ende tseventich heeft Gerrit Cornelisz. dese voorsz. margen lants weeder ingehuijrt
vanden deecken ende capittel vijff jaren lang, tsiaers om 12 gulden loopens gelt, vrij van allen
ongelden ende oeck mede vanden thijenden, twintichsten ende hondersten pennijnck, alsoe tselffde
anden pacht weeder gemodereert is ende voort met allen anderen capittels voerwaerden, de selffden
Gerrit Cornelisz. voorgehouden. Ende alsoe de voorsz. Gerrit Cornelisz. tiaer van een ende tseventich
sonder huijr gebruijckt heeft, is bevoerwaert dat hij voor tselffde iaer mede 12 gulden betalen sal ende
tiaer van twee ende tseventich is teerste bruijckiaer.
Dit voorsz. mergen lants heeft ingehuijrt Trijntgen Jans dochter, Gherrit Cornelisz. weduwe vijff jaeren,
ingaende teerste Petri ad Cathedram anno 1500 eenentachtich, siaers voor de somme van thien
gulden van 40 grooten tstuck, te betaelen jaerlicxs op drie termijnen als vuijtgang Meij, Jacobi ende
Kermisse telcken een gerecht derde paert vandien vrijs gelts van molen ende mergengelden ende van
allen andere schattingen, ongelden ende impositien niet vuijtgesondert dan tgeene bijde Staeten
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slants van Hollant daer op tot laste vanden eijgenaer gestelt sal werden. In kennisse van ons
ondergeschreven schepenen daer toe gecommitteert.
Folio 13.
Anno 1586 soe heeft Jan Jacobsz. van Warmondt ingehuijrt dit voorsz. een morgen lants gemeen met
noch drie mergen toecomende de kerck tot Leijderdorp. Belent int geheel oost het Lange Lant
toecomende de Regulieren tot Leijderdorp voorsz., zuijt de Laege Rijndijck, west de voorn. Regulieren
ende noort den Ommedijck, vijf jaren ingaende Petri ad Cathedram anno 1500 zes ende tactich
voorsz. om thien gulden van 40 grooten tstuck.
Folio 13v.
Leijderdorp anderhalff morgen.
Item int jaer ons heeren van ’59 huijerde Aerent Willem Vrancken anderhalff morgen lants 10 jaer
lange om 2½ gouden Wilehlmus scilden. Ende dat jaer van ’59 is die eerste bruijcwaer ende
betalingen. Ende sel voort doen al dat een out huijrman sculdich is te doen.
Item int jaer van ’70 huerde Clemens, Aernt Willem Vrancken voirsz. wijff dese voirsz. 1½ margen
lands in alle manieren alst voirsz. staet durende tien jaer lang. Ende dit jair van ’72 is die eerste
bruijckwaer ende betalingen.
Item dit voirsz. lant heeft wederom ingehuert Pieter Pluens wonende in den Hage om 2½ wilhelmus
scilden stuc 40 groot vri ghelt 10 jair lang, voirt in allen manieren als voirsz. staet. Ende dat jair van ’95
sel wesen die eerste bruijcwair ende betalingen. Mede wairt saicke dat inder betalingen enich gebreck
ville, soe loevet Gerijt Hughesz. als borrich dese huijr voirsz. sellif up te leggen.
Item dit voirsz. lant weder ingehuijrt Pieter Pluens om 2½ wilhelmus scilden stuc 40 groot vrij ghelts 10
jaer lang, in allen manieren als voir inden boec gescreven staet. Ende dat jair van 1500 ende seven
sal die eerste bruijcwairt weesen ende betalingen.
Item dit lant heeft weder ingehuirt Aelbrecht Heusken vijf jair lanck om 2½ wilhelmus scilt van 40 groot
stuc om vrij ghelt als voir int boeck staet. Ende dat jair van ’15 sel die eerste bruicwairt wesen ende
betalingen.
Item dit lant heeft weder ingehuijert Arent Willemsz. vijf jair lanck om drie rijnsche gulden om vri gelt
als voir inden boeck staet. Ende dat iair van ’21 sel die eerste bruickwair wesen ende betalingen.
Item dit lant heeft weder ingehuijrt Arent Willemsz. vijf jair lang om £ 5, met allen voirwairden in dese
boeck voirsz. Ende tjair van ’26 sel die eerste jair bruijcken ende betalingen.
Item dit voirsz. lant heeft weeder ingehuert Arent Willemsz. vijff jair lang om 6 pont hollants, mit allen
voirwairden in desen boeck voersz. Ende tjair van ’36 is teerste bruijcwair ende betalingen.
Dit lant heeft wederom ingehuijrt Willem Arentsz. vijf jair lang voir 7 pont hollants, met alle voirwairden
in dese boeck voersz. Ende tjair van ’38 sal teerste bruickjaer ende betaelinge weesen.
Item dese 1½ mergen lants heeft wederom ingehuijrt Jacob Dircxz. vijff jair lang om 8 pont hollants,
mit alle voirwaerden in dit boeck gescreven. Ende tjair van ’44 sal teerste bruijcwair ende betalingen
weesen.
Nota. Dit lant heeft de capittel vercoft Gerijt Boeckelsz. in tjaer 1553 ende tgelt ontfangen.
Folio 17.
Leijderdorp 4 morgen ende 1½ hont.
Int jaer van ’46 huijrde Hillebrant Gerijt 4 morgen landts ende 1½ hont om tien rijns gulden ende 1
quartie 40 groot die gulden vijf iaer lange. Ende sal doen dat een out huijrman sculdich is te doen.
Ende dat jair van ’66 is die eerste bruijcwaer ende betalingen.
Item dese voirsz. 4 morgen lants ende 1½ hont heeft Hillebrant weder ingehuert vijf iaer lang tsiaers
om 10 rijns gulden, den gulden 20 stuvers ende een quartier. Voirt in allen manieren alst voersz. staet.
Ende dit jaer van ’73 is die eerste bruijcwaer ende betalingen.
Item dit lant heeft weeder ingehuijrt Wendelmoet Hillebrant Gerijtsz. weduwe ende Pieter Hillebrantsz.
haer zoen vijf iaer lang. In alle manieren als voersz. staet. Ende dat iaer van ’80 is die eerste
bruijckwaer.
Item dit voirsz. lant heeft weeder ingehuijert Wendelmoet ende Aelbrecht Hillebrantsz. vijf iair lang. In
allen manieren alst voirsz. staet. Ende dat jair van ’86 sel die eerste betaelinge weesen.
Int jair van ’99 heeft dit lant ingehuirt Claes Willemsz. die verwer vijf jair lanc om 12 rijns gulden vri
gelt. Voirt in allen manieren ende voirwairden als voir int boeck staet. Ende dat jair voirsz. is die eerste
bruijcwair ende betaelinge.
Item int jair 1500 ende vier heeft Claes Willemsz. die verwer dit voirsz. landt weder vijf jair lanc
ingehuijrt. In allen manieren ende voirwairden als voir inden boeck gescreven staet, om 12 rijns gulden
tsiaers. Ende dat jair voirn. sal dat eerste bruicwair sijn ende betaelinge.
Item tjair 1500 ende tien heeft Jacop Dircxz. dit voirsz. lant weder ingehuert vijf iair lang. In
voerwairden als voir int boeck staet om 13 rins gulden, te betalen alle jairs voir Kerssavont. Ende dat
jair voirsz. sel weesen die eerste bruijcwair ende betalingen.
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Item tjair 1500 ende ellijf heeft Pieter Pietersz. dit voirsz. lant weder ingehuert vijf jair lanc mit
voirwairden als voir int boeck staet, om 13 rijns gulden, te betalen alle jairs voir Kersavont. Ende dat
jair van ’11 sel wesen die eerste bruijckwair ende betalingen.
Item dit lant voirsz. heeft weder ingehuijrt vijf jair lang Pieter Pietersz. om 13 rijns gulden vri gelt als
voir int boeck staet. Ende dat jair van ’16 sel die eerste bruijck weesen ende betaelinge.
Item dit lant heeft weder ingehuijrt Claes Cornelisz. vijff jair lang om 13 rijns gulden vrij gelt als voirsz.
staet. Ende dat jair van ’21 sel die eerste bruickwair wesen ende betaelinge.
Item dit lant heeft weder ingehuert Claes Cornelisz. vijf jair lang om 14½ rijns gulden vri gelt als voirsz.
staet. Ende dat jair van ’26 sel die eerste bruijcwaer wesen ende betaelinge.
Folio 17v.
Item dit lant heeft weder ingehuijrt Claes Cornelisz. vijf jair lang om 16 gouden karolij gulden tsiaers
vrij gelt. Mit voirwairden als voir int boeck staet. Ende tjair van ’31 sal die eerste bruijcwaer wesen
ende betalingen.
Item dit lant heeft weder ingehuert Claes Cornelisz. Kock 10 jaijren lang tsairs om 18 gouden karolij
gulden vrij gelts. Mit alden voerwaerden als voir inden boec gescreven staet. Ende tjair van ’36 is
teerste bruijcjaer ende betaelinge.
Item dien vier morgen lants ende anderhalff hond tan den ander blat gescreven die Claes Cornelisz.
Cock plach te bruijcken, heeft nu dien ingehuert Cornelis Claesz. Kock sijn zoen tsiaers om twee ende
twintich gouden karolij gulden vrij gelt, off in anderen paijment alsoe waert, vijf jairen lang ende niet
langer. Mit alden voerwaerden in desen huijrboeck gescreven. Ende tjair van 1547 is teerste bruijc
ende betaelinge wesen.
Item int jair 1552 heeft Cornelis Claesz. Cock desen voirsz. 4 morgen ende anderhalven hont weder
ingehuijrt vijf jaijren lang ende niet langer, tsiaers om 24 gouden gulden int gout te betaelen als loop
hebben in tijt dat die jaerlicxe huijr verschinen sal vrij gelt. Mit allen anderen voerwairden in deser
huijrbueck gescreven. Ende die pacht te betaelen jaerlicx tot Kormisse off dit lant sal wterhuijr wesen.
Ende tjair voirsz. is teerste bruicjair ende betaelinge.
Item int jaer ’57 heeft Cornelis Claesz. Cock weder ingehuijrt dien voersz. vier morgen ende anderhalff
hont lants vijf jaeren lang ende niet langer, tsiaers om 35 gouden karolij gulden als loop hebben in tijt
dat die huijr verschinct. Mit alden voerwaerden vanden capittel voersz. die hem voer gelesen en voer
gehouden sijn vrij gelt, te betaelen die verschenen pacht inden twalven nachten van Kormis daer an
volgende. Ende tjaer voersz. is teerste bruijckjaer ende betalingen.
Item dese voerscreven vier merghen landts ende anderhalf hont bij den hoep sonder maet van den
deecken ende capittel heeft wederomme ingehuijert Cornelis Simonsz. vijf jaer lanck met alle capittels
voerwaerden van als vrij gelt, oec mede van den tienden penning, tsiaers om twee ende veertich
gulden loepens ghelts. Ende het jaer van ’62 sal het eerste bruijck jaer wesen.
Folio 18.
Dese voerscreven vier morgen landts ende anderhalff hondt bij den hoop sonder maet heeft
weederomme ingehuijrt vanden deecken ende gemeen capittel Cornelis Simonsz. vleijshouwer vijff
jaren lanck. Met allen anderen capittels voerwaerden hem voergehouden van als vrij gelts, oeck mede
vanden thienden penninc, tsiaers om twee ende veertich guldens. Ende tjaer van zeeven ende sestich
sal teerste bruijck jaer sijn.
e
Anno 1500 een ende tseventich den 20 Novembris soe heeft Cornelis Sijmonsz. vleijshouwer weeder
ingehuijrt vanden deecken ende capittel dese vier morgewn ende anderhalff hont lants bij den hoop
sonder maet, tsiaers om 42 gulden vrij gelts van allen ongelden ende oeck mede vanden thijenden,
twintichsten penninck vijff iaeren lang. Met expresse voerwaerden dat den voorsz. Cornelis Sijmonsz.
weder resitueren sal den honderste pennijnck bij hem gecort end eindijen dat men binnen den selffden
vijff iaren noch eens den hondersten pennijnck souden moeten geven, dat sal weesen tot laste ende
schade van Cornelis Sijmonsz. voorsz. sonder iet te moogen corten alsoe hij tselffde vanden pacht
genooten heeft. Voorts met allen anderen capittels voerwaerden den voorsz. Cornelis Sijmonsz.
voergehouden. Ende tiaer van twee ende tseventich is teerste bruijckiaer.
Deese voersz. vier mergen ende anderhalff honden lants heeft ingehuijrt Dirck Sijmonsz. vleijshouder
den tijt van vijff achtereenvolgende jaeren, ingaende teerste van dien Petri ad Cathedram anno 1500
ende tachtich, siaers voor de somme van twee ende veertich guldens van 40 grooten tstuck, te
betaelen jaerlicxs de selve huijre op drie termijnen als vuijtgang Meij, Jacobi ende Kersmisse telcken
een gerecht derde paert vandien vrijs gelts van molen ende margengelden ende van allen andere
t
schattingen, ongelden ende impositien nijet vuijtbesondert dan tgeene bijde Co. Ma ofte Staeten
slants van Hollandt daer up tot laste vanden eijgenaer gestelt sal werden ende met andere
voorwaerden breder inde huijrcedulle gementioneert. Ons present als schepenen daer toe
gecomitteert.
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Folio 18v.
Anno 1585 soe heeft Dirck Simons zoon vleijshouder ingehuijert deese voorsz. vier mergen ende
anderhalff honden lants gelegen opt Slaechsloot. Belent aende oostzijde ende tzuijtende de
bruijckweer van Neel Jansdr. weduwe van Sijmon van Oij, aende westzijde Aeffgen tinnegieters ende
aent noortende de Slaechsloot voorsz., vijff jaeren ingaende Petri ad Cathedram anno 1500 vijf ende
tachtich voorsz., om twee ende veertich guldens van 40 grooten tstuck.
Anno 1590 soe heeft Bouwen Arentsz. ingehuijert deese voorsz. vier mergen ende anderhalff honden
lants gelegen opt Slaechsloot. Belent aende oostzijde ende tzuijtende de bruijckweer van Neel Jansdr.
weduwe van Sijmon van Oij, aende westzijde Aeffgen tinnegieters ende aent noortende de
Slaechsloot voorsz., vijff jaeren ingaende Petri ad Cathedram anno 1500 tnegentich voorsz. om
tachtich gulden van 40 grooten tstuck.
Folio 20.
Leijderdorp 3 morgen lants.
Item int jaer van ’65 huijrde Willem Aellewijnsz. 3 morgen lants 10 iaer lange tsiaers om 4 wilhelmus
scilden. Ende hij sel die twee leste iaren dit lant dreechs opleveren. Ende voirt doen al dat een out
huijrman sculdich is te doen. Ende dit jair ’65 is die eerste bruijcwaer ende betalingen.
Item dese voirsz. 3 morgen heeft weeder ingehuijrt Jan Florijsz. 10 jair lang, in allen manieren alst
voirsz. staet. Ende dat jair van ’75 is die eerste bruijcwaer.
Item int jair van 1500 ende twie heeft bijden capittel ingehuert Henrijc Florijsz. dit voirsz. lant 5 jaer
lange, tsiaers om 4 wilhelmus scilden vrij gelts. Ende mit voirwairden als voirsz. int boeck staet. Ende
dat iair voirsz. sal dat eerste bruijcwair wesen ende betaelingen.
Item int jair van 1500 ende seven heeft bijden capittel ingehuert Heijnrick Florijsz. dit voirsz. landt 5 jair
lange, tsiaers om 4 wilhelmus scilden vrij gelts, die scilde gerekent voir 21 (?). Ende mit voirwairde als
voirsz. int boeck staet. Ende dat jair van ‘7 sal die eerste bruijcwair weesen ende betalingen.
Item int jair 13 heeft dit lant voirsz. weder ingehuirt Heijnrick Florijsz. 5 jair. In allen voirwairden als voir
int boec staet. Dat is vrij gelt om vier gouden wilhelmus scilden stuck van 21 (philips?). Ende dat jair
voirsz. sel nu wesen die eerste bruijc ende betalingen.
Item int jair van ’18 heeft biden capittel ingehuert Wouter Heijnricxz. dit voirsz. lant vijf iair lang om 6
rijns gulden als voir inden boeck gescreven staet. Ende dat iair van ’18 sal die eerste bruijckwair
wesen ende betalingen.
Item int jair van ’23 heeft biden capittel weder ingehuert Wouter Heijnricxz. dit voirsz. lant 10 jair lang
om 10 pont hollants tjairs. Mit voerwaerden als voirsz. staet. Ende dat jair van ’23 sel die eerste
bruijcwair wesen ende betalingen.
Item desen voirsz. 3 morgen lants heeft weder Maritgen Wouter Heijnricxz. weduwe ingehuert, vijff
iaer lang om £ 14 vrij gelts tsiaers. Mit voirwairden als in dit boeck gescreven staet. Ende dat jair van
’28 sel die eerste bruijcwaer wesen ende betalingen.
Item desen voirsz. 3 morgen lants heeft ingehuert Claes Arentsz. vijf jaijer lang om elvendalve gouden
karolus gulden vrij gelt mit voirwaerden als voer in dit boec gescreven staet. Ende dat jaer van ’33 salt
eerste bruijcker ende betalinghe weesen.
Item desen voirsz. 3 morgen lants heeft ingehuijrt Bouwen Jacopsz. te Leijderdorp bijden hoop sonder
maet 10 jaer lang tsiaers om 15 gouden karolus gulden int gout. Mit alden voirwairden voer in desen
boec gescreven. Mit voirwairden dat Claes Arentsz. voirsz. sijn tijt van huijr wtbruijcken sal. Ende tjaijr
van ’38 sal voer Bouwen Jacopsz. teerste bruijcjaer ende betaelinge wesen.
Folio 20v.
Dese voersz. drie morgen landts heeft overgenomen inde selve huere bij consent van tcapittel Claes
Arentsz. Mit alle voirwairden als hier boven gescreven staet met conditiën dat die 10 jaijren sullen
e
staen op vijf jaijren. Actum 9 Aprilis anno 1538.
Item dese voirsz. 3 morgen lants heeft weder ingehuijrt Claes Arentsz. vijf jaijr lang, tsiaers om 15
gouden karolus gulden off paijment dier wairden. Mit allen voerwaerden hier voer in dit boec
gescreven. Ende tjaijr van ’43 sal teerste bruijcwaer wesen ende betalingen.
Item Claes Arentsz. voirsz. heeft nae veel discoort ende kijvorie heeft desen 3 morgen lants weder
ingehuijrt, tsiaers om 10 gouden karolus gulden. Mit voerwaerden dat hij dit lant wel toemaeken sel
nae die voirwaerden ende manieren als hier nae gescreven staet. Ende sal sijn huijr dueren drien
negen jaijren. Ende daerenboeven drien jaijren daer nae. Ende tjaer van ’49 is teerste bruijc jaijr ende
betalingen. Die voerwaerden van dit lant toe te maken waren dat Claes voersz. dien thien hont int
laechste eijnde van dit lant nae die cae gelegen, die seer laech was ende vol biesen soude, mit sant
ende goede misse mit pootaerde seer hoegen ende wel toemaken als geschiet is. Ende kenners met
dien gedeputeerden vanden capittel gevisiteert hebben ende gebleken is der den deken ende capittel
mede te vreden sijn geweest. Mit voirwaerden dat Claes ende sijne kinderen ende nacoemelingen
desen thien hont niet voer dan maijen noch saijen en sullen oft tlant sal wter huijr weesen ende
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vervallen aenden capittel sonder enige beterschap daer voer te gheven, mit allen anderen
voerwaerden voer in deser boec gescreven, maer dit landt alleen weijen.
Ende daer nae dat dien voersz. thien hont soe wel toegemaect sijn geweest soe is Claes Arntsz.
voersz. gecomen bij den deken ende capittel int jair van 1552 versoekende oft hem believen soude
die rest van dien drien voersz. morgen lants, te weten acht hondt lants, toverste eijnde nae die
nootwech van dit lant, ende dat mede op sijne cost. Op welcke propositie alsoe bij Claes voirsz.
gedaen, heeft sine deliberatie capittel genomen overmits dat dit overstuc soe laech niet en was ende
beter van gront. Ende alsoe dat Claes voirsz. dicwil versochten om daer van antwoert te hebben
tlaesten waert hem geconsenteert desen voirsz. acht hont oec wel toe te maken nae advenant van
den voirsz. 10 hont. Ende dat op sijne cost ende last als hij oec gedaen heeft. Mit alden condicien
ende voirwairden als vanden 10 hondt bovengescreven staet. Ende is sulcke bevonden geweest
bijden gedeputeerden vanden capittel als bij meester Cornelis Willemsz. ende meester Cornelis
Baroen ende bij hemluijden den capittel repoort gedaen.
Folio 21.
Soe is Claes Arentsz. voersz. gecomen bijden capittel vergaert wesende in haer capittel huijs ende
heeft aldaer begeert sijne verleijden costen die hij gedaen heeft int toemaken van dien voirsz. acht
hont landts ende dat bij goede mannen seggen, oft dat men die huijr van dien voirsz. drien morgen
lants hem verlangen souden seker tijt meer dan voirsz. staet. Dit bijden deken ende capittel gehoort
ende angemerct dien costen ende arbeijt die Claes Arentsz. up dit voirsz. lant van 8 hont gedaen
heeft. Ende nae veel alteratie den capittel mit Claes voirsz. soe heeft hem den capittel geconsenteert
ende die huijr van desen 3 morgen verlang tot veertich jaren in als, beghinnende dien heel huijr int
jaer van 1549 sonder meer, met allen condicien voersz. Des sijn voerwaerden dat Claes voersz. ende
sijnen nacomelingen allen neghen jaijren dit lant vervoerhuijren sal ende die belenden brenghen ende
geven die register bewairder 3 st. van verboecken. Ende die huijer beghint int jaijer van 1549. Aldus
e
gedaen inden capittels huijs up een Dijnsdach den 17 in April anno 1554.
Item Claes Arentsz. heeft die rentsoen betaelt van die negen jaeren int jaer van seven ende vijftich
ende is den heeren gedeelt te Kormisse eodem anno.
Item dit voersz. lant is anno 1500 vijff ende tsestich versocht bij Wouter Claes Brammer omme noch te
hebben negen jaren, die hem geconsenteert sijn.
e
Anno 1500 twee ende tzeventich den 16 Januarij heeft Claes Huijchsz. dit voersz. landt versocht met
drie stuvers versclarende die belende nijet verandert te sijn maer die onder ende tselffde belende als
boven.
Anno 1500 tnegentich soe heeft Jochim Jans zoon woonende binnen Leijden op de Zijtgracht
ingehuijert deese voorsz. drie morgen lants gelegen inden Monicken polder. Belent oost den heere
van Wassenaer, zuijt den Notwech, west tcapittel zelffs ende noort de Monicken cade, vijff jaeren
ingaende Petri ad Cathedram anno 1500 tnegentich voorsz. om dertich gulden van 40 grooten tstuck.
Folio 23.
Leijderdorp 2½ morgen.
Item Lijsbet Clais Monicken wijff heeft noch in huijr 2½ morgen lants. Mit allen voerwaerden alsijt van
meester Pieter Velleman gehuijrt hadde. Ende ghijft daer off 5½ rijs gulden.
Item int jaer 1500 ende drie heeft Lijsbet Clais Monicken weduwe bijden deken ende capittel ingehuijrt
dir voersz. lant vijff jaer lang, tsiaers om 5½ rijns gulden vrij gelts. Voirt mit allen voirwairden als voirsz.
staet inden boeck. Ende dat jair voirn. sel dat eerste bruijcwair wesen ende betaelinge.
Item int jair van ‘5 is die huijr van Lijsbet voirsz. gestelt up Clais Heinrijcxz. ende sel die jairen van
Lijsbetten voirsz. wt bruijcken. Ende na die jairen voirsz. so heeft Clais voirsz. dit lant weder ingehuijrt
5 jaer lang om 5½ rijns gulden. Ende dat jaer van achten sel die eerste bruijckwair wesen ende
betalingen. In allen voirwairden als voir int boeck staet.
Item int jaer van ’11 heeft Pieter Sijmonsz. Sasgen gehuert vanden deken ende dat capittel 2½
morgen lants daer dat capittel de helft toebehoert ende Gerijt van Locherst die ander gelft, den hoop
om 11 rijns gulden vijf jair lan(g). Mit voirwairden voer inden boec gescreven. Ende dat capittels deel
beloep 5½ rijns gulden. Ende het jair van 11 sal dat eerste bruijcjair wesen ende betalingen.
Item dit lant heeft weder ingehuert Pieter Sijmonsz. Sasgen die helft vant voirsz. lant om 5½ rijns
gulden vijf jair lanck vrij gelt als voir int boeck stait. Ende dat jair van ’16 sel die eerste bruijcwaer
wesen ende betalingen.
Item int jair van ’17 heeft Claes Jacopsz. weder gehuijrt vanden capittel 2½ morgen lants, dair dat
capittel die helft off toebehoert ende Gerijt van Lochorst die ander helft, den hoop om 12 rijns gulden
vijff jair lang. Mit voirwairden als voir inden boeck gescreven staet. Ende dat capittels deel beloept 6
rijnsse gulden. Ende dat jair van ’18 sal dat eersten bruijcjair wesen ende betalingen Martini.
Item int jaer van ’23 heeft weder ingehuijrt Claes Jacopsz. dit voirsz. lant als voirsz. staet, daer dat
capittel die helft off toebehoort ende heer Gerijt van Lochorst die ander helft off toebehoert, den hoep
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om 15 rijns gulden, 10 jair lang. Mit voerwairden als voersz. staet. Ende dat capittel sel ontfangen voer
hoer deel 7½ rijnssche gulden. Ende dat jaer van ’23 sal die eerste bruicwaer weesen ende
betaelingen.
Folio 23v.
Item Adriaen Henricxz. heeft weder ingehuijrt de helft van 2½ morgen lants an voer dander sijde
gescreven, daer die weder helft toebehoert mijn heer van Lochorst vijff jaijren lang, te weijen ende niet
te maijen, tsiaers om thien dalven gouden karolij gulden. Mit allen voerwaerden in deser huijr boeck
gescreven. Ende tjair 1548 sal teerste bruijc jaer ende betalingen wesen.
Item Adriaen Henricxz. heeft dien voirsz. derdalven morgen lants vanden deken ende capittel mit
Claes Jansz. rentemeester vanden heer van Lochorst tsiaers om elven ende een halff gouden karolij
gulden int gout als loop hebben in die tijt als die huijr jaijrlicx verschinen sal onser helft tsiaers vrij gelt.
Mit allen anderen voerwaerden in deser boeck gescreven. Mit condicie dat Adriaen voersz. up haelen
sal die aerde vanden sloeten ende dien doen brenghen in die laechte van dit lant mit sandt dien den
eijgenaer betalen sal ende doen voeren upten wal van tlaechte van dit lant. Ende tjair van ’52 is
teerste jaer bruijcker ende betaelinge.
Item int jaer 1557 heeft Adriaen Henricxz. weder ingehuijrt dien helft van die voersz. dordalve morgen
weijlants vijff jaeren lang, tsiaers om 14 gouden karolij gulden als loop hebben in die tijt dat die huijr
verschinct vrij gelt. Mit allen voerwaerden ende condicien hem voergehouden ende gelesen. Ende
tjaer van ’57 voersz. is teerste jaer bruijcker ende betalingen.
Item int jaer 1562 heeft Adriaen Henricxz. Wtten ingehuijrt die helft van derdalve morgen weijlants vijff
jaeren lang, tsiaers om 16 karolus gulden van veertich groten tstuck van als vrij gelt, oeck mede
vanden thienden penning. Voerts met allen capittels voerwaerden ende conditiën hem voergehouden.
Ende tjaer van ’62 voersz. is teerste bruijckjaer.
Dese voersz. helft van derdalfve morgen weijlants gemeen met Lockhorst heeft nu ingehuijrt Aechgen
Vechtersdr. die weduwe van Adriaen Henricksz. s.g. vijff jaren tsiaers om 16 guldens lopens gelts van
als vrij oeck mede vanden thienden penning. Ende met allen anderen capittels voorwaerden. Ende
tjaer van zeven ende zestich is teerste bruijckjaer.
Anno 1500 een ende tseventich den vierden Decembris soe heeft Aechte Vechtersdr. de helft van
twee mergen ende een halff weeder ingehuijrt vanden deecken ende capittel vijff jaren lang
Folio 24.
tsiaers om 16 gulden 10 st. loepens gelts, vrij van allen ongelden sulcx de heer van Lockers zijn
landen verschijnende ende andere helfte competeert. Ende tiaer van twee ende tseventich sal teerste
bruijciaer weesen.
Deese voorsz. helfte van derdalff mergen heeft ingehuijrt Sijmon Lambrechtsz. den tijt van vijff
achtereenvolghende jaeren, ingaende teerste van dien Petrij ad Cathedram anno 1500 ende tachtich,
siaers voor de somme van zesthien gulden ende thien stuvers den gulden tot 40 grooten gereeckent.
Te betaelen jaerlicxs de selve huijre op drie termijnen als vuijtgang Meij, Jacobij ende Kersmisse,
telcken een gerecht derde part vandien vrijs gelts van molen ende margengelden ende van allen
t.
andere schattingen, ongelden ende impositien niet vuijtgesondert dan tgeene bijde Co. Ma ofte
Staeten slants van Hollandt daer op tot laste vande eijgenaer gestelt sal werden ende met andere
voorwaerden breeder inde huijercedulle gementioneert. Ons present als schepenen daer toe
gecommitteert.
Anno 1585 soe heeft Sijmon Lambrechts zoon decker ingehuijert deese voorsz. helfte van derdalff
mergen lants daer den heere van Lochorst de wederhelft off competeert, gelegen achter de thuijnen
omtrent de Zijlpoorte van Leijden. Belent oost Ste. Catherijnen gasthuijs, zuijt de warmoestuijnen met
het lant van Ste. Andries Vicarie, west Ste. Catherijnen gasthuijs voorsz. ende noort Heijl Joostendr.
weduwe van Jan Vergracht. Vijff jaeren ingaende Petrij ad Cathedram anno 1500 vijff ende tachtich
om sesthien gulden end ethien stuvers van 40 grooten tstuck.
Anno 1590 soe heeft Sijmon Lambrechts zoon decker ingehuijert deese helfte van derdalff mergen
lants daer den heere van Lochorst de wederhelft off competeert, gelegen achter de thuijnen omtrent
de Zijlpoorte van Leijden. Belent oost. Ste. Catherijnen gasthuijs, zuijt de warmoesthuijnen met het
lant van Ste. Andries vicarie, west Ste. Catherijnen gasthuijs voorz. ende noort Heijl Joostendr.
weduwe van Jan Vergracht. Vijff jaeren ingaende anno 1500 tnegentich voorsz., tcapittels porcie om
negenthien gulden van 40 grooten tstuck.
Folio 25v.
Leijderdorp derdalff morgen.
Item dat capittel op sinte Lebuing dach anni ’66 heeft voerwairden mit Aelbrecht Jansz. van Noortwijc
gemaict dat Aelbrecht voern. dat hi dat lant dat hij vanden capittel in huijrware heeft, sel bedijcken mit
een kaa voirt water om dat oplopen vanden water. Des sel hij die huijrwaer hebben 25 jaer lang ende
ist dat saick dat hijs niet en bedijck, soe en sel hij gheen langer huijr hebben dan die huijr die hier
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recht voer gescreven staet. Ende die grote vanden lande voirsz. is derdalff morgen bij den hoop ende
gheeft dair off 4½ wilhelmus schilt.
Item dit lant heeft weder ingehuijrt Gerijt Aelbrechtsz. van Noortich om 4½ gouden gulden vrij gelt vijf
iair lang durende. Ende voirt in allen manieren als voir hier in dit boec staet. Ende dat jair van ‘500 sel
die eerste bruijcwaer weesen ende betalingen.
Item dese derdalve morgen lants voirsz. heeft Gerijt Aelbrechtsz. voirsz. weder om ingehuijrt vijf jair. In
allen manieren ende voirwairden als voer int boeck staet, om 4½ gouden gulden. Ende dat jaer van ‘5
sel die eerste bruijcwaer weesen ende betalingen.
Item dese 2½ morgen heeft weder ingehuijrt Gerijt Aelbrechtsz. vijff jair. In allen manieren ende
voirwaerden als voir inden boeck gescr. staet om vijff gouden gulden, facit seven currente gulden.
Ende het jair van ’14 sal die eerste bruijcjair weesen ende betalingen.
Item dit lant heeft weder ingehuert Gerijt Aelbrechtsz. vijff jaer lang. In allen manieren ende
voerwairden als voir gescreven staet, om 7 rijnsse gulden. Ende dat jaer van ’19 sel die eerste
bruijcwaer wesen ende betalingen.
Item dese voirsz. 2½ morgen lants heeft weder ingehuert Gerijt Aelbrechtsz. vijff jair lang om vijff
gouden korvoirsten rijnssche gulden oft ander paijment alsoe goedt daer mense om crigen mach. In
allen manieren ende voirwairden als voir gescreven staet. Ende dat jair van ’23 sal die eerste
bruijcwaer wesen ende betalingen. Ende noch sal hij bruijcken vijff jaer daernae ende hij leeft ende hij
selve bruijcken wil in die voirsz. prise ende expireren mit sijne doet.
Item dese 2½ morgen lants heeft weder ingehuert Arent van Grieken vijff jaijren lang, tsiaers om 18
gouden karolij gulden. Mit allen voirwaerden als in dese boeck gescreven staet. Ende tjaer van 1530
sal teerste jaer bruijcker ende betaelinge weesen.
Item dese 2½ morgen lants heeft gehuijrt Jan Bouwensz. in Marendorp vijff jaijren lang, tsiaers om 16
gouden karolij gulden. Mit allen voirwaerden als in dese boec gescreven staet, te betalen Martini in
Novembri. Ende tjair van ’35 sal teerste jaijr bruijcker ende betaelinge weesen.
Item desen voirsz. huijr van 2½ morgen weijlants heeft Jan Bouwensz. voirsz. overgeset. Ende mit
consent vanden capittel overgeset den tijt durende dat hij noch te bruijcken hadde op Mathijs Jansz.
van Warmonde. Mit allen sulcken voirwairden als in dese boec gescreven staet. Ende tjaer van ’39 sal
tlaeste jaijr sijn.
Folio 26.
Dese voirsz. 2½ morgen heeft weder om ingehuijrt Mathijs Jansz. van Warmondt om 16 rijns gulden,
den tijt van vijff jaijren vrij gelt. Mit alsulcke voerwairden als hier voren in dit boeck gescreven staet.
Ende tjaer van ’40 sal teerste bruijcwaer ende betalingen weesen.
Item dese vorsz. 2½ morgen heeft wederom ingehuijrt Mathijs Jansz. van Warmondt den tijt van vijff
jaijren om 16 rijns gulden vrij gelt. Mit alsulcke voirwairden als hier voren in dit boec gescreven staet.
Ende tjaer van ’46 sal teerste bruijcwaer ende betalingen wesen.
e
Den 23 Decembris anno 1500 ende vijftich heeft Mathijs Jansz. weder in gehuert vanden deken ende
capittel den tijt van vijff jaren an een volgende, daert eerste jaer bruijckens ende betalingen sal sijn dit
toecoemende jaer van ’51, de twee ende halve morgen weijlant die hij den voerleden jaren gebruijct
heeft. Ende sal geven jairlix achtien gouden karolij guldens an goudt, off den prijs van dien zoe sij
doen in tijde als die huren verschinct vrij gelt. Ende voert met allen voerwaerden voer in desen
huijrboeck gescreven.
Item den vierden Februarij heeft weder ingehuijert dese twee ende halff morgen weijlants Mathijs
Jansz. den tijt van vijff jaer, waer van teerste bruijcjaer end ebetaelinge wesen sal het jaer van ses
ende vijftich stilo corij, jaerlicx om 22 gouden karolij gulden an goudt, off den prijs daer voer, soe die
loop sullen hebben inden tijt vanden betaelinge. Ende voert met alle voerwaerden in dese huijrboeck
gescreven.
Item dese voersz. derdalff morgen weijlants welc lestmael Mathijs Jansz. gebruijct heeft, heeft nu
ingehuijrt vanden deeken ende gemeen capittel, bijden hoorp sonder maet soet van outs gelegen
heeft ende Mathijs voern. dat te gebruijcken plach, heer Jan Willems zoon canonick alhier neghen
jaeren lang, tsiaers om drie ende dortich carolij gulden van veertich grooten tstuck, van als vrij gelt
oeck mede vanden thienden penninck. Ende voort mit allen anderen capittels voerwaerden voer in
desen huijrboeck gescreven. Ende tjaer 1500 een ende tsestich sal wesen teerste bruijckjaer ende
betaelingen.
Item dese voersz. derdalff morgen heeft weederomme ingehuijrt heeft Jan Willemsz. canonick alhier
vijff jaren lang, tsiaers om dertich carolij guldens lopens gelts veertich groten voerden carolij gerekent,
van als vrij, oeck mede vanden thienden penning. Ende tjaer van zeventich is teerste bruijck jaer ende
betalingen.
Deese voorsz. derdalff mergen heeft inghehuijrt Mathijs Jans zoon den tijt van vijff achter een
volgende jaeren, ingaende teerste van dien Petrij ad Cathedram
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Folio 26v.
anno 1500 ende tachtich siaers voor de somme van drie ende twintich gulden te 40 grooten tstuck. Te
betaelen jaerlicxs de selve huijre op drie termijnen als vuijtgang Meij, Jacobi ende Kersmisse, telcken
een gerechte derde part van dien vrijs gelts van molen ende mergengelden ende van allen andere
t
schattinghe, ongelden ende impositien niet vuijtgesondert dan tgeene bij de Co. Ma ofte Staeten
slants van Hollandt daer up tot laste vanden eijgenaer gestelt sal werden. Ende met andere
voorwaerden breeder inde huijrcedulle gementioneert. Ons present als schepenen daertoe
gecommitteert.
Anno 1585 soe heeft Cornelis Mathijs zoon bouman ingehuijert deese voorsz. derdalff mergen lants,
gelegen achter de thuijnen omtrent de Zijlpoorte van Leijden. Belent oost Heijl Joosten dochter
weduwe van Jan Jacobs zoon Vergracht, zuijt Pieter Sijmons zoons Baghijnhooff nu aengevaert bij
Ste. Catherijnen gasthuijs, west tconvent van St. Michiel ende noort tcapittel selffs. Vijff jaeren
ingaende Petri ad Cathedram anno 1500 vijff ende tachtich voorsz. om ses ende twintich gulden van
40 grooten tstuck.
Anno 1590 soe heeft Willem van Oij ingehuijert deese voorsz. derdalff mergen lants gelegen achter de
thuijnen omtrent de Zijlpoorte van Leijden. Belent oost Heijl Joosten dochter weduwe van Jan Jacobs
zoon Vergracht, zuijt Ste. Catherijnen gasthuijs, west tconvent van Ste. Michiels ende noort tcapittel
selffs, vijff jaeren ingaende Petri ad Cathedram anno 1500 tnegentich voorsz., om ses ende dertich
gulden van 40 grooten tstuck.
Folio 28.
Leijderdorp 3 morgen landts.
Item int jair van ’67 huijerde Claes Roeloffsz. 3 morgen lants om 3 engelze nobelen, vijftich placken
voir die nobel. Ende sal doen al dat een out huijrman sculdich is te doen. Ende dat jaer van ’67 is die
eerste bruicwair ende betalingen. Ende dese huijr sel dienen 10 jair lange.
Item int jaer ons heeren anno ’79 heeft Claes Roeloffsz. dese voirsz. 3 morgen lants weder ingehuijrt.
In allen manieren alst voirsz. staet, 10 jaren lang. Ende dit jaer van ’79 sel die eerste bruijcwaer ende
betaelinge weesen.
Item int jaer van ’89 heeft Claes Roeloffsz. voirgesz. dit voirsz. lant weder ingehuijrt. In allen manieren
alst voirsz. staet, om negen ende een halve rijns gulden tsiaers. Ende dit jair voirsz. is die eerste
bruijcwair. Actum in domini capit.. post missarij solemnia puti…. capittu… et Theodorio Simonis laijco
26 mensis Februarij anno ut supra.
Item int jair van ‘99 heeft Claes Roeloffsz. dit voirsz. lant weder ingehuijrt 10 jair lang om 9 rijns gulden
vri gelt. Voirt na allen voirwairden als voir int boec gescreven staet. Ende dat jair voirsz. sel die eerste
bruijcwair wesen ende betalingen.
Item int jair van ’11 heeft Aelwijn Claesz. dit voirsz. lant weder ingehuijrt 10 jair lanck om 9 rijns gulden
vri gelt. Voirt na allen voirwairden voir inden boeck gescreven. Ende tjair van ’11 sal die eerste bruijck
weesen ende betaelingen.
Item int jaer van ’21 heeft Aelwijn Claesz. 3 morgen lants weder ingehuijrt 10 jaer lang om 12 rijns
gulden vri gelt als voir inden boeck voirsz. staet. Ende dat jair van ’21 sal die eerste bruijck wair wesen
ende betalingen.
Item int jair van ’31 heeft Aelwijn Claesz. desen voersz. 3 morgen lants weder ingehuert 10 jair lang
om 15 gouden karolij gulden vrij gelt. Mit allen voirwairden in dese boec voersz. Ende dat jair van ’31
sal dat eerste jaer wesen bruijcwaer ende betalingen.
Item int jair van ’41 heeft Aelewijn Claesz. dese 3 morgen ingehuijrt 10 jair lang om 18 gouden karolij
gulden off paijment dier waerden vrij ghelt. Mit alle voirwairden in dit boec gescreven. Ende tjair voirn.
sal teerste bruijcwaer ende betalingen weesen.
Item int jaijer 1500 ende 51 heeft Aelewijn Claes weder ingehuert desen voirsz. drie morgen lants vijff
jaijeren lang ende niet langer, tsiaers om 23½ gouden karolij gulden int gout te betalen als die loop
hebben inden tijt dat die jaijrlicxe huijr verschinct vrij gelt. Mit allen anderen voirwaeirden in deser huijr
boec gescreven. Te betaelen die verschenen huijr binnen dien twalfven nachten van Korsmisse oft dit
lant sal wter huijr weesen. Ende tjair voirsz. is teerste jair bruijck ende betaelingen.
Den vierden Februarij anno 1500 ende 56 heeft weder ingehuijert desen voersz. drie morgen lants
Aelwijn Claesz. den tijt van vijf jaer waer van teerste bruijckjaer ende betaelinge wesen sal het jaer
ses ende vijftich stilo corij, jaerlicx om dertich gouden karolij gulden of den prijs daer voer, soe die loop
sullen hebben inden tijt van de betalingen. Ende voert mit alle voerewaerden in dese huijrboeck
gescreven.
Folio 28v.
Item dese voorsz. drie morgen landts bijden hoop sonder maett heeft Aelwijn Claesz. schoudt tot
Leijderdorp weder ingehuijrt vanden deecken ende gemeen capittel vijff jaeren lang, tsiaers om ses
ende dertich gulden van 40 grooten vlaems tstuck, van als vrij gelt, oick mede vanden thienden
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penning. Ende voort mit allen anderen capittels voorwaerden. Ende tjaer 1500 een ende tsestich sal
wesen het eerste bruijcjaer.
e
Item anno 1500 een ende tsestich upten 17 Novembris heeft Roeloff Aelwijnsz. de zoon van Aelwijn
Claesz. voorsz. dese voorsz. drie morgen landts bijden hoop sonder maet, ingehuijrt vanden deecken
ende gemeen capittel negen jaren lang, tsiaers om ses ende dertich gulden van veertich grooten
vlaems tstuck, van als vrij gelt, oick mede vanden tienden penning. Ende voort mit allen anderen
capittels voorwaerden. Ende zall die aft eerste camp die willen off carren ende die selve willen
wederom mit guede misse bestroijen ende brengen die offgecaerde aerden opden rijtacker, welc hij
Roeloff voersz. nu mede vanden capittels ingehuijrt heeft ende an genoemen heeft toetemaeken ende
nergens anders en sal moerse voerden ofte die aerden brengen. Ende tjaer van ses ende tsestich het
eerste bruijck jaer wesen. Ende het capittel heeft het rantsoen ontfangen.
Deese voorsz. drie mergen lants heeft ingehuijrt Pieter Cornelis Jan Bouwens zoon vijff jaeren,
ingaende teerste Petri ad Cathedram anno eenentachtich, siaers voor de somme van vier ende
twintich gulden van 40 grooten tstuck, te betaelen jaerlicx op drie termijnen als vuijtganck Meij, Jacobi
ende Kersmisse, telcken een gherecht derde paert van dien, vrijs gelts van molen ende mergengelden
ende van allen andere schattingen, ongelden ende impositien, nijet vuijtgesondert dan tgeene bij
Staeten slants van Hollandt daer op tot laste vande eijgenaer gestelt sal werden. In kennisse van ons
ondergeschreven schepenen daertoe gecommitteert.
Anno 1586 soe heeft Pieter Cornelis Jan Bouwens zoon ingehuijert deese voorsz. drie mergen lants
gelegen opte Does gemeen met gelijcke drie mergen toecomende de kerck tot Leijderdorp ende Evert
Claesz. van Leewen. Belent int geheel oost tVrouwen gasthuijs tot Leijden, zuijt de Does, west den
Laegen Rijndijck ende noort tVrouwen gasthuijs voorsz., vijff jaren ingaende Petri ad Cathedram anno
1500 zes ende tachtich voorsz. om vierende twintich gulden van 40 gulden van 40 grooten tstuck.
Folio 29.
Deese voorsz. drie mergen lants heeft weeder ingehuijert Pieter Cornelis Jan Bouwens zoon voorsz.
den tijt van vijff jaeren, ingaende teerste Petri ad Cathadram anno 1500 een ende tnegentich, tsiaers
om een somme van drie ende dertich gulden van veertich grooten tstuck. Ende dat upte conditiën
vooren breeder verhaelt.
Pieter Cornelis zoon waert aende Doesbrugghe heeft weeder ingehuijrt de voorsz. drie merghen lants
gelegen upte Does aen Doesbrugge voorsz., gemeen leggende met noch twee mergen toecomende
Evert van Leewen als posseseur van zeeckere vicarie ende noch een mergen toecomende de kerck
tot Leijderdorp. Onder welcken is omtrent drie hont ende 80 roeden teelants. Zijnde int geheel belent
oost de Does ende de lijmwerff, zuijtwest de Laegen Rijndijck ende Pieter Cornelisz. zelffs met een
stuck lants genaempt de Petten, west tVrouwen gasthuijs ende voort tselve gasthuijs ende tlant vande
Regulieren tot Leijderdorp. Den tijt van vier jaeren ingaende teerste Petri ad Cathedram anno 1500
zes ende tnegentich. Siaers om een somme van vijer ende vijftich gulden van 40 grooten tstuck.
Folio 30v.
Leijderdorp 3 morgen, den Rietacker genoemt.
Item int jair van ’65 huijrde Egbert Gerijtsz. 3 morgen lants gehieten den Rietacker om 3 beijers
gulden, den gulden 14 placken, 10 jair lang. Ende sal geven van elcke morgen 1 grootgen vlaems
gelts. Ende voer doen al dat een out huijrman sculdich is te doen. Ende tjair van ’65 is die eerste
bruijcwaer ende betaelingen.
Item int jaer 1500 ende twie heeft bijden deken ende capittel gehuijrt Kerstant Gerijtsz. dit voirsz.
landt, 5 jair lang tsiaers om 3 pieters, elcke pieter gerekent voir 18 plack vrij gelts, nae alle
voirwaerden voirsz. in desen boeck. Ende sal dat jair voirn. dat eerste bruijcwaer weesen ende
betalingen.
Item int jaer 1500 ende seven heeft bijden deken ende capittel gehuert Kerstant Gerijtsz. dit voersz.
lant vijff jair lang, tsiaers om drie pieters, elcke pieter gerekent voir 18 plack vrij gelts. Na alle
voirwairden voirsz. inden boeck. Ende sal dat jair van sevenen dat eerste bruijcwair wesen ende
betalingen.
Item int jair van ’11 heeft weder ingehuijrt dese 3 morgen lants comen Dirck Pietersz. om 3 rijnsse
gulden min 6 plack. Mit alle voirwairden als voir inden boeck gescreven is. Ende dat jair van ’11 sal die
eerste bruijcjair weesen ende betaelingen.
Item int jair van ’16 heeft weder ingehuijrt dit voirsz. lant Dirck Lourijsz. om 3 philips gulden. Mit allen
voirwairden als voir inden boec staet. Ende sel duren 10 jair, dair off dat jair voersz. sel die eerste
bruijcwair wesen ende betalingen.
Item int jair van ’26 heeft weder ingehuijrt dit voirsz. lant Dirc Loirijsz. vijff jair lang om £ 6 vrij gelt. Mit
allen voirwairden voer in desen boec gescreven. Ende dat jaer voersz. is teerste jaer bruijcken ende
betaelingen.
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Item int jair van ’32 heeft weder ingehuert Dirc Lourijsz. dit voirsz. lant vijff jair lang om 7 pont mit allen
voirwairden als voirsz. staet inden boecke. Ende dat jair voirsz. sal die eerste bruijcwaer wesen ende
betalingen.
Item int jaer van ’38 heeft wederom ingehuijrt Dirc Lourijsz. dat voirsz. lant vijff jaer lang om ses
gouden karolij gulden. Mit alle voirwaerden in desen boec geschr. Ende tjair voirn. sal teerste
bruijcwaer ende betalingen weesen.
Item int jair van ’44 heeft wederom gehuijrt Dirck Lourijsz. dit lant voirsz. vijff jair lang om 7 k. gulden
vrij gelt. Mit alle voirwaerden hier voir in dit boec gescreven. Ende tjair voirn. sal teerste bruicwaer
ende betalingen wesen.
Int jair van ’49 heeft Meijnsgen, Dirc Lourijsz. weduwe wederomme ingehuijrt dese voirsz. 3 morgen
lants vijff jaer lanc aen een, daer teerste jair off sal sijn dit tegenwoerdige jaire van ’49. Ende sal geven
jairlicx 8 gouden k. gulden off soe veel dair voir als die karolij ten tijden alst verschinct ende betaelt
wort doen sal. Ende voirt mit alle anderen voirwairden hier voir int boec geschr.
Item int jaer ’54 heeft die weduwe van Dirck Lourijsz. mit Pieter Dircxz. haer zoen weder ingehuert
desen voresz. drie morgen weijlants vijf jaeren lang an een volgende, tsiaers om 10 gouden karolij
gulden in goudt als loop hebben in tijt van die huijr verschinct vrij gelt.
Folio 31.
Mit allen anderen voerwaerden ende condicien in dese huijr boeck voer geschreven. Ende tjaer ’54 is
teerste jaer bruijcker ende betalingen.
Ende hebben desen drien margen nu ter tijt belent, an die zuijt eijnde die Does weteringe, an de zuijt
ende ende dat westsijde Meesgen, Dircx Lourisz. weduwe, streckende an die Does mit drie morgen
ende daer after an die convent van Leijderdorp oeck met drien margen, ant noort eijnde dat goedts
huijs van Leijderdorp ende an die oestzijde die erfgenaemen van heer Gerijt van Lochorst.
Item dese voersz. drie margen lants genoemt den Rietacker heeft weder ingehuijrt vijff jaren lang ende
nijet langer vanden deken ende gemeen capittel, die weduwe van Dirck Lourijsz. mit Pieter Dircxz.
haer zoen, tsiaers om twaleff gulden lopens gelts vrij gelts van als vrij, oeck mede vanden thienden
penning. Ende voert mit allen anderen capittels voerwaerden hoerluijden voergehouden voer in desen
huijr boeck gescreven. Ende tjaer 1500 negen ende vijftich sal wesen het eerste bruijc jaer ende
betalingen.
Nota: Dit voorscreven landt is groot bevonden te wesen nae vuijtwijsinge die nijewe metinge, vierdalff
mergen.
e
Anno 1500 een ende tsestich upten 18 dach Novembris hebben Jan Aellewijnsz. schoudt tot
Leijderdorp ende Roeloff Aellewijnsz. gebroeders vanden deecken ende gemeen capittel ingehuijrt
dese voorsz. vierdalff morgen genaemt den Rietacker bij den hoop sonder maet, den tijt van drie
negen jaeren achter een volgende. Waer van teerste jaer wesen ende ingaende anno 1500 vier ende
tsestich, tsiaers om twintich carolus gulden van 40 grooten vlaems tstuck van als vrij gelt oick mede
vanden thienden penning. Ende voort nae allen anderen capittels voerwaerden. Mit condicie van
tselve landt toetemaecken ende te versoecken alle negen jaeren betaelende de registratoers vant
verboecken telcken reijsen drie stuvers ende de bodel een stuver. Al breder blijckende bijde huijr
cedulle dair van wesen.
Anno 1500 vijff ende tsestich soe heeft heer Jan Willemsz. canonick dese drie margen genaempt den
Rietacker ingehuijrt vanden deecken ende capittel negen jaren lang, tsiaers om 16 gulden vrij gelt van
als, vrij oock mede vanden thienden penninck, mits conditie dat hij tselfden landt voert een ander sal
mogen verhuijren, maer capittel houdt den voornoemde heer Jan altoes den principael betaeler daer
hij oock hem selven voer geobligeert heeft ende jaer voorsz. ist eerste bruijck jaer.
Deese voorsz. drie mergen lants ghenaempt den Rietacker heeft inghehuijrt Andries Cornelisz. den tijt
van vijff jaeren, ingaende teerste Petri ad Cathedram anno 1500 twee ende tachtich siaers voor de
somme van veerthien gulden van 40 grooten tstuck, te betaelen
Folio 31v.
jaerlicx op drie termijnen als vuijtganck Meij, Jacobi ende Kersmisse telcken een gherecht derde paert
vandien vrijs gelts van molen ende mergengelden ende van allen andere schattinghen, ongelden ende
impositien niet vuijtgesondert dan tgeene bijden Staeten slants van Hollandt daer op tot laste vande
eijghenaer gestelt sal werden. In kennisse van ons ondergeschreven schepenen daertoe
gecommitteert.
Anno 1587 soe heeft Willem Cornelisz. woonende op Homade ingehuijert deese voorsz. drie mergen
lants genoemt de Rijetacker, gelegen opte Does. Belent oost den heere van Lochorst, zuijt de Does
wateringe, west Gherrit Dircxz. ende de Regulieren tot Leijderdorp ende noort Gherrit Dircxs zoon
voorsz., vijff jaren ingaende Petri ad Cathedram anno 1500 zeeven ende tachtich voorsz., om veertich
gulden van 40 grooten tstuck.
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Folio 33.
Leijderdorp vijff morgen weijlants.
Item int jair van ’66 huerde Jacop Dirc 5 morgen lants om 9½ wilhelmus scilden, 10 jaer lang. Ende hij
sal van elcke morgen geven een grootgen verloren gelts. Ende voirt sal hij doen al dat een out
huijrman sculdich is te doen. Ende dat jair van ’66 sal die eerste bruijcwaer ende betaeling weesen.
Item int jair van ’87 huijerde Andries Jacop Dircxz. dese 5 morgen lants, vijff jair lang, tsiaers om 11
wilhelmus scilden, die scilt 20 stuvers gerekent. Ende voirt in allen manieren alst voirsz. staet. Ende
dat jair van ’88 sel die eerste bruijcwaer ende betalingen weesen.
Item dit voersz. lant heeft weder ingehuijert Andries Jacopsz., in allen manieren voirsz. om 10
wilhelmus scilden, 40 comens groten voer elcke Wilhelmus scilt gerekent, vrij gelt 10 jair lang durende.
Ende dat jair van ’97 sel dat eerste bruijcwaer wesen ende betaelingen.
Item dit voirsz. lant heeft weder ingehuijrt Andries Jacopsz. in alle manieren als voir inden boec gescr.
staet, vijff jair lang, tsiaer om 10 wilhelmus scilden, den scilt gerekent voir een ende twintich placken.
Ende dat jair van 1500 ende seven sal die eerste bruijcwaer wesen ende betaelingen.
Item dese vijff morgen lants heeft weder ingehuijrt Andries Jacobsz. om 11 rijnse gulden tsiaers, vijff
jair lang. Mit voirwaerden als voir inden boec staet. Ende het jair van ’14 sal dat eerste bruijc jair
weesen ende betalijn.
Item dese vijff morgen landts heeft weder ingehuijrt Andries Jacobsz. om 12 rijns gulden, vijff jaer
lang. Mit voirwairden als voir inden boec staet. Ende dat jair van ’19 sal die eerste bruijcjair weesen
ende betalingen.
Item dese vijff morgen lants heeft weder ingehuijert Andries Jacopsz. om 14 rijnssche gulden, 10 jair
lang. Mit voirwairden als voir inde boec staet. Ende dat jair van ’24 sal die eerste bruijcjair weesen
ende betalingen.
Item dese voersz. huijr is overgeset up Garbrant Pietersz. bij consent vanden capittel int jair ’25 ende
sal bruijcken dienen voirsz. 10 jairen wt om 14 rijnse gulden tsiaers. Mit allen voirwairden inden boec
voersz. Ende tjair van ’24 is teerste jaer.
Item Garbrant Gerijtsz. bruict vijff morgen lants om 14 rijnse gulden mode dabit tisaers 16 gouden
karolus gulden vrij gelt, 10 jaijren lang. Mit alsen voirwairden in desen huijrboeck gescreven. Ende
tjaer van 1534 sal teerste bruijc jaer ende betalingen van desen huijr.
Item Garbrant Gerijtsz. heeft wederom ingehuijrt dese 5 morgen vijf jair lange om 20 karolus gulden off
paijment dier wairde vrij. Mit alle voirwairden hier voer in dit boec gescr. Ende tjair van ’44 sal teerste
bruijcwaer ende betaelingen weesen.
Item Maritgen Garbrant Gerijtsz. dochter heeft desen vijff morgen weijlants gehuijrt vanden capittel vijff
jair lang, tsiaers om 21 gouden karolus gulden als loop hebbende. Mit alden voirwaerden in deser
huijrboec gescreven. Te betalen voir Lichtmisse dach. Ende tjair van 1549 is teerste bruijck jair ende
betalinge weesen. Ende is dit lant gemenider aerde mit den commendoer van sinte Pieters kerke tot
Leijden.
Folio 33v.
Item Florijs Jacobsz., Maritgen Garbrants man heeft weder ingehuijrt anno ’57 desen vijf morgen
weijlants and ander sijde gescreven, naest die commenduers van sinte Pieters lant gelegen, om 27
gouden karolus gulden tsiaers, vijf jaer lang. Mit voerwaerden in deser boeck gescreven vrij gelt, te
betaelen die verschenen huijr voer sinte Pieters mit gouden karolus gulden als loop hebben als die
huijr verschinct. Ende tjaer voersz. is teerste bruijcjaer ende betaelinge.
Dese voorsz. vijff morgen lants bijden hoop sonder maet heeft Florijs Jacopsz. voorsz. wederom
ingehuijrt vanden deecken ende gemeen capittel vijff jaeren lang, tsiaers om een ende dortich gulden
van 40 grooten tstuck van als vrij gelt, oick mede vanden thienden penning. Ende voort mit allen
anderen capittels voorwaerden. Ende tjaer 1500 twee ende tsestich sal het eerste bruijckjaer wesen.
Dese voorsz. vijff morgen landts bijden hoop sonder maet heeft Floris Jacobsz. voersz. weederomme
inghuijrt vande deecken ende gemeen capittel neegen jaren lanck, tsiaers om een ende dortich gulden
van 40 groten tstuck van als vrij gelt, oick mede vanden thienden penning. Ende voort mit allen
anderen capittels voorwairden. Ende tjaer van zeven ende tsestich sal het eerste bruijckjaer weesen.
Deese voorsz. vijff morgen heeft ingehuijrt Jacob Florisz. den tijt van vijff achtereenvolgende jaeren,
ingaende teerste vandien Petri ad Cathedram anno 1500 ende tachtich, tsiaers voor de somme van
een ende dertich gulden te 40 grooten tstuck, te betaelen jaerlicx deselve huijre op drie termijnen als
vuijtgang Meij, Jacobi ende Kersmisse, telcken een gerecht derde paert vandien, vrijs gelts van molen
ende mergengelden ende van allen andere schattingen, ongelden ende impositien, nijet vuijtgesondert
e
ts
dan tgeene bijde co ma ofte staeten tslants van Hollandt daer op tot laste vanden eijgenaer gestelt
sal werden ende met
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Folio 34.
andere voorwaerden breeder inde huijrcedulle gementioneert. Ons present als schepenen daer toe
gecommitteert.
Anno 1585 soe heeft Jacob Florisz. ingehuijert deese voorsz. vijff mergen lants, gelegen in Achthoven
in een weer van 19½ mergen, daer van de reste behoort aende commandurije vande Pieters kercke
tot Leijden, streckende voor uijt den Rijn tot achter aent Woutambacht. Belent aen doostzijde Jan
Paets van Santhorst met meer andere ende aende westzijde Jorijs Adriaen zoon cum socijs. Vij jaeren
ingaende Petri ad Cathedram anno vijff ende tachtich voorsz. om een ende dertich gulden ende thien
stuvers van 40 grooten tstuck.
Anno 1590 soe heeft Jacob Florisz. ingehuijert deese voorsz. vijff mergen lants gelegen in Achthoven
gemeen in een weer van 19½ mergen daer van de reste behoort aende commandurije vande Pieters
kercke tot Leijden, streckende voor uijt den Rijn tot achter aent Wout ambacht. Belent aen doostzijde
Jan Paets van Santhorst met meer andere ende aende westzijde Jorijs Adriaens zoon cum socijs, vijff
jaeren ingaende Petri ad Cathedram anno 1500 tnegentich voorsz. om ses ende dertich gulden van
40 grooten tstuck.
Folio 35v.
Leijderdorp 4 morgen lants.
Item int jair van ’59 opten 13 dach in Novembri heeft Jan de Bruijn weder ingehuijrt 4 mergen lants om
10 rijns gulden, 10 jaer lang. Mit voerwaerden dat Jan voorn. dat (…)gelt jaerlicx selleff betaelen sel
ende waren dat saic dat Jan voorn. boven desen 10 jaijren oflivich worde, soe soude sijne erve van
desen huijr voirsz. des jaers na sijnes doet ongehouden weesen. Ende waert saic dat Jan voirn. enige
(…esse) hadde totten pade off wege totter voirsz. lande te gaen, daer sullen die deken ende capittel
voorsz. hem behulpelic toe weesen om een pat te crijgen op sijne cost. Ende dat jair van bruijcwair is
dat jair van ’60 nae wtwijsingen der cedelen dair off bescreven.
Item int jair van ’68 heeft Jan die Bruijn dat voirsz. lant weder ingehuijrt 10 jaer lange in alle manieren
alst voirsz. staet ende die oude cedelen inhoudende sijn, behoudelijck dat hij die gulden sel moegen
betaelen mit 20 placken off enen gouden dair voor geven. Ende dat jair van ’70 is die eerste
bruijcwaer ende betaelingen.
Item int jair van ’79 heeft Pieter Pietersz. van Rijn dese voersz. vier morgen weder ingehuijrt 10 jaer
lange. In allen manieren alse voirsz. staet. Ende dat jaer van ’79 sel die eerste bruijcwaer ende
betalinge wesen.
Item int jaer van ’88 huijerde Pieter Pietersz. dese voirsz. 4 morgen lants tsiaers om 13 rijns gulden,
den gulden 40 groot, vijff jaer lang. Voirt in alle manieren alst voirsz. staet. Ende dat jaer van ’89 sel
die eerste bruijcwaer ende betalinge wesen.
Item int jaer van ’95 heeft Arent van Rijn dese voirsz. 4 morgen lants weder ingehuijert vijff jair lang. In
allen manieren alst voirsz. staet, behoudelicken dat Arent voersz. sal geven vrij gelt om elliftalve rijnse
gulden stuc van veertich groten. Ende dit jair voirsz. sel die eerste bruijcwaer ende betalinge weesen.
Item dit lant voirsz. heeft Arent van Rijn weder ingehuijrt vijff jaer lang om 11 rijnsche gulden vrij gelt.
Ende dat jair van 1500 sel die eerste bruijckwaer weesen ende betaelingen.
Item dit lant heeft weder ingehuijrt Aecht, Arent van Rijn weduwe wijff, vijff jaer lanc om 12 rijnse
gulden vrij ghelt. In alle manieren als voer inden boec gescreven staet. Ende dat jair van ‘07 sal die
eerste bruijcwair weesen ende betaelijn.
Item dit lant heeft weder ingehuijert Aecht van Rijn vijff jaer lang, tsiaers om 12 rijns gulden. Mit
voirwairden als voor inden boeck staet. Ende dat jaer van ’13 sal die eerste bruijcjaer wesen ende
betaelingen.
Item dat lant voirsz. heeft weder ingehuijrt Aecht van Rijn vijff jaer lang om 16 rijnsche gulden vrij gelt.
Ende dat jaer ’19 sel die eerste bruijcwaer wesen ende betaelingen.
Item int jaer van 1524 heeft Jan Pietersz. warmoesman desen voirsz. 4 margen lants ingehuijrt om 20
rijns gulden. Mit voirwaerden als voeren dese boec staet, vijff jairen lang. Ende dat jaer voirsz. sal
teerste jaer bruijct ende betlingen wesen.
Folio 36.
Item int jaijer 1528 heeft Willem Pietersz. wittemaker desen voirsz. vier morgen lants ingehuert tsiaers
om 23½ karolus gulden vijff jaer lang ende daernae noch vijff jaijr inden selfde prijs. Des sijn
voerwaerden dat Willem Pietersz. voersz. sal de hoege wallen van dit lant afkavelen ende brengen int
laecht van dit lant daer meest van doen weesen sal, mit alle anderen voirwairden in deser boec gescr.
Ende tjair voirsz. sal teerste bruijc jaer ende betalingen weesen.
Item int iaer van 1538 heeft Willem Pietersz. weder ingehuijrt dit voirsz. lant, tsiaers om 25 karoli
gulden vijff jaer lang. Mit allen voirwairden hier voeren verclaert. Ende taijr van ’38 sal teerste bruijck
jaijr ende betaelingen weesen.
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Item dese 4 morgen landts voirsz. heeft wederom ingehuijrt Willem Pietersz. vijff jaijer lang, tsiaers om
26 gouden karolus gulden. Mit allen voirwairden in dit boec gescreven. Ende tjair van ’43 sal teerste
bruijckjaer ende betalingen weesen.
Item desen 4 morgen lants voirsz. heeft Willem Pietersz. wederom ingehuijrt vijff jair lang, tsiaers om
28 gouden karolus gulden, te weijen ende niet te maijen. Mit voerwaerden in deser huijrboec
gescreven. Ende sal dien sloeten op haelen ende van den hoegen wallen brengen totten laecht daer
meest oerbaer wesen sal, op sijnen cost. Ende tjaer 1548 is teerste bruijck jaijer ende betalingen, te
betaelen voer Korsmis.
Item desen voirsz. 4 morgen lants heeft Willem Pietersz. weer ingehuijrt vijff jairen lang, tsiaers om 32
gouden karolus gulden int gout als loop hebben in tijt dat die huijr verschinct vrij gelt, te betalen tot
Korsmisse. Mit allen anderen voirwairden voir in deser huijrboec gescreven. Ende sal die sloten ronts
om ophaelen ende brengen inden laechste van dit lant totten meesten oerbaer ende goet duncken
vanden capittel. Ende tjair van ’53 is teerste jaijer bruijck ende betalingen.
Item Erm, Willem Pietersz. alias Mack wijf was heeft weder ingehuijrt desen vier morgen lants vijf jaren
lang, tsiaers om 37 gouden karolis gulden in goudt vrij glt. Mit allen voerwaerden in deser huijrboec
gescreven, te betalen tot Korsmisse. Ende tjaer ’58 is teerste bruijcjaer ende betaelinge.
Item Erm, Willem Pietersz. alias Mack wijs was heeft weeder ingehuijrt dese vier margen lants vijf
jaren lang, tsiaers om vier ende veertich guldens lopens gelt van ’63 is teerste bruijckjaer. Ende
ingeval sij die bouwerije haer ontsloten so sal sij die huijr voersz. op een ander mogen setten.
Folio 36v.
Item Erm, Willem Pietersz. weduwe heeft dese vier merghen weeder inghehuijrt vijff iaren lang tsiaers
om vijff ende veertich gulden lopens ghelt vrij van als oeck mede vanden thijenden penninck ende mit
alle anderen capittels voerwaerden hier voer inden boeck ghescreven. Ende ingheval sij haer den
bouwenis ontsloech, soe sal sij haer optie hebben ofte sij den huijrwaer den capittel te goede wil laten
dan ofte sij die een ander sal willen over doen, mits blijvende altijts principalicke voer den huijre
verobligeert. Ende tiaer van ’68 sal teerste bruijck iaer weesen ende betalijnge.
Deese voorsz. vier morgen lants heeft ingehuijrt Cornelis Jans zoon den tijt van vijff achter een
volgende jaeren, ingaende teerste vandien Petri ad Cathedram anno 1500 ende tachtich, siaers voor
die somme van drie ende veertich gulden van 40 grooten tstuck, te betaelen jaerlicxs de selve huijre
op drie termijnen als vuijtgang Meij, Jacobi ende Kersmisse, telcken een gerecht derde paert van dien
vrijs gelts van molen ende margengelden ende van alle andere schattingen, ongelden ende impositien
e
ts
niet vuijtgesondert dan tgeene bijde co ma ofte staeten slants van Hollandt daer op tot laste vande
eijgenaer gestelt sal werden. In kennisse van ons ondergescr. schepenen daer toe gecommitteert.
Anno 1585 soe heeft Cornelis Jans zoon ingehuijert deese voorsz. vier mergen lants gelegen achter
de thuijnen omtrent de Zijlpoorte van Leijden. Belent oost tcapittel selffs met het Vrouwen gasthuijs,
zuijt mede tcapittel, west Ste. Catherijnen gasthuijs ende noort den heere van Lockhorst, vijff jaeren
ingaende Petri ad Cathedram anno 1500 vijff ende ende tachtich voorsz. om drie ende veertich gulden
van 40 grooten tstuck.
Anno 1590 soe heeft Jochum Jans zoon ingehuijert deese voorsz. vier mergen lants gelegen achter
de thuijnen omtrent de Zijlpoorte van Leijden. Belent oost tcapittel selffs met het Vrouwen gasthuijs,
zuijt mede tcapittel, west Ste. Catherijnen gasthuijs ende noort den heere van Lockhorst, vijff jaeren
ingaende Petri ad Cathedram anno 1500 tnegentich voorsz. om vijff ende tsestich gulden van 40
grooten tstuck.
Folio 38v.
Leijderdorp 3½ morgen weijlants.
Item int jair van ’66 huijrde Claes Gerijtsz. 3½ morgen lants 10 iair lange om 8 rijns gulden tsiaers, mit
voirwairden dat hij dit voirsz. lant niet saijen en sal. Ende hij sal geven vande morgen, een groeten
tsiaers verlorens gelts zonder affslaen ende doen al dat een out huijrman sculdich is te doen. Ende
dat jair van ’66 is die eerste bruijcwaer ende betalingen.
Item dit voirsz. lant heeft ingehuert Gerijt Henricxz. 8 jaer lang, tenden die huijr van Claes Gerijtsz. In
alle manieren alst voirsz. staet van Claes Gerijtsz.
Item tvoirsz. lant heeft weder ingehuijrt Gerijt Henricxz. vijff jair lang om 8 rijns gulden 21 placken voer
elcken gulden tsiaers. Ende voirt in allen manieren alst voirsz. staet, van Claes Gerijtsz. Ende dit jaer
van ’84 sal die eerste bruijcwaer ende betaelingen weesen.
Item int jair van ’88 heeft weder ingehuijrt Gerijt Henricxz. dese 3½ morgen voirsz. vijff iaer lang,
tsiaers om 11 rijns gulden, £ 14-13-04. Voirt in allen manieren alst voirsz. staet. Ende dat jaer van ’89
sel die eerste bruijcwaer ende betalingen weesen.
Item int jaer van ’94 heeft weder ingehuijrt Gerijt Henricxz. dit voirsz. lant drie jair lang om 8½ rijns
gulden vrij gelt. Ende voirt in allen manieren als voirsz. staet. Ende dit jair van ’94 sel die eerste
bruijcwaer ende betalingen weesen.
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Item int jaer van 1500 ende twee heeft weder ingehuijrt Gerijt Henricxz. dit voirsz. lant bijden deken
ende capittel vijff jair lang, tsiaers om 8½ rijns gulden vrij gelts. Ende voirt na alle manieren ende
voirwairden alst voersz. staet inden boec. Ende sal dat jair voirn. dat eerste bruijcwaer ende
betaelingen weesen.
Item int jair van 1500 ende ses heeft weder ingehuijrt Gerijt Henricxz. dit voersz. lant bijden deken
ende capittel vijff jaer lang, tsiaers om 9 rijnse gulden vrij gelts. In alle manieren ende voirwairden als
voir inden boeck gescreven staet. Ende dat iaer van 1500 ende 07 sal dat eerste bruijcwaer ende
betalin wesen.
Item dit lant voirsz. heeft weder ingehuijrt in alle manieren voersz. vijff jaeren om 9 rijns gulden. Ende
dat iaer van ’13 sel dat eerste bruijcjaer ende betalingen van Gerijt Heijnricxz. voersz.
Item dese 3½ morgen lants heeft weder ingehuijrt Claer Burgertsdr., Gerijt Heijnricxz. weduwe 10 jaer
lang. In allen manieren voirsz. om 9½ rijns gulden tsiaers. Ende dat jaer van 1500 ende 18 sal die
eerste bruijcwaer ende betaelinge weesen.
Item dese huijr is overgeset op Aelbrecht Saers in Marendorp bij consent van die capittel die voersz.
tijt durende. Solvit die rentsoen. Ende tiaijer van ’27 is dat lest jaer bruijcwaer.
Item dese 3½ morgen lants heeft weder ingehuijrt Aelbrecht Saers tien iaren lang om 18 gouden karoli
gulden vri gelts. Mit allen voerwaerden in desen boec voersz. Ende tiaijr ’28 sal teerste bruijcwaer
ende betalingen weesen.
Folio 39.
Dese 3½ morgen lants heeft wederom ingehuijrt Aelbrecht Saers voersz. 10 jaijren lang om 18 gouden
karoli gulden vrij gelts. Mit alle voirwaerden in desen boeck voersz. Ende tjair van ’38 sal teerste
bruijcwaer ende betaelinge weesen.
Item Aelbert Saers heeft 3 morgen weijlants weder ingehuijrt vijff jaijren lang te weijen ende niet
maijen, tsiaers om 19 gouden karoli gulden mit voerwaerden in deser huijrboeck gescreven ende te
betalen voer Kormisse. Ende tjaijer van ’48 is teerste bruijcjaer ende betaelinge weesen.
Item Aelbert Saers voersz. heeft desen 3½ morgen weijlants weder inghehuijrt vijff jaeren lang te
weijen ende niet te maijen, tsiaers om 22 gouden karoli gulden int gout te betaelen als dien loop
hebben in die tijt van dat die huijr verschenen sel te betaelen binnen die twaliven nachten van
Korsmisse vrij gelt. Mit allen anderen voerwaerden in deser huijrboec gescreven. Ende tiaijer van 53 is
teerste jaer bruijcker ende betaelingen.
Item desen voersz. vierdalven morgen lants heeft Aelbert Saers weder ingehuijrt vijf jaeren lang,
tsiaers om 28 gouden karoli gulden vri gelt. Mit allen voerwaerden in desen huijrboeck gescreven, te
betaelen inden twaliven nachten van Korsmis. Ende tjaer ’58 is teerste bruijckjaer ende betaelingen.
Item dese vierdalven morgen lants heeft Aelbert Tzaertsz. weduwe ingehuijrt vijf jaren lang, tsiaers om
38 gulden lopens gelt vrij van allen ongelden oeck mede vanden thienden penningen. Ende jaier van
’63 sal teerste bruijck jaer sijn ende betalinge.
Item dese vierdalff morghen lants heeft Aelbrecht Sandertsz, weder inghehuijrt vijff iaren lang, tsiaers
om 38 gulden lopens gelt vrij van allen onghelden ende vanden thijenden pennijnck. Ende tiaer van
’68 sal teerste bruijckiaer weesen ende betalinghe. Des ist bevoerwaert dat Aelbrecht Sanders voorsz.
dese huijre sal een ander mooghen over doen, mits blijvende altijts voer den huijrwaer principaliken
verobligeert.
Folio 39v.
Deese voorsz. vierdalff mergen lants heeft ingehuijrt Gerrit Cornelisz. Maes den tijt van vijff
achtereenvolgende jaeren, ingaende teerste vandien Petri ad Cathdram anno 1500 ende tachtich,
siaers voor de somme van acht ende dertich gulden ende thien stuvers, den gulden tot 40 groot
gereeckent. Te betaelen jaerlicxs deselve huijre op drie termijnen als vuijtgang Meij, Jacobi ende
Kersmisse telcken een gerecht derde paert vandien vrijs gelts van molen ende margengelden ende
e
ts
van alle andere schattingen, ongelden ende impositien, niet vuijtgesondert dan tgeene bijde co ma
ofte staeten slants van Hollandt daer op tot laste vanden eijgenaer gestelt sal werden. Ende met
andere voorwaerden breeder inde huijrcedulle ghementioneert. Ons present als schepenen daer toe
gecommitteert.
Anno 1585 soe heeft Maretgen Ghijsbrechts dochter ingehuijert deese voorsz. vierdalff morgen lants
gelegen achter de koeij omtrent Stenevelt. Belent oost de bruijckwaer van Bouwen Jacobs zoon, zuijt
tVrouwen gasthuijs, west tcapittel zelfs ende noort Mathijs Jans zoon bouman. Vijff jaeren ingaende
Petri ad Cathedram anno 1585 voorsz. om acht ende dertich gulden ende thien stuvers van 40
grooten tstuck.
Anno 1590 soe heeft Jochim Jans zoon ingehuijert deese voorsz. vierdalff mergen lants gelegen
achter de Koeij omtrent Stenevelt. Belent oost de bruijcweer van Bouwen Jacobs zoon, zuijt tVrouwen
gasthuijs, west tcapittel zelfs ende noort Mathijs Jans zoon bouman vijff jaeren ingaende Petri ad
Cathedram anno 1500 tnegentich voorsz. om tsestich gulden van 40 grooten tstuck.
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Folio 41.
Leijderdorp 3½ morgen weijlants.
Item int jaer van ’65 huijerde de susteren van Scagen 3½ morgen lants thegens dat capittel 10 jaer
lang te weijen ende niet tsaijen om 7 nobelen ende 1 quartier die nobel 49 placken gerekent na
wtwijsingh der cedelen van daer van bescreven ende beteijkent. Ende de jaer van ’65 sal die eerste
bruijcwaer ende betaelingh weesen.
Item dit vorsz. lant hebben die susteren van Scaegen weder ingehuijrt 10 jair lange, tsiaers om 7
nobelen mijn een quartier. Voirt in alle manieren alse voirsz. staet. Ende dat jair van ’75 sel die eerste
bruijcwaer wesen ende betaling. Dese huijr hebben die susteren upgegeven int jair van ’80.
Item dese voirsz. 3½ morgen lants heeft Arent Pietersz. van Rijn weder ingehuijrt 10 jair lang, tsiaers
om 7 nobelen 49 placken voer die nobel gerekent, te weijen ende niet saijen. Ende voirt in alle
manieren alst voorsz. staet. Ende dat jaer van ’81 is die eerste bruijcwaer ende betaelingh.
Item dese 3½ morgen landts heeft weder ingehuert Arent Pietersz. van Rijn vijff iaer lanc om 7
nobelen vrijs gelts vijftich placken voirden nobel. In alle manieren als voir gescr. staet. Ende dat eerste
jaer van betalingh is dat jair van ’92.
Item int jair 1500 ende twie heeft Claes Willemsz. Sleijck dese voirsz. 3½ morgen landts ingehuijrt
bijden deken ende capittel 5 jair lang om seven nobelen tsiaers als voirsz. staet vijftich placken
voerden nobel vri gelts. In alle manieren als voirsz. staet inden boeck. Ende sal dat jaer voirsz. dat
eerste bruijcwair weesen ende betaelingh.
Item int jair 1500 ende ses heeft Jan Jansz. dese voirsz. 3½ morghen lants ingehuijrt bijden deecken
ende capittel 5 jair lang om 7 nobelen tsiaers, die nobel geekent voir 55 stuvers. In alle manieren ende
voirwairden als voir inden boec staet. Ende dat jair van sevenen sal die eerste bruijcwaer weesen
ende betaelingh.
Int jair van 1500 ende 11 heeft Simon Dircxz. dese voirsz. 3½ morgen lants ingehuijrt 10 jaer lang om
7 nobelen die nobel voir 55 placken. Mit voirwairden voir inden boec gescr. Ende dat (iaer) van ’12 sal
dat eerste bruijcjair wesen.
Int jair 1500 ende 22 heeft Cornelis Bouwensz. dese voirsz. 3 morgen lants ingehuijrt vijff jair lang om
4½ rijnsche gulden vrij gelt al voirsz. staet. Ende dat jair voirsz. sal die eerste bruijcwaer wesen ende
betaelingh.
Int jair 1500 ende 27 heeft weder ingehuijrt Cornelis Bouwensz. dese voirsz. 3½ morgen lants bijden
capittel 10 jaijren lang om 25 gouden karolus gulden off paijment hoer waerde daer voer om vrij gelt
als voerz. staet. Ende dat jaijr voirsz. sal die eerste bruijcwaer weesen ende betaelingh.
Item desen 3½ morgen lants an die stede vest heeft weder ingehuijrt Cornelis Bouwensz. te weijen
ende niet te saijen 10 jaer lang, tsiaers om 28 gouden karolus gulden off paijment dier waerde vrij gelt.
Mit allen anderen voirwairden in dese boec gescr. Ende tsiaijr van ’37 is teerste jaer bruijc ende
betaelingh.
Folio 41v.
Item desen 3½ morgen lants heeft Cornelis Bouwensz. overgegeven ende overgeset mit consent
vanden capittel op Hubrecht Dircxz. decker, den tijt dat Cornelis voersz. nochte bruijcken hadde. Mit
allen voerwaerden in desen huijrboec gescr. Ende tjaer van ’37 is teerste jaer bruijckes.
Item Hubrecht Dircxz. heeft weder ingehuijrt desen 3½ morgen lants weijlant an die Waskers vest vijff
jaeren lange ende niet langer, tsiaers om 33 karolus gulden vrij gelt te weijen ende niet te maijen. Mit
allen voerwaerden voer in desen boec gescreven. Ende tiaer van ’47 is teerste bruijcjaer ende
betalingh.
Item op den eersten dach in April anno ’50 heeft Mathijs Jansz. bouman vanden capittel gecoemen,
begerende van den deken ende capittel als oem van die twie ouste kinderen van Hubrecht Dircxz. die
met sijn wijff gestorven was, dat capittel hem consenteren woude dat rest vanden voersz. huijr te
moegen ..epen mit die beesten ende husingen. Twelck de deken ende capittel hem geweijgert heeft,
maer heeft hem gegont dat rest van dien voersz. te moegen ghebruijcken also hij is een goede
pachter vanden capittel ende oem van den voersz. kinderen. In alle voerwaerden als voersz. staet.
Ende tjaer van ’51 is tleste jaer.
e
Item up den 23 dach in Septebri anno 1551 heeft Balich Claes Cock dochter ingehuijrt vanden deken
ende capittel 3½ morgen wejlant off daeromtrent bijden hoep sonder maet, gelegen an die Waskers
vest die Hubrecht Dircxz. plach te bruijcken, vijff jaeren lang tsiaers om 36 gouden karoli gulden in
goudt off mit sijlver gelt, soe veel als die loop hebben in die tijt als die huijr verscinct vrij gelt mit alden
voerwaerden in deser huijrboeck gescreven de welcke gelesen sijn ende gehouden Balich voirsz.
Ende tjaer van ’52 sal teerste bruijc ende betaelingh.
Item int jaer ’57 heeft desen voersz. vierdalve morgen weijlants oft daer omtrent heeft Cornelis
Jacobsz. wederom gehuijrt vijf jaer lang, tsiaers om vijftich gouden karolij gulden als loop hebben in
die tijt dat die huijr verschinct. Mit alden voerwaerden vande capittel hem voer gelesen ende getoent.
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Ende tjaer voerz. is teerste bruijck jaer ende betaelingh, voer Lichtmisse te betaelen die verscenen
huijr.
Item desen voorsz. vierdalff morgen weijlants bijden hoop sonder maet heeft weder ingehuijrt Cornelis
Jacopsz. voorn. vijff jaeren lang tsiaers om acht ende veertich gulden van 40 grooten vlaems tstuck
van als vrij gelt oick mede vanden thienden penning. Ende voort mit allen anderen capittels
voorwairden. Ende tjaer 1500 twee ende tsestich sal weesen teerste bruijckjaer.
Is Cornelis Jacobsz. bijden capittel gegunt tvoorsz. landt te gebruijcken vijff jaren om die oude
voergaende huijr als acht ende veertich gulden van als vrij, oeck mede vanden thienden penning ende
tjaer van zeven ende zestich is teerste bruijckjaer.
Folio 42.
Deese voersz. vierdalff mergen lants heeft ingehuijrt Sijmon Lambrechts zoon den tijt van vijff achter
een volgende jaeren, ingaende teerste vandien Petri ad Cathedram anno 1500 ende tachtich siaers
voor de somme van vijftich gulden van 40 grooten tstuck, te betaelen jaerlicxs deselve huijre op drie
termijnen als vuijtganck Meij, Jacobi ende Kersmisse, telcken een gerecht derde paert vandien, vrijs
e
t
gelts van schattingen, ongelden ende inposten niet vuijtgesondert dan tgeene bijde co ma ofte
Staeten slants van Hollandt daer op ten laste vanden eijgenaer gestelt sal werden ende met andere
voorwaerden breeder inde huijrcedulle gementioneert. Ons present als schepenen daer toe
gecommitteert.
Anno 1585 so heeft Sijmon Lambrechts zoon decker ingehuijert deese voorsz. vierdalff mergen lants,
gelegen aende stede vest achter tGrauwe Susterhuijs, belent oost tcapittel zelfd, zuijt de
Vellewassersvest, west den thuijn van Dirck Dircx zoon warmoesman ende noort tconvent van
Apcoude, vijff jaeren ingaende Petri ad Cathedram anno 1500 vijff ende tachtich voorsz. om een ende
vijftich gulden van 40 grooten tstuck.
Anno 1590 soe heeft Dirck Cornelisz. vleijshouder ingehuijert deese voorsz. vierdalff mergen lants,
gelegen aende stede vest achter tGrauwe Susterhuijs, belent oost tcapittel zelfs, zuijt de Vellewassers
vest, west den thuijn van Dirck Dircx zoon warmoesman ende noort tconvent van Apcoude vijff jaeren
ingaende Petri ad Cathedram anno 1500 tnegentich voorsz. om tnegentich gulden van 40 grooten
tstuck.
Folio 44.
Leijderdorp 2 morgen lants.
Item int jaer van ’64 huijrde Arent Jansz. een morgen lants vijff jaer lange om 3½ rijnse gulden, 40
groten voer die gulden. Ende hij sal die Maren maecken op sine cost ende sal geven van die morgen
een groeten verloren gelts sonder afslaen. Ende hij sal voirt doen al dat een out huijrman sculdich is te
doen. Ende dat jaer van ’64 sal die eerste bruijcwaer ende betaelingh wesen.
Item int iaer van ’72 huijrde Dirc Wout dese voersz. morgen landts vijff jaer lang, tsiaers om 3 rijns
gulden, den gulden 20 stuvers. Ende hij sal die Maeren macken op sinen cost. Ende voirt te doen al
dat een out huijrman sculdich is te doen. Ende dit iaer van ’72 is die eerste bruijcwaer ende
betaelingh.
Item int jaer 1485 huijerde die pater vanden susteren geheten Abcoude dese voersz. morgen lants vijff
jaer lang, in allen manieren ende voirwairden als voersz. staet, tsiaers om 3 rijns gulden. Ende dat jaer
van ’85 sal die eerste bruijcwaer ende betaelingh weesen.
Item int iaer van ’89 heeft die pater van Abcoude voersz. weder ingehuijrt twie morgen lants dair die
eerste eerste morgen dat capittel eerst toebehoirde ende dat capittel heeft die ander morgen gecoft
van die executoirs van meester van Blommevenne, vijff jair lang om 7 rijns gulden vrij gelt. Voirt in
allen manieren als voir int boec gescreven staet. Ende dat jair voirsz. is die eerste bruijcwaer ende
betaelingh.
Item int jaer van 1500 ende 07 heeft die suster van Abcoude weder ingehuijrt dit voersz. lant 10 jaer
lang om 7 rijns gulden vrij gelt. In alle manieren als voir int boeck gescreven staet. Ende dat jair van
07 sal dat eerste bruijcwaer wesen ende betalingh.
Item int jair van 1500 ende 17 heeft die suster van Abcoude weder ingehuirt dit voersz. lant vijff iaer
lang om 8 rijns gulden vrij gelt. In allen manieren als voir int boeck gescreven staet. Ende dat jaer van
’17 sal dat eerste bruijcwair weesen ende betaelingh.
Int jaer van ’22 heeft ingehuijrt Aefgen, Gerijt Heijden weduwe twee morgen lants vijff iaer lang om 13
pont hollants vrij gelt als voersz. staet. Ende dat jair voirsz. sal dat eerste bruijcwair wesen ende
betaelingh.
Int jaer 1527 heeft Sijmon Gordijn Dircxz. ingehuert desen twie morgen lants 10 jair lang om 11
gouden karolij in gout off in ander paijment alsoe goet mit allen voerwaerden als in dese boec
gescreven staet. Ende tjair voirsz. is teerste iaer bruijcwaer wesen ende betaelingh.

22

Item in tjair 1537 heeft Sijmon Dircxz. Gardijn weder inhjehuijrt dese twie morgen lants 10 jaer lang om
12 gouden karoli gulden vrij gelt. Mit alle voerwaerden in deser boec voersz. Ende tjaer ’37 is teerste
bruijcker ende betaelingh.
Item int jaijr van 1547 heeft Cornelis Crabbesz. ingehuijrt die twee morgen weijlants, gelegen op die
Maren die Sijmon Gardijn plach
Folio 44v.
te bruijcken vijff jaijren lang, tsiaers om 19 karolij gulden, mit alden voirwairden in deser huijr
voergescreven te weijen ende niet te maijen. Ende tjaer van ’47 is teerste jaer bruijck ende betaelingh.
Item int jaer 1552 heeft Cornelis Crabbe weder ingehuijrt dese 2 morgen lants voersz. vijff jaijren lang,
tsiaers om 21 gouden karolij gulden int goudt te betaelen als loop hebben in die tijt dat die huijr
verschinct vrij gelt. Mit alder voerwaerden voer in deser huijr boec gescreven. Te betalen binnen die
twalven van Korsmisse, oft tlant sal weder huijr weesen. Ende tjaijr voirsz. is teerste bruijck jaer ende
betaelingh.
Item int jaer 1557 heeft Willem Cornelis Crabbe weder ingehuijrt die twie voersz. morgen weijlants vijf
jaeren lang, tsiaers om 26 gouden karolij gulden als loop hebben in tijt dat die huijr verschinct jaerlicx
vrij gelts mit alden voerwaerden hem te voeren gehouden ende gelesen inden capittel, te betaelen
voor Lichtmisse. Ende tjaer voersz. is teerste bruijcjair ende betaelingh.
Item dese voorsz. twee margen lants bijden hoop sonder maet heeft nu ingehuijrt Mathijs Jansz.
vanden deecken ende gemeen capittel vijff jaeren lang, tsiaers om acht ende twintich guldens van 40
grooten tstuck van als vrij gelt, oick mede vanden thienden penning. Ende voort mit allen anderen
capittels voorwaerden. Ende tjaer van twee ende tsestich sal teerste bruijckjaer weesen.
Dese huijr voersz. is Mathijs Jansz. gecontinueert vijff jaren om die oude voergaende huijr. Ende tjair
van zeven ende zestich is teerste bruijck jaer met alle voergaende voorwaerden van als vrij gelt als 28
gulden, mede vanden thienden penning.
e
Anno 1500 eende tseventich den 11 Decembris soe heeft Mathijs Jansz. ingehuijrt vanden deecken
ende capittel dese 2 morgen lants bijden hoop sonder maet vijff jaren lang, vrij van allen ongelden
ende oeck mede vanden vijfte, thijende ofte twintichsten penninck. Dan indijen den hondersten
pennijck weeder quaem, die sal betaelt werden nae den ordonnancie die daer up gestelt sal werden.
Ende voort met eenich anderen (….) voorwaerden, daer den voorsz. Mathijs Jansz. en houdt off
geadverteert. Ende tiaer van twee ende tseventich is teerste bruijckiaer.
Folio 45.
Deese voorsz. twee morgen heeft ingehuijrt Mathijs Jans zoon den tijt van vijff jaeren achter een
volgende, ingaende teerste vandien Petri ad Cathedram anno 1500 ende tachtich, siaers voor de
somme van zeven ende twintich gulden tstuck van veertich grooten. Te betaelen jaerlicx de zelve
huijre op drie termijnen als vuijtgang Meij, Jacobi ende Kersmisse telcken eenen gerecht derde paert
vandien vrijs gelts van molen ende margen gelden ende van allen andere schattingen, ongelden ende
e
ts
impositien, nijet vuijtgesondert dan tgeene bijde co ma ofte Staeten slandts van Hollandt daer op tot
laste vanden eijgenaer gestelt sal werden. Ende met andere voorwaerden breeder inde huijrcedulle
gementioneert. Ons present als schepenen daer toe gecommitteert.
Anno 1585 soe heeft Mathijs Jans zoon bouman ingehuijert deese voorsz. twee mergen lants,
gelegen aende Maren. Belent oost Ste. Elijsabeth gasthuijs tot Leijden, zuijt Mathijs voornomdt selfs,
west de Maren ende noort de voorsz. Mathijs Janssoon, vijff jaeren ingaende Petri ad Cathedram
anno 1500 vijff ende tachtich voorsz. an zeven ende twintich gulden van 40 grooten tstuck.
Anno 1590 soe heeft Mathijs Jans zoon bouman ingehuijert deese voorsz. twee mergen lants,
gelegen aende Maren. Belent oost Ste Elijssbeth gasthuijs tot Leijden, zuijt Mathijs voornomdt selfs,
west de Maren ende noort de voorsz. Mathijs Jans zoon, vijff jaeren ingaende Petri ad Cathedram
anno 1500 tnegentich voorsz. om veertich gulden van 40 grooten tstuck.
Folio 46v.
Leijderdorp 12 hont lants.
Item int jair van ’63 huijrde Arent Sijmonsz. 12 hondt lants vijff jaer lang, tsiaers om 3 engelse nobelen
ende 1½ kwartier. Ende hi sal dat bancwerc maken op die Maren ende een groeten verlorens gelts
geven. Ende dat lant buijten scaede houden. Ende dat jaer ’63 sal die eerste bruijcwaer ende
betaelingh weesen.
Item int jaer ons heeren van ’68 huijrde Jan Dobbensz. dese voersz. 12 hont lants vijff jaer lange,
tsiaers om 3 engelse nobelen ende 1½ kwartier, die nobel gerekent voer vijftich plack. Ende hij sal dat
banwerck maken op die Maren op sijne cost ende een groten verlorens gelts geven. Ende dit lant
buijten scaede houden. Ende dit jaer van ’68 sal dit eerste bruijcwaer ende betaeling weesen.
Item int jaer van ’73 huijrde Henrick Willemsz. dese voersz. 12 hont lants vijff jaer lang, tsiaers om 11
pont. Ende hij sal al doen dat een out huijrman schuldich is te doen. Ende dit iaer van ’73 is die eerste
bruijckwaer ende betaelingh.
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Item int jaer van ’79 heeft Henrick Willem dese voersz. 12 hondt lants weder ingehuijrt vijff jaer lang,
tsiaers om £ 11-03-04. Voirt in alle manieren als voirsz. staet. Ende dat jaer van ’79 sel die eerste
bruijcwaer ende betaelingh weesen.
Item int jaer ’84 heeft Henrick Willemsz. dese voirsz. 12 hont lants weder ingehuijrt vijff jaer lang,
tsiaers om £ 11-06-08. Voirt in allen manieren als voirsz. staet. Ende dit jaer van ’84 sal die eerste
bruijcwaer ende betaelingh weesen.
Item int jaer van ’88 huijrde Gerijt Henricxz. dese 12 hondt voersz. vijff jaer lang om 11 rijns gulden,
die gulden gerekent voir 40 groot. Voirt in alle manieren alst voirsz. staet. Ende dat jaer van ’89 sel die
eerste bruijcwaer ende betaelingh weesen.
Item int jaer ’94 heeft Claes Willemsz. Sleijck dese voersz. 12 hont lants ingehuijrt vijff jaer lang,
tsiaers om 8½ rijns gulden vrijs gelts. Ende dit jair van ’94 sel die eerste bruijcwaer ende betaelingh
weesen.
Item int jaer 1500 ende twie heeft Claes Willemsz. voirn. dit voirsz. lant weder ingehuijrt bij den
deecken ende capittel, vijff jaer lang om 8½ rijns gulden tsiaers. Mit alle voirwairden voirsz. inden
boeck. Ende sal dat jaer voern. dat eerste bruijcwaer weesen ende betaelingh.
Item int jaer van 1500 ende ses heeft Jan Jansz. dit voirsz. lant weder ingehuijrt bijden deecken ende
capittel, vijff jaer lang om 11 rijns gulden. Mit allen voirwairden ende condicien als voir inden boec
staet gescreven. Ende dat jaer van sevenen sel die eerste bruijcwaer weesen ende betaelingh.
Int jaer van ’11 heeft weder ingehuijrt Sijmon Dircxz. dese 12 hont lants 10 jaer lang om 11 rijns
gulden. Mit voirwairden voir inden boec gescreven. Ende dat jair van ’12 sal die eerste bruijc jaer
wesen ende betaelingh.
Folio 47.
Item int jaer van ’22 heeft Jan Henricxz. dese 12 hont lants ingehuijrt vijff jaer lang om 14 rijns gulden
mit voirwairden als voirsz. staet. Ende dat jaer van ’22 sal dit eerste bruijcwaer weesen ende
betaelingh.
Int jaer van ’27 heeft Jan Henricxz. dit voersz. lant weder ingehuirt vijff jaer lang om 15 gouden karolij
gulden off paijment hoir wairden. Mit voirwairden als voirsz. staet. Ende dat jaer voersz. sal die eerste
bruijcwaer wesen ende betaelingh.
Item desen 12 hont sijn weder om gehuijrt van Jan Henricxz. vijff jaer lang om 16 karolij gulden vrij
gelt. Ende tjair ’32 is teerste bruijcker ende betaelingh.
Int jaer van ’32 heeft Jan Henricxz. dese 12 hont lants weder ingehuijrt vijff jaer lang om 16 gouden
karolij gulden off paijment hoer waerde. Mit voirwaerde als voer inden boecke gescreven staet. Ende
dat jair voirsz. sal die eerste bruijcwaer weesen ende betaelingh.
Iten desen 12 hont lants heeft Jan Bouwensz. voer die laesten jair vanden voersz. huijr over
genoemen van sijn oem Jan Henricxz. voerz. In alle schijn ende voirwaerden als sijn oem gehuijrt
heeft.
Item int jair van 1536 heeft Jan Bouwensz. ingehuert dese 12 hont lants off daer omtrent bijden hoep
sonder maet 10 jaijren lang, tsiaers om 16 gouden karolij gulden off paijmente hoir wairden. Mit
voirwairden als voer inden boeck gescreven staet. Ende tjair van ’37 sel teerste bruijcjaer ende
betaelingh weesen.
Item dese voirsz. huijr is bijden capittels consent overgegeven ende transporteert van Jan Bouwensz.
voirsz. al die tijt dat hij noch in huijr hadde op Mathijs Jansz. van Warmon, om die te gebruijcken in
alle manieren ende voerwaerden als Jan Bouwensz. voirsz. ingehuijrt hadde vanden deken ende
capittel. Ende tjair van ’37 is teerste jaer.
Item int jaer van 1540 heeft Mathijs Jansz. van Warmont dese 12 hont lant off daeromtrent bijden
hoop sonder maet, wederom ingehuert den tijt van vijff jaijren lang, tsiaers om 16 gouden karolij
gulden off paijment dier waerde. Mit alle voirwairden in dit boec gescreven. Ende tjaer voersz. sal
teerste bruijcwaer ende betaelingh wesen.
Item dit voersz. lant heeft Mathijs Jansz. ingehuijrt vijff jair lang, tsiaers om 17 karolij gulden vrij gelt.
Ende tjaer ’47 is teerste bruijc jaer ende betaelingh. (Volgt een latijnse zin).
Item int jaer ’52 heeft Mathijs Jansz. wederom gehuijrt desen 12 hont weijlants vijff jaijren lang ende
niet langer, tsiaers om 20 gouden karolij gulden int gout als loop hebben in tijt dat die huijr verscinen
sel. Mit allen anderen voerwairden in deser huijr voer gescreven, te betalen die verschenen pacht alle
jaijers binnen dien twalven nachten van Korssmisse. Ende tjaer 1500 ende 52 voirsz. is teerste
bruijcjaer ende betaelingh.
Folio 47v.
Item int jaer 1557 heeft ingehuert Cornelis Sijmonsz. Heerman dese voirsz. 12 hont lants vijf jaren
lang ende niet langer, tsiaers om 29 gouden karolij gulden, vri gelt als loop hebben als die huijr
verschinct. Mit alden voerwaerden hem te voer gehouden ende gelesen inden capittel, te betaelen tot
Lichtmisse als verschenen is. Ende tjaer voersz. is teerste bruijckjaer ende betaelingh.

24

Item dese voorsz. 12 hondt lants bijden hoop sonder maet heeft weder ingehuijrt Cornelis Sijmonsz.
Heerman vijff jaeren lang, tsiaers om acht ende twintich gulden van 40 grooten vlaems tstuck, van als
vrij gelt oec mede vanden thienden penning. Ende voort mit allen anderen capittels voorwairden. Ende
tjaer 1500 twee ende tsestich sal weesen teerste bruijcjaer.
Item dese voersz. 12 hondt landts bijden hoop sonder maet heeft weeder ingehuijrt Cornelis Simonsz.
voern. vijff jaren lanck, tsaers om acht ende twintich guldens van als vrij gelt, oeck mede vanden
thienden penning. Ende voort mit allen anderen capittels voorwaerden. Ende tjaer van zeeven ende
sestich ist eerste bruijck jaer.
Anno 1500 een ende tseventich soe heeft Cornelis Sijmonsz. Heerman ingehuijrt vanden deecken
ende capittel dese 12 hont lants bijden hoop sonder maet vijff jaren lang, tsiaers om 28 gulden
loopens gelt, vrij van allen ongelden ende oeck mede vanden vijften, thijenden ende twintichsten
pennijnck, met expresse voerwaerden dat de voorsz. Cornelis Sijmonsz. weeder restitueren sal den
hondersten pennijnck, bij hem gecort. Ende indien dat men loopende de voorsz. vijf jaren noch eens
den hondersten pennijnck souden moeten geven, dat sal weesen tot lasten vanden voorsz. Cornelis
Sijmonsz., alsoe hij tselffde weeder anden jaerlicxe pacht genooten heeft. Ende tiaers van twee ende
tseventich is teerste bruijcjaer.
Folio 48.
Deese voorsz. twaleff honden lants heeft ingehuijrt Dirck Cornelisz. den tijt van vijff achtereenvolgende
jaeren, ingaende teerste vandien Petri ad Cathedram anno 1500 ende tachtich, siaers voor de somme
van acht ende twintich gulden van 40 grooten tstuck. Te betaelen jaerlicxs de selve huijre op drie
termijnen als vuijtgang Meij, Jacobij ende Kersmisse, telcken een gerechte derde paert van dien vrijs
gelts van molen ende margengelden ende van allen andere schattingen, ongelden ende impositien
e
ts
niet vuijtgesondert dan tgene bijde co ma ofte Staeten slants van Hollandt daer op tot laste vanden
eijgenaer gestelt sal werden ende met andere voorwaerden breeder inde huijrcedulle gementioneert.
Ons present als schepenen daer toe gecommitteert.
Anno 1585 soe heeft Dirck Cornelis zoon vleijshouder ingehuijert deese voorsz. twee mergen lants,
gelegen aende steede vest van Leijden achter tGrauwe Susterhuijs. Belent oost tVrouwen gasthuijs,
zuijt de Vellewasschers vest, west tcapittel selfs ende noort tVrouwen ende St. Catherijnen gasthuijs.
Vijff jaeren ingaende Petri ad Cathedram anno 1500 tnegentich voorsz. om vijff ende vijftich gulden
van 40 grooten tstuck.
Folio 49v.
Leijderdorp 4½ morgen lants.
Item int jaer van ’65 huijrde Gerijt Gerijtsz. 4½ morgen lants daer prebenda Iacobi Maioris die helft off
toe behoert, 5 jaeer lange tsiaers om 10 gouden wilhelmus schilden off 42 groot voer die schilt, te
weijen ende niet te saijen. Ende Gerijt voersz. sal dat patgelt betaelen ende dat banwerck houden op
sijnen cost ende 1 groten geven verlorens gelts sonder affslaen. Ende voert doen dat een out
huijrman schuldich is te doen. Ende dat jaer van ’65 is die eerste bruijcwaer ende betaelinge.
Item dit voirsz. lant heeft gehuijrt Claes Frederijcksz. vijff jaer lang. In allen manieren alst voersz. staet.
Ende dat jaer van ’70 sel die eerste bruijcwaer ende betaelingh weesen.
Item int jaer van ’77 huijrde Gerijt Dircxz. ende Cornelis Jacopsz. dese 4½ morgen lants voirsz.,
gemeen inde prebenda Jacobi Maioris vijff jaer lang, tsiaers om 10 rijnse gulden tsiaers, den gulden
40 groot, te weijen ende niet te saijen. Ende dit jaer van ’77 is die eerste bruijckwaer ende betalinge.
Item dit lant heeft weeder ingehuijrt Cornelis Jacopsz. Clinge in alle manieren ende voerwairden alst
voirsz. staet vijff jaer lang. Ende dat jaer van ’83 sel die eerste bruijcwaer ende betaelingh weesen.
Item int jaer ’88 heeft Cornelis Jacopsz. dese voirsz. 4½ morgen lants weder ingehuijert vijff jaer lang
durende om 12 rijns gulden tsiaers. Ende voert in allen manieren alst voirsz. staet. Ende waert saeck
dat die goude rijnsche quamen weeder op 24 stuvers die nu doet 44 stuvers, soe soude Cornelis
voersz. dit lant hebben om 10 rijns gulden als die voerhuijer staet. Volgt een latijnse zin. Ende tjaer
van ’89 is die eerste bruijcwaer ende betaelinge.
Item dit voersz. lant heeft weder ingehuijrt Claes Willemsz. mit voirwairden dat Claes voirsz. dit lant sel
alleen weijden ende niet maien, te hoien dan alleen dat eerste jair. Ende sel daer off geven achte
rinsche gulden vri gelt, behouwelick niewe wercken. Welcke huijr sel duren vijf jaer ende niet langer.
Daer dat eerste jaer vanden bruijcjaer sel wesen anno 1500 ende sel die eerste betaelingh weesen.
Item int jaer 1500 ende twie heeft Clais Willemsz. voirn. dit voirsz. lant weder ingehuijrt bijden deken
ende capittel 5 jaer lang om 10 rijns gulden tsiaers. Mit alle voirwairden voirsz. inden boeck ende salt
weijen ende niet saijen. Daer off prebenda Jacobi Maioris die helft toebehoirt, in alle manieren alst
voirsz. staet.
Item int jair van 1500 ende ses heeft gehuijrt Jan Jan dit voirsz. lant bijden deken ende capittel 5 jaer
lang om £ 13½ hollants. In allen manieren in voirwairden als voir inden boec staet. Ende dat jaer van

25

’97 sal die eerste bruijcwair wesen ende betalingh. Dair off dat prebenda Jacobi Maioris die helft off
toebehoert.
Folio 50.
Item int iair van ’11 heeft gehuijrt Simon Dircxz. weder in dese 4½ morgen om £ 13½ hollants. Mit
voirwairden als voir inden boec staet 10 jaer lang. Ende dat jaer van ’12 sal die eerste bruijc jaer
weesen ende betaelinge. Ende coemt prebenda Jacobi Maioris die helft.
Item int jaer van ’22 huijrde Sijmon Dircxz. weder in desen 4½ morgen lants om 15 rijns gulden. Mit
voirwairden als voir inden voeck staet gescreven vijff jaren lang. Ende dat jaer van ’22 sal die eerste
jair bruijck ende betaelinge wesen. Ende coemt prebeda Maioris die helft.
Item int jaer van 1527 heeft Sijmon Dircxz. voersz. weder ingehuijrt desen voersz. 4½ morgen lants
om 18 gouden karolij gulden in gout, off paijment alsoe goet, vijff jaren lang. Mit alder voirwairden in
desen boec gescreven. Ende tjaer van ’27 sal die eerste bruijcjaer weesen ende betaelingh. Ende
comt prebenda Jacobi Maioris die helft.
Item int jair van 1532 heeft weder ingehuijrt Simon Dircxz. desen 4½ morgen lants om 20 karolij
gulden off paijment hoer waerden vijff jaer lang. Mit allen voerwaerden als voer in deser boec gescr.
staet. Ende dat jaer voirsz. sal die eerste bruijcjair wesen ende betaelingh. Ende comt prebenda
Jacobi Maioris die helft.
Item int jaer van 1537 heeft wederom ingehuijrt Sijmon Dircxz. desen 4½ morgen lants voer 22 karolij
gulden tsiaers vijff iaer lang. Mit alden voirwairden als voirsz. staet. Ende tvoersz. jaer sal teerste
bruijcjaer ende betaeling weesen. Ende die helft behoert prebenda Jacobi Maioris. Et prebenda
habebit twee capoenen tsiaers (…) (…) capittulie.
Item desen 4½ morgen weijlants heeft weder ingehuijrt Sijmon Dircxz. wedewij 10 jaer lang, tsiaers
om 24 gouden karolij gulden. Mit alden voerwaerden in desen boec gescreven. Ende tjaer ’42 is
teerste bruijckjaer ende betaelingh.
Item Jan Aelwijnsz. heeft desen 4½ morgen lants gehuijrt voer die rest van die huijr voersz., nae die
wedewij doet, te weten voer drie jaeren lang. Daer eerste jaer van drien es tjaijer van 1549, tsiaers om
28 gouden karolij gulden off paijment dier waerden. Mit alden voirwairden in dese boec gescr. Ende
tjaer van ’49 is teerste jaer bruijc ende betaelingh. Hier off comt prebenda Jacobi Maioris die helft.
Ende noch mit die drie voirsz. restanten jaijren heeft hem tcapittel gegont moch twee jaijren daer na te
bruijcken inden selven prijs ende voirwairden. Ende tjaijr ’53 is tlaeste jaer bruijcker.
Item int jaer ’54 heeft Jan Aelwijnsz. weder ingehuijrt dese voersz. 4½ morgen weijlants vijff jaer lang,
tsiaers om 28 gouden karolij gulden. Mit alden condicie ende voerwaerden in dese huijrboeck
gescreven. Ende tjaer ’54 is teerste jaer bruijcker ende betaelingh, mit rantsoen mee gegeven.
Folio 50v.
Anno 1500 negen ende vijftich heeft Jaspar Cornelisz. vanden deken ende gemeen capittel ingehuijrt
dese voersz. vijftalff morgen landts welc Jan Aelwijnsz. plach te gebruijcken, vijff jaren lang ende nijet
langher, tsiaers om veertich gulden lopens gelts ende 10 stuvers van als vrij gelt, oock mede vanden
thienden penning. Ende voert mit allen anderen capittels voerwaerden voer in desen huijrboeck
gescreven. Ende tjaer ’59 voersz. sal wesen het eerste bruijcjaer ende betaelinge.
Anno 1500 vier ende tsestich heeft Sijbrandt Cornelisz. tot Zoeterwou vanden deecken ende gemeen
capittel ingehuijrt dese voersz. vijftalff margen lants welck Jaspar Cornelisz. plach te gebruijcken
negen jaren lanck tsiaers om twee ende veertich gulden lopens gelts van als vrij gelt, oeck mede
vanden thienden penning. Ende voert mit allen anderen capittels voerwaerden voer in desen
huijrboeck gescreven. Ende tjaer boven is teerste bruijck jaer. Ende compt die helfte thoe prebende
Jacobi Maioris.
Deese voorsz. vijftalff mergen lants waer off de helft toecompt predenda Jacobi Maioris heeft ingehuijrt
Jacob Willemsz. schoemaecker tot Reijnsburch den tijt van vijff achtereenvolgende jaeren, ingaende
teerste vandien Petri ad Cathedram anno 1500 ende tachtich, siaers voor de somme van veertich
gulden van 40 grooten tstuck. Te betaelen jaerlicxs de selve huijre op drie termijnen als vuijtgang Meij,
Jacobi ende Kersmisse telcken een gerechte derde paert vandien, vrijs gelts van molen ende
margengelden ende van allen andere schattingen, ongelden ende impositien niet vuijtgesondert dan
e
ts
tgeene bij de co ma ofte Staeten slants van Hollandt daer op tot laste vande eijgenaer gestelt sal
werden. In kennisse van ons ondergescreven schepenen daertoe gecommitteert.
Anno 1585 soe heeft Jacob Willems zoon schoemaecker woonende tot Reijnsburch ingehuijert deese
voorsz. vijftalff mergen lants, gelegen opte Slach, daer van de helft behoort aende prebenda Jacobi
Maioris. Belent oost Mr. Sijmon Jans zoon barbier, zuijt Heijl Joosten dochter weduwe van Jan
Vergracht mitsgaders tcapittel selffs, west tvoorsz. capittel ende noort de Slaechsloot. Vijff jaeren
ingaende Petri ad Cathadram anno 1500 vijff ende tachtich voorsz. om veertich gulden van 40 grooten
tstuck. Compt hier voor tcapiteels porcie twintich gulden.
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Folio 51.
Anno 1590 soe heeft Jacob Willems zoon schoemaecker woonende tot Reijnsburch ingehuijert deese
voorsz. vijftalff mergen lants gelegen opte Slach, daer van de helft behoort aende prebenda Jacobi
Maioris. Belent oost Mr. Sijmon Jans zoon barbier, zuijt Heijl Joosten dochter weduwe van Jan
Vergracht, mitsgaders tcapittel selfs, west tvoorsz. capittel ende noort de Slachsloot, vijff jaeren
ingaende Petri ad Cathedram anno 1500 tnegentich voorsz. om veertich gulden van 40 grooten tstuck.
Compt hier voor tcapittels porcie twintich gulden.
Folio 52v.
Leijderdorp 3 morgen lants.
Item int jaer van ’63 huijrde Hugen Willemsz. van Noorden 3 morgen lants vijff jaer lang om 6 gouden
engelse nobelen. Ende sel alle jaers geven een groeten verlorens gelts. Ende hij sal dat banwerck
maecken op die Maren op sijne cost ende dat lant buijten scade houden. Ende dat jaer van ’63 is die
eerste bruijcwaer ende betaelingh.
Item dit voirsz. lant heeft Hillebrant Gerijt weder ingehuijert vijff jaer lange, tsiaers om 6 gouden
engelse nobelen off negen ende veertich plack voir die nobel. Voirt in allen manieren alst voirsz. staet.
Ende dat jaer van ’68 sel die eerste bruijcwair ende betaelingh weesen.
Item dese voersz. 3 morgen lants heeft Hillebrant weder ingehuijrt 5 jaer lang, tsiaers om 6 nobelen
min een quartier, die nobel gerekent voir 49 stuck. Ende dat nuwe banwerck sal hij doen maken op
dat capittels cost. Ende dit jaer van ’73 is die eerste bruijcwaer ende (betaelingh).
Item int jaer van ’80 heeft weder ingehuijrt Wendelmoet, Hillebrants weduwe ende Pieter Hillebrant
Gerijtsz. hair zoen, dese 3 morgen voirsz. vijff jaer lang, tsiaers om 6 nobelen, die nobel voir vijftich
stuck. Voirt in allen manieren alst voirsz. staet. Ende dat jaer van ’80 is die eerste bruijcken ende
betaelingh.
Item dit voirsz. lant heeft ingehuijrt Claes Willemsz. Sleijc. In allen manieren alst voirsz. staet, vijff jaer
lang. Ende dat jair van ’86 sel die eerste bruijcwaer weesen ende betaelingen.
Item dit voirsz. lant heeft weder ingehuijrt Claes Willemsz. Sleijc. In allen manieren alst voirsz. staet 10
jair lang om 6 nobelen vrijs gelts. Ende die eerste betaelinge is dat jair van ’92.
Item int jair 1500 ende twie heeft Clais Willemsz. voirn. dit voirsz. lant weder ingehuijrt bijden deeken
ende capittel 5 jair lang om 6 nobelen als voirsz. staet, tsiaers vrij gelts. Voirt mit allen manieren ende
voirwairden als voirsz. staet inden boec. Ende sal dat iair voirsz. teerste bruijcwaer wesen ende
betalingh.
Item int jair 1500 ende ses heeft Jan Jansz. weder ingehuijrt dit voirsz. lant bijden deken ende capittel
5 jair lang om 6 nobelen, den nobel gerekent voir 55 plac. In alle manieren ende voirwairden als voir
inden boec stait. Ende dat jair van sevenen sal die eerste bruijcwaer wesen ende betaelingh.
Item dit voirsz. lant heeft weder ingehuijrt Simon Dircxz. die Lichter om 6 nobelen, die nobel gerekent
voir 55 plack. Mit voirwairden als voir inden boec staet. Ende prebenda Benedicti heeft hier een halff
morgen in. Ende dat jair van ’12 sal die eerste bruicjair weesen ende betaelingen.
Item int iair 1500 ende 22 heeft Jan Claesz. ingehuijrt dit voirsz. lant 5 jair lang om 27 rijns gulden, de
gulden voir 20 st. gerekent. In alle manieren als voirsz. staet. Ende dat jair van ’22 sal die eerste
bruijcwaer wesen ende betaelingen. Ende prebenda Benedicti heeft hier een halff morgen in.
Folio 53.
Item int jair 1500 ende 27 heeft Jan Claesz. ingehuijrt dit voirsz. lant vijff jair lang om 27 gouden karolij
gulden in goudt off in ander paijment alsoe goet. Mit voirwairden voir in dese buijck gescreven. Ende
tjair voirsz. is teerste jair bruijckers ende betalingen. Ende hem noch consent gegeven vanden capittel
dat hij dit lant sal noch vijff jair lang moegen bruijcken inden selvende prijs nae dien eersten vijff jaren.
Item int jair 1500 ende 32 huijrde Jan Claesz. drie morgen lants an dander blat gescreven, gelegen an
die Waskers vest, siaers om 28 gouden karolij gulden off paijment dier wairden vijff jair lang ende noch
vijff jaer daer nae, is dat hem dat belieft. Mit alden voirwaerden als voir in deser boeck gescreven
staet. Ende dat jair voirsz. is teerste bruijcwair ende betalingen wesen. Ende van dese lant behoirt tie
prebende Benedicti 1 halff morgen.
Item int jair 15 ende 37 heeft Jan Claesz. weder ingehuijrt dese voirsz. 3 morgen lants 10 jair lang,
tsiaers om 28 karolij gulden vrij gelt. Mit alden voirwairden in deser boec gescreven. Van desen lande
behoert toe prebende Benedicti een halff morgen.
Item int jair 1547 heeft Jan claesz. voirsz. weder ingehuert dese voirsz. drie morgen lants vijff jaijr
lang, tsiaers om 29 karolij gulden vrij gelt. Mit alden voirwairden in deser huijr boec gescreven. Ende
van deser lant behoert prebende Benedicti een halff morgen. Ende tjaijr ’47 is teerste bruijcwaer ende
betaelingen, te betaelen voir Korsavent.
Item die weduwe van Jan Claesz. voirsz. mit IJsbrant haer man hebben weder om gehuijrt desen
voirsz. 3 morgen lants an den Waskers vest, vijff jaren lang tsiaers om 31 gouden karolij gulden int
gout tsiaers als die loop hebben in die tijt dat die huijr verscinct. Mit allen anderen voerwairden in
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deser huijr boec gescreven. Ende een halve morgen van dit lant behoert prebende Benedicti. Ende
tjaijr ’52 is teerste bruijcjair ende betalingen.
Item dese voersz. drie margen weijlants heeft Mathijs Jansz. ingehuijrt vijf jaren lang, tsiaers om 43½
gouden karolij gulden vrij gelt, te betaelen als loop hebben in die tijt dat die huijr van dit lant jaerlicx
verschinen sal. Mit alden voerwaerden hem voergehouden ende gelesen inden capittel huijs als dit
lant hem verhuijert waert, te betaelen inden twalven nachten van Korsmisse als die huijr jaerlicx
verschinen sal. Ende tjaer van ’57 is teerste jaer bruijcker ende betaelingen. Ende prebenda Benedicti
behoert een halff morgen.
Item dese voorsz. drie morgen lants bijden hoop sonder maet heeft wederom ingehuijrt Mathijs Jansz.
voorn. vijff jaeren lang, tsiaers om acht ende veertich gulden van 40 grooten vlaems tstuck van als vrij
gelt, oick mede vanden thienden penning. Ende voort mit allen anderen capittels voorwaerden. Ende
tjaer 1500 twee ende tsestich sal weesen teerste bruijcjaer.
Folio 53v.
Anno zeven ende zestich heeft Mathijs Jansz. dese voersz. drie morgen weijlants wederomme
ingehuijrt vijff jaren om acht ende veertich guldens vrij gelts, oick mede vanden thienden penning.
Ende voersz. jaer sal teerste bruijck sijn.
e
Anno 1500 een ende tseventich den 11 Novembris soe heeft Mathijs Jansz. ingehuijrt vanden
deecken ende capittel dese 3 morgen lants, bijden hoop sonder maet vijff jaren lang, tsiaers om vijftich
gulden vrij van allen ongelden ende oeck mede vanden thijenden ende twintichsten pennijnck. Dan
indien dat men den hondersten penninck weeder geven soude, dat sal weesen tot lasten vanden
deecken ende capittel aftervolgende dordonnantcie die daer off gemaeckt sal werden. Ende voort met
allen anderen capittels voorwaerden. Ende tiaer van twee ende tseventich is teerste iaer.
Folio 55v.
Leijderdorp 3½ morgen lants.
Item int jair van ’66 huijrde die gasthuijs meesters van Onser Vrouwen gasthuijs 3½ morgen lant vijff
jaer lang te weijen ende niet te saijen om 6 nobelen tsiaers. Ende sij sullen geven van elcke morgen 1
groot verlorens gelts sonder offslaen. Ende doen al dat een out huijrman schuldich is te doen. Ende dit
jair van ’66 is die eerste bruijcwaer ende betalingen.
Item dese voirsz. 3½ morgen lants heeft ingehuijrt Huge van Noorde tsiaers om 5½ nobelen, die nobel
49 stuc. Ende hij sal geven een grooten verlorens gelt sonder offslaen. Ende doen al dat een out
huijrman schuldich is te doen. Ende dese huijr sal duren 5 jaer lang. Ende dit iair van ’73 is die eerste
bruijcwaer.
Item dit lant heeft weder ingehuijrt Hugen van Noorde vijff jaer lang in allen manieren als voirsz. staet.
Ende dat jair van ’78 is dit eerste bruijcwaer ende betalingen.
Item dit lant heeft weder ingehuijert Huge van Noorde 10 jaer lang, tsiaers om 6 nobelen min een
quartier, den nobel 49 gerekent stuc. Voirt in allen manieren ende voirwairden alst voirsz. staet. Ende
dat jaer van ’83 sel die eerste bruijcwaer ende betaelingen wesen.
Item dit voirsz. lant heeft ingehuijrt Dirc Willemsz. 5 jaer lang te weijen ende niet te saijen om 14
gouden rijns gulden vrij gelt, off 20 bommelaers, off 20 halve griffonen, 20 ouden philips stuvers voer
die gouden gulden gerekent. Ende voirt sel hij doen dat een out huijrman schuldich is te doen. Ende
dat jaer van ’93 sel die eerste bruijcwaer weesen ende betaelinge.
Item dit voersz. lant heeft weder ingehuijrt Dirc Willemsz. voirsz. om 15 rijns gulden van 40 groot vrij
gelt. Voirt in allen manieren voirsz. Ende dese huijr sal duren 5 jair. Ende dat jair van ’98 sel die eerste
bruijcwaer wesen ende betaelinge.
Item anno 1500 ende drie heeft Dirc Claesz. van Vliet dit voirsz. lant ingehuijrt bijden deken ende
capittel vijff jair lang nae alle voirwairden voirsz. voir inden boec, om 16 rijns gulden vrij gelts. Ende dat
jair voirn. sal dat eerste bruicwair wesen ende betalinge. Ende men sel weijen ende niet saijen alst
voirsz. staet.
Item anno 1500 ende acht heeft Dirc Claesz. van Vlijt dit voirsz. lant weder ingehuijrt bijden capittel, 5
jair lang. Nae alle voirwairden voirsz. voir inden boeck, om 16 rijns gulden tsiaers vrij gelts. Ende dat
jaer van ’08 sal dat eerste bruijcjaer wesen ende betalinge.
Item anno 1500 ende 14 heeft weder ingehuijrt Dirc van Vlijt dit voirsz. lant 5 jaer lang. Mit
voirwaerden als voir inden boec staet, om 16 rijns gulden tsiaers. Ende dat jaer voirsz. sal dat eerste
bruijcjaer wesen ende betaling.
Folio 56.
Item int jaer van 19 huerde Dirc van Vliet 3½ morgen lants om 16 rijns gulden vijff jaer lang. Mit
voerwaerden als voer voersz. staet. Ende dit eerste bruijc jaer ende betalinge sel weesen anno ’19
voersz.
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Item int jaer van ’24 huijerde Jacob van Homade dese 3½ morgen lants leggende an die Waskers vest
naest die thuijnen om 26 rijnse gulden 10 jaer lang. Mit voerwaerden als voirsz. staet. Ende tjaer
voirsz. sal die eerste bruijcjaer ende betaelinge weesen.
Item int jaer ’34 heeft Adriaen Henrijcxz. ingehuijrt desen voirsz. 3½ morgen lants om 31 gouden
karolij gulden tsiaers vrij gelt 10 jairen lang. Mit alden voirwairden in dese huijr boeck voirsz. Ende dat
jaijr voirsz. ist eerste jaer bruijcks ende betalinge.
Item Adriaen Henricxz. heeft desen 3½ morgen met noch 16 hont hier voiren geteijckent folio 9 den
hoep tsaemen sonder maet gehuijrt om 60 keijsers gulden off paijment dier waerden tsiaers vrij gelt
vijff jaer lang mit allen voirwairden in dit huijr boec gescreven, wel verstaen indien den selve Adriaen
Henricxz. voirn. binnen desen vijff jaeren dit selvede lant verlaten wil, dat sal hij moegen doen ende
als dan den selve lant stellen inden handen vanden capittel om haer wille daer mede te doen. Ende
tjaer van ’44 sal teerste bruijcwaer ende betaelinge weesen.
Item Adriaen Henricxz. voirsz. heeft weder ingehuijrt dese voirsz. 3½ morgen lants te weijen ende niet
te maijen vijff jaijren lang, tsiaers om 38½ gouden karolij gulden off paijment dier waerden. Mit alden
voirwairden voir in deser boeck gescreven. Ende tjaer ’49 sal teerste jaer bruijcker ende betaelinge
weesen.
Item desen voersz. 3½ morgen lants heeft IJsbrant bij die Zijpoort ingehuijrt vijff jaeren inden selven
prijs ende voerwaerden tsiaers als voersz. staet, te weeten om 38½ gouden karolij gulden. Ende heeft
een ander stuc mede gehuijrt voer in dese boeck gescreven. Ende heeft een gerede somme van 44
gulden tot rentsoen gegeven. Ende tjaer ’54 is teerste jaer.
Item dese 3½ morgen weijlants met noch 16 hondt weijlants vide folio 10 heeft weder ingehuijrt
IJsbrant Arentsz. bij die Zijlpoort tsamen tsiaers om ’78 gulden lopens gelts vijf jaren lang ut latius
patet supra folio 10. Tjaer 1559 was teerste bruijckjaer.
Item dese 3½ margen weijlants met noch 16 hondt weijlants vide folio 10 heeft weeder ingehuijrt
Mathijs Jansz. bij die Zijlpoort, tsamen tsiaers om acht ende tseventich guldens lopens gelts, vijf jaren
lang ut latius patet folio 10. Tjaer ’64 was teerste bruijckjaer.
Folio 56v.
Anno 1500 neghen ende tesestich heeft Mathijs Jans dese 3½ morghen weeder inghehuijrt met noch
een perceel van 16 hont ut supra folio 10, tsiaers om vier ende tachtich gulden vijff iaren. Ende tiaer
bovenghescreven sal teerste bruijck iaer weesen ende betalijnghe ut latius supra folio dito.
Folio 58v.
Leijderdorp 4½ hont lants.
Item int jaer van ’65 huijrde Dirc Claes 4½ hont lants vijff jaer lange te weijen ende niet te saijen,
tsiaers om 3 wilhelmus scilden. Ende hij sel die Maeren maken op sijne cost ende doen al dat een out
huijrman is schuldich te doen. Ende dit jair van ’65 is die eerste bruijc waer ende betaelinge.
Item dese 4½ hondt lants heeft weder ingehuijrt Dirc Arntsz. 10 jaer lang, tsiaers om 4 £. Voirt in allen
manieren alst voirsz. staet. Ende dit jaer van ’82 sel die eerste bruijcwair ende betaelinge wesen.
Item anno 1500 ende twie hebben die Grauwe Susteren dit voirsz. lant bijden deken ende capittel
ingehuijrt 5 jaer lang om 4 £ paijment vrij gelts. Na alle voirwairden voirsz. inden boec. Ende sal dat
jaer voirn. dat eerste bruijc wair wesen ende betaelinge.
Item anno 1500 ende seven hebben die Grauwe Susteren dit voirsz. lant bijden deken ende capittel
weder ingehuijrt vijff jaer lang om 4 £ paijment vrij gelts. Nae alle voirwairden voirsz. inden boeck.
Ende dat jaer van ’07 voirsz. sal die eerste bruijcwaer wesen ende betaelinge.
Item die Grauwe Susteren hebben dese 4½ hont lants weder ingehuijrt 5 jair lang, tsiaers om vier pont
hollants. Mit voirwairden als voer inden boec staet. Ende het jaer van ’14 sal dat eerste bruijc jaer
wesen ende betaelinge.
Item die Grauwe Susteren hebben dese 4½ hont lants weder ingehuijrt 10 jaer lang, tsiaers om 4½
pont hollants. Mit voirwairden als voir gescreven staet. Ende dat jaer van ’19 sal die eerste bruijcwaer
wesen ende betaelinge.
Item die Grauwe Susteren hebben dese 4½ hont lants weder ingehuijrt 5 jaer lang, tsiaers om vijff
gouden karolij gulden vrij gelt. Mit alden voirwairden in dese boeck gescreven, te weijen ende niet
maijen. Ende dat jair van ’29 sal die eerste bruijcwaer wesen ende betaelinge.
Item desen voirsz. 4½ hont lants hebben die Grauwe Susteren weder ingehuijrt vijff jaijren lang,
tsiaers om 6 gouden karolij gulden vrij gelts. Mit alden voirwairden in dese boec gescreven, te weijen
ende niet te maijen. Ende dat jair van ’34 sal die eerste bruijcwaer wesen ende betalinge.
Item dese voirsz. 4½ hont lants hebben die Grauwe Susteren wederom ingehuijrt vijff jaijren lange,
tsiaers om ses gouden karolij gulden vrij gelts. Mit alle voerwaerden in desen boec, te weijen ende niet
te maijen. Ende dat jaer van ’39 sal teerste bruijcwaer ende betaelinge wesen.
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Item dese voirsz. 4½ hont hebben die Grauwe Susteren wederom ingehuijrt vijff jaer lang bij
contimatie om ses gouden karolij gulden vrij gelts. Mit allen voerwaerden in dit boec voirsz., te weijen
ende niet te maijen. Ende tjaer van ’44 sal teerste bruijcwaer ende betaelinge weesen.
Item desen voirsz. 4½ hont lants hebben die Grauwe Susteren ingehuert, tsiaers om 6½ gouden
karolij gulden in gout vijff jaer lang. Ende tjaijr ’49 is teerste bruijc jaer ende betaelinge. Mit alden
anderen voirwairden in deser boeck gescreven.
Folio 59.
Item die Grauwen Susteren hebben dese 4½ hont weijlants weder ingehuijrt vijf jaer, tsiaers om 7
gouden karolij gulden een quartier min in gout. Mit alden voerwaerden in dese huijrboeck gescreven.
Ende tjaer ’54 is teerste jaer bruijck ende betaelinge.
Item anno 1500 negen ende vijftich hebben die Grauwe Susteren wederom ingehuijrt vanden deken
ende gemeen capittel dese voersz. 4½ hondt weijlandt vijff jaren lang ende nijet langher, tsiaers om
achtalve gulden lopens gelts van als vrij gelt, oeck mede vanden thienden penning. Ende voert mit
allen anderen capittels voerwaerden voer in desen huijrboeck gescreven. Ende tjaer 1500 negen ende
vijftich voersz. sal wesen teerste bruijck jaer ende betaelinge.
Dese huijre in manieren als boven is ghecontinueert den Graeuwen Susteren voer den selven prijs
e
anno ’62 den 20 Novembri vier jaeren lanck end eniet langher. Es die (eerste?) van dese drie jaren
gegundt de voern. susteren over te setten up Mathijs Jansz.
Anno 1568 hebben den Grawe Susteren dese voorn. 4½ hont weederom inghehuijrt vanden deecken
ende ghemeen capittel vijff jaren lanck, tsiaers om acht gulden lopens ghelt vrij van alle anderen
cappittels voerwaerden hier voer in desen huijrboecke ghescreven. Ende tiaer voorsz. sal teerste
bruijckiaer weesen ende betalinghe.
Deese voorsz. vijftalff honden lants hebben ingehuijrt de meesteren vant Vrouwe Gasthuijs binnen
Leijden vijff jaeren, ingaende teerste Petrij ad Cathedram anno 1500 eenentachtich siaers voor de
somme van acht gulden van 40 grooten tstuck, te betalen jaerlicxs op drie termijnen als vuijtganck
Meij, Jacobij ende Kermisse, telcken een gerecht derde paert vandien vrijs gelts van molen ende
mergengelden ende van allen andere schattingen, ongelden ende impositien, niet vuijtgesondert dan
e
ts
tgeene bijde co ma ofte Staeten slants van Hollandt daer op tot laste vande eijghenaer gestelt sal
werden. In kennisse van ons ondergeschreven schepenen daer toe gecommitteert.
Folio 59v.
Anno 1586 soe hebben de meesteren van tVrouwen gasthuijs binnen Leijden ingehuijert deese
voorsz. vijftalff honden lants, leggende in een partie van zeeven mergen. Belent int geheel oost Willem
Jan Reijersz., zuijt de Vestgracht van Leijden, west tCapittel selffs ende noort Dirck Sijmon Ooms
bruijcweer Vijff jaren ingaende Petri ad Cathedram anno 1500 zes ende tachtich voorsz. am acht
gulden van 40 grooten tstuck.
Folio 61.
Leijderdorp 1½ morgen lants.
Item Gerijt Philipsz. 1½ morgen lants gemeen mit dat cloester van Poel om 5½ rijns gulden.
Item int jaer van ’79 huijrde Pieter Jacobsz. dese voersz. 1½ morgen lants 5 jaer lange, tsiaers om vijff
rijns gulden ende 10 stuvers, te weijen ende niet te maijen. Ende hij sal geven een groot verlorens
gelts ende doen al dat een out huijrman schuldich is te doen. Ende dit jaer van ’79 is die eerste
bruijcwaer ende betaelinge.
Item int jaer ’84 huijrde Pieter Jacopsz. dese 1½ morgen weder in vijff jaer lang, tsiaers om 6 rijns
gulden, 40 groot voirden gulden. Ende voirt in allen manieren als voirsz. staet. Ende tjaer van ’84 sal
die eerste bruijcwair ende betaelinge weesen.
Item int jaer ’88 heeft Pieter Jacobsz. die verwer dit lant weder ingehuijrt om £ 9 hollants, 5 jaer lang
durende. Ende voir in allen manieren als voirsz. staet. Ende wairt saick dat die rijns gulden comt up 24
stuvers, soe soude Pieter hebben die oude huijr. Ende tjair van ’89 is die eerste bruijcwaer ende
betaelinge. (Actum in pfesto Martini obit.. post missarij solempnia pu.tibij omnis cappitularibun).
Item int jaer ’95 heeft Pieter Jacobsz. die verwer voirsz. dit lant als 1½ morgen weder ingehuijrt vijff
jaer lang vrij gelt om 5 rijns gulden ende 15 placken tsiaers. Ende voirt in alle manieren als voirsz.
staet, dat is datmen weijen sel ende niet maijen. Ende tjaer van ’95 sel die eerste bruijcwaer weesen
ende betaelinge.
Item int jaer 1500 ende twie huijrde Pieter Jacobs die verwer dit voirsz. lant bijden deken ende capittel
5 jair lang om 5 rijns gulden ende 15 placken vrij gelts. Na alle voirwairden als voirsz. staet inden
boeck. Ende sal dat jair voirn. dat eerste bruijcwaer weesen ende betaelinge.
Item int jaer 1500 ende twie huijrde Pieter Jacobsz. die verwer dit voirsz. lant bijden deken ende
capittel 5 jair lang, tsiaers om 5 rijns gulden ende 15 placken vrij gelts. Na alle voirwairden als voirsz.
staet inden boeck. Ende sal dat jair voirn. dat eerste bruijcwaer weesen ende betaelinge.
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Item int jaer 1500 ende 07 heeft weder ingehuijrt Pieter Jacopsz. verwer dit voirsz. lant bijden deken
ende capittel 5 jair lang, tsiaers om 6 rijns gulden vrij gelts. Nae alle voirwairden als voirscreven staet
inden boeck. Ende sal dat jair voirn. dat eerste bruijcwaer weesen ende betaelinge.
Leijderdorp 3 morgen lants gemeen met Poel.
Item int jaer 1500 ende 11 heeft gehuijrt Pieter Sijmonsz. Fafgen (Sasgen?) 1½ morgen lants gemeen
mit dat cloester van Poel vijff jaer om 6 rijns gulden vrij gelts. Mit voirwairden als voir inden boec staet.
Ende het jaer van ’11 sal dat eerste bruijc jair wesen ende betaelinge.
Item dit lant heeft weder ingehuijrt Pieter Sijmonsz. Sastgen vijff jair anno ’16 om 6 rijns gulden vrij gelt
als voir int boec staet. Ende dat jair voirsz. sal die eerste bruijcwair weesen ende betaelinge.
Item dit lant heeft weder ingehuijrt Jan Cornelisz. 5 jaijr anno ’18 om 6½ rijns gulden vrij gelt als voer
gescreven staet. Ende dat jair
Folio 61v.
voirsz. sel die eerste bruijcwaer wesen ende betaelinge. Ende dit lant is groot 3 morgen ende behoert
die helft toe dat convent van Poel. Ende sullen mede ontfangen soe veel als dat capittel ontfangt.
Int jaer ’23 huijrde Jan Cornelisz. drie morgen lants bijden capittel 5 jair lang om 14 rijns gulden vrij
gelt als voirsz. staet. Ende dat jaijr voirsz. sal die eerste bruijcwaer weesen ende betaelinge. Ende dit
lant behoert die helft toe dat convent van Poel. Aldus beloept onse deel 7 rijns gulden.
Int jaer ’29 huijrde Jan Cornelisz. desen voirsz. drie morgen lants bijden capittel mit consent des
convents van Poel 10 jaren lang, tsiaers om 15 rijns gulden vrij gelts. Mit allen voerwaerden in dese
boec gescreven. Ende dat jaer voirsz. sal teerste bruijcwaer wesen ende betaelinge. Ende die helft
van dit lant behoert toe dat convent van Poel. Beloept onse helft 7½ rijns gulden.
Item Jan Cornelisz. voirsz. heeft die voirn lant weder ingehuijrt vijff jaren lang, tsiaers om 20 gouden
karolij gulden vrij gelt mit allen voirwaerden in desen boec gescreven. Ende tjaer van ’39 sal teerste
bruijcwaer ende betaelinge wesen. Aldus gedaen int capittel bij consent vanden convent van Poel die
die helft van dit lant toe behoert.
Item Cornelis Jansz. Kock heeft ingehuijrt dit voersz. lant die sijne vader plach te bruijcken vijff jaer
lang, tsiaers om 22 karolij gulden vrij gelts. Mit allen voirwairden in dit boec gescreven. Ende tjaer van
’45 sal teerste bruijcwair ende betaelinge wesen. Aldus gedaen int capittel huijs mit consent van die
convent van Poel die die helft van dit lant toe behoert.
Item Cornelis Jansz. Kock heeft weder ingehuijrt int jaer van vijftich dit voersz. lant daer die helft toe
behoert de convent van Poel 5 jaijren lang, tsiaers om 24 gouden karolij gulden off ander paijment
alsoe goet als loop hebben in die tijt vanden betaelinge vrij gelt. Mit allen anderen voerwaerden in
deser huijr boeck gescreven. Ende tjaer voersz. sal teerste bruijcjaer ende betaelinge wesen.
Item int jaer 1555 heeft Paulus Willemsz. ingehuijrt vijff jaer lang ende niet langer, te weten die helft
van drie morgen weijlants daer die weder helft toebehoert tconvent van Poel, tsiaers om 15½ gouden
karolij gulden als loop hebben in tijt dat die huijr verscinct vrij gelt, te betaelen voer Lichtmisse als die
huijr verschenen is. Mit allen voerwaerden vanden capittel hem voer gehouden ende gelesen. Ende
tjaer voersz. is teerste bruijcjaer ende betaelinge.
Item int jaer 1500 negen ende vijftich heeft Cornelis Sijmontsz. Heerman vleijshouwer vanden deeken
ende gemeen capittel dit voersz. landt, te weten die helft van drie morgen weijlants, daer die
wederhelft off toebehoert tconvent van Poel, ingehuijrt vijff jaren lang ende nijet langer, tsiaers om
vijfthien eijnkele carolus gulden in goudt, te betaelen off ander paijment soe guet van als vrij gelt, oeck
mede vanden thienden penning. Ende voert mit allen anderen capittels voerwaerden in desen
huijrboeck gescreven. Ende tjaer voersz. is teerste bruijckjaer ende betalinge.
Folio 62.
Item int jaer 1500 vier ende tsestich heeft Cornelis Simonsz. Heerman vleijshouwer vanden deecken
ende gemeen capittel dit voersz. landt als die helft van drie margen weijlants daer die weeder helft off
toebehoert tconvent van Poel, ingehuijrt vijff jaeren ende nijet langer, tsiaers om achtien lopende
guldens tstuck van 40 groten van als vrije oeck mede vanden thienden penning, daer hij oeck wel van
geamiseert is. Ende voerts mit allen verdere capittels voerwaerden in dese huijrboeck gescreven.
Ende tjaer van ’64 als boven is teerste bruijck jaer.
Anno 1500 acht ende tsestich heeft Cornelis Sijmonsz. Heerman inghehuijrt vanden deecken ende
capittel dese helft van drije morghen weijlants ghemeen met tconvent van Poel vijff iaren, tsiaers om
neghenthijen gulden lopens ghelt. Vrij van als oeck mede vanden thijenden penninck ende alle
anderen capittels voerwaerden voer in desen huijrboeck gescreven. Ende tiaer van neghen ende
tsestich is teerste bruijckiaer ende betalijnghe.
Deese voorsz. helft van drie mergen weijlants heeft ingehuijert Evert Harmansz. warmoessman vijff
jaeren, ingaende teerste Petri ad Cathedram anno 1500 drie ende tachtich, des jaers voor de somme
van negenthien gulden van 40 grooten tstuck. Te betaelen jaerlicx op drie termijnen als vuijtganck
Meij, Jacobi ende Kersmisse telcken een gherecht derde paert van dien. Vrijs gelts van molen ende
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mergengelden ende van allen andere schattingen, onghelden ende impositien niet vuijtgesondert dan
tgene bijden Staten slants van Hollandt daer op tot laste vande eijgen gestelt sal werden. In kennisse
van ons ondergescreven schepenen daertoe gecommiiteert.
Anno 1588 soe heeft Sijmon Dircxz. vleijshouder ingehuijert dit anderhalff mergen lants, gemeen met
gelijcke anderhalff mergen behoorende aenden convente van Poel. Belent oost ende zuijt de
bruijcweer van Willem van Oij, west den heere van Lochorst ende noort Aeffgen weduwe van Cornelis
Jacobs zoon tinnegieter, vijff jaren ingaende Petri ad Cathedram anno 1500 acht ende tachtich
voorsz. om twintich gulden van 40 grooten tstuck.
Folio 64.
Leijderdorp 2 morgen lants.
Item die Regulieren tot Lopsen buijten Leijden hebben in huijrwair twee morgen lants die dat capittel
gecoft hebben van Lijsbet, Joest van der Lanen weduwe 9 iaer om 5 rijns gulden tsiaers vri gelt
sonder enich ofslach. Ende dat jaer van ’95 sel die eerste bruijcwaer wesen ende betaelinge. Voirt in
allen manieren als die huijr cedel dat inhout ende wtwijst, die hier off is.
Item die procurator broeder Jacob van Wesip heeft dit lant weder ingehuijrt van dat convenst voirsz.
wegen 10 jair lang. In allen voirwairden als voir int boeck staet om 5 rijns gulden ende vijff plack vrij
gelt. Ende dat jair van 1500 ende vijff sal die eerste bruijcwair wesen ende betaelinge.
Item dit lant voirsz. heeft weder ingehuijrt Willem Pietersz. 10 jair lang in manieren ende voirwairden
als voir int boeck staet. Des sijnt mede voirwairden dat hij dit lant sal moegen breken drie jair lang
ende 6 jaeren leveren dreisk op. Ende dat mede bij consent van dat convent tot Lopsen. Ende hij sel
ons geven 6 rijns gulden des tsiaers. Ende dat iaer van ’15 sal die eerste bruijcwaer wesen ende
betaelinge. Ende dat jaer van ’16 sel hij eerst breken.
Item Willem Pietersz. voirsz. heeft weder ingehuijrt dit voirsz. lant 5 jaijr lang, in manieren ende
voirwairden als voer int boec staet. Des sijn voerwairden dat hijse sal moegen breken die eerste oft
danderde jair om die veelheijt van die biesen ende dien lesten drie jaren drechs leveren. Ende hij sal
allen jaijren geven 14 rijns gulden. Ende dit is gheschiet bij consent van die burgemeester Adriaen
Gerrijtsz. mommer des convents voirsz. Ende tjaer van ’25 is teerste jaer bruijcker ende betalinge.
Item dese twie morgen lants heeft weder ingehuijrt Willem Pietersz. voirsz. vijff jaijren lang, tsiaers om
8 karolij gulden of ander paijment alsoe goet. Mit allen voerwaerden in desen huijrboeck gescreven.
Ende nae desen vijff jaijren sal Willem Pietersz. voersz. dit selvede lant bruijcken noch vijff jaijren
inden prijs voersz. indient hem belieft ende betaelen die rentsoen. Ende dat jaijr van 1530 sal teerste
bruijcjaijr ende betaelinge weesen ende sal dese voirsz. lant een jair mogen breken om die biesen te
verdriven. Ende die drie laeste jaijren drechs leveren. Aldus gedaen mit Ghijsbrecht Korsen ende een
ander gasthuijs meester in meester Cornelis Baroens huijs wt beveel vanden deken ende capittel.
Item Pieter Willemsz. soen vanden voirsz. Willem Pietersz. heeft na sijn vaders doet verclaert dat hij
die huijr die sijn vader gemaect hadde, wilde houden nae wtwisen den boeck des capittels. Ende heeft
noch betaelt die rentsoen voer vijff jaijren.
Folio 64v.
Item Pieter Willemsz. heeft weder ingehuijrt dese twie morgen lants den tijt van 10 jaijren ende sal
jaijrlix betaelen 9 gouden karolij gulden. Vrij gelt off paijment dier waerden mit allen voerwaerden voer
in dese huijrboeck gescreven. Ende tjaijr van ’41 sal teerste bruijcwaer ende betaelinge wesen.
Item deese voirsz. twie morgen heeft weder ingehuijrt den tijt van acht jaijren aen een volgende, daer
teerste jair of sal sijn dit tegenwoerdige jaer van een ende vijftich stilo corie Andries Willemsz. tot
Leijderdorp jaerlicx om 11 gouden karolij gulden aen goudt off den prijs daer voer als die karolij sal
doen in tijde van den huijr verschijninge. Ende voirt mit allen anderen condicie voir in desen huijrboeck
e
gescreven, wtgeseijt dat hij van dese huijre geen rantsoen geeft. Actum den 24 Januarij anno 1551
stilo corie. Item die belenden van deese 4 morgen sijn (wat capittel heeft in dese, capittel twie morgen
ende sinte Katerinen gasthuijs twie morgen, facit tsaemen den voirn. vier morgen), aenden noortzijde
meester Cornelis Willemsz. canonick met vier morgen weijlants, aenden oestzijde de commenduer
van sint Jans tot Haerlem, aende zuijtzijde Onser Vrouwen gasthuijs met 7 off 6½ morgen, aent
westeijnde (niets ingevuld). Dese 3 lenden gescr. ten voirn. dage wt den monde van Andries voirn.
Item dese voersz. twie margen landts heeft nu ingehuijrt vanden deken ende gemeen capittel Jan
Arijsz. vijff jaren lang ende nijet langer tsiaers om dorthien gulden lopens gelts. Vrij gelts van als oeck
mede vanden thienden penning. Ende voert mit allen anderen capittels voerwaerden hem
voergehouden, voer in desen huijrboec gescreven. Ende tjaer 1500 negen ende vijftich sal wesen het
eerste bruijcjaer ende betaelinge.
Item dese voersz. twie margen lants gemeen met st. Katherinen gasthuijs weeder ingehuijrt vanden
deecken ende gemeen capittel Jan Arijsz. vijff jaren lang ende niet langer, tsiaers om veerthien gulden
lopens gelts. Vrij gelts van als vrij oeck mede vanden thienden penninck. Ende vorts mit allen anderen
capittels voerwaerden hem voerhouden. Ende tjaer van ’64 sal weesen het eerste bruijc jaer.
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Item dese voorsz. twee morghen lants heeft weederom inghehuijrt vanden deecken ende ghemeen
capittel Jan Andrijesz. vijff jaren lanck, tsiaers om vijfthijen gulden lopens ghelt. Vrij van als ende oeck
mede vanden
Folio 65.
thijenden penninck. Ende voorts met allen anderen capittels voerwaerden hem voerghehouden. Ende
tiaer van ’69 sal teerste bruijck iaer weesen ende betalijnghe.
Deese voorsz. twee merghen lants heeft ingehuijert Cornelis Jacobsz. van der Does den tijt van vijff
jaeren, ingaende teerste Petri ad Cathedram anno 1500 drie ende tachtich, des jaers voor de somme
van veerthien gulden van 40 grooten tstuck, te betaelen jaerlicx op drie termijnen als vuijtganck Meij,
Jacobi ende Corsmisse, telcken een gerecht derde paert vandien. Vrijs gelts van molen ende mergen
gelden ende van allen andere schattingen, ongelden ende impositien niet vuijtgesondert dan tgheene
bijden Staeten slants van Hollandt daer op tot laste vande eijgen gestelt sal werden. In kennisse van
ons ondergeschreven schepenen daer toe gecommitteert.
Folio 67.
Alphijn 6½ morgen lants.
Item Henrick van der Heede bruijckt 6½ morgen lants om 18½ wilhelmus schilt.
Item dese 6½ morgen lants huijrde weder in vijff jaer lang Gerrit Wolfsz. om 18½ wilhelmus schilt als
voersz. is. Vrij gelt ende hij sal doen als een huijrman schuldich is te doen. Ende tjair 1400 ende 84
sal die eerste bruijcwaer ende betaelinge weesen.
Item Jan van Alphijn heeft gehuijrt dese voirsz. 6½ morgen lants. In alle manieren als voirsz. staet.
Ende sal ofslaen als een guet buijrman schuldich is off te slaen. Ingaet die eerste huijr bruijchuijr in
e
anno 1500 ende sal duren vijff jaijre lang die bruijchuijr anno 1500 (den) 4 Junij.
Item int jair 1500 ende drie heeft Jan van Alphijn dit voirsz. lant weder ingehuijrt vanden deken ende
capittel 10 jaijr lang. Nae alle voirwairden als voirsz. staet inden boec, tsiaers om 18½ wilhelmus
schilden, vrij gelts. Ende sal dat jaijr voirn. dat eerste bruijcwair wesen ende betaelinge. Item int jair
1500 ende 17 heeft Frans Jansz. dit lant weder ingehuijrt 10 jaer lang. In alle manieren als voirsz.
staet, om 19 rijns gulden. Des is hem geconsenteert vanden capittel dat hij macht breken 2 hont lant
om een kennepworff off te maeken. Ende tenden die 10 jaren sal die kennepworff vrij an dat capittel
coemen. Ende dat jaer ’17 sal die eerste bruijcwair ende betaelinge wesen.
Item dit voirsz. lant heeft ingehuert vijff jaer lang Mathijs Jacobsz. om 21 rijns gulden tsiaers. Vrij gelt
mit allen voerwaerden in dese boeck gescreven. Ende dat jaer 1500 ende ’29 sal teerste bruicwair
wesen ende betalinge. Item dit voirsz. lant heeft weder ingehuert Mathijs Jacobsz. om 21½ karolij
gulden tsiaers vrij gelt, vijff jaijren lang. Mit allen voerwerden in dese huijrboeck gescreven. Ende tjaer
1500 ende 34 is teerste bruijcjair ende betaelinge.
Item dit voirsz. lant heeft wederom ingehuert Mathijs Jacobsz. om 21½ karolij gulden tsiaers vrij gelt
vijff jair lang mit alle voirwairden in dese huijrboec gescreven. Ende tjair van ’44 sal teerste bruijcwaijr
ende betaelinge weesen.
Item desen voirsz. 6½ morgen lants heeft Mathijs Jacobsz. weder ingehuijrt vijff jaijr lang, tsiaers om
22 gouden karolij gulden als si loop hebben. Mit allen voerwaerden in deser huijrboec gescreven.
Ende tjair ’49 is teerste bruijc jaijr ende betaelinge.
Item Mathijs Jacopsz. heeft weder ingehuijrt desen voersz. 6½ morgen lants vijf jaeren lang, tsiaers
om 25 gouden karolij gulden. Te betaelen tot Midvasten als die gouden karolij gulden loop hebben in
die tijt dat die huijr verschinct. Mit allen voerwaerden vanden capittel hem te voeren gehouden ende
gelesen. Ende tjaer van 1555 is teerste jaer bruijcker ende betaelinge.
Item dese mergen voersz. leggen an een stuck mit niemant gemeen.
Folio 67v.
Anno 1500 seven ende vijftich heeft Lourijs Frans dese voersz. 6½ morgen landts weder ingehuijert
vijff jaren lang, tsiaers om acht ende twintich karolij gulden in goudt alzoe sij loop hebben sullen off
ander paijment dier waerden. Van als vrij gelt oeck mede vanden thienden penning. Ende voort mit
allen anderen capittels voerwaerden voer in desen huijrboeck gescreven. Ende tjaer 1500 ende
tsestich sal wesen het eerste bruijckjaer.
Dit perceel groot wesende ses morgen ende een halff weijlants is an malcander gelegen ende nu ter
tijt aldus belendt, ant oostende Lourijs Fransz. huijrman voersz. mit Alijdt Frans sijn suster met een
stuck landts genompt die Hoghe werff, ande zuijdtzijde noch Lourijs Fransz. ende Alijdt sijn suster
voersz. mit andere perceelen, ant westende ende ande noortzijde, nu ter tijt bruijcker Cornelis Pieters
zoen. Ende Lourijs Fransz. voersz. bekent dat van desen 6½ morgen lants voersz. isser ontrent
anderhalff hondt leggende besiden sijn lant, genaemt die Hoege Werff, streckende vanden gemeen
wech van Alphen after an dat capittels landt.
Anno 1500 ende zeeventich heeft Louweris Fransz. wederomme dese zevendalff morgen weijlants
ingehuijrt negen jaren lanck om twee ende veertich gulden tsiaers lopens gelt. Vrij van als oeck mede
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vande hondersten penning, gevallen int jaer voerleden anno negen ende tsestich, vijfden ende 10
penning, alsoe die laste hem ende sijn huijsvrouwe wel voergehouden sijn ende hemluijden daer deur
een goede huijer gegundt is. Ende voerts met allen anderen capittels voorwaerden achter in desen
huijrboeck geteijckent. Ende tjaer van zeventch ist eerste bruijck jaer ende betalinge.
Deese voorsz. zevendalff mergen weijlants heeft ingehuijrt Sijmon Jansz. timmerman vijff jaeren,
ingaende teerste Petrj ad Cathedram anno 1500 tachtich, siaers voor twee ende veertich gulden van
40 grooten tstuck, te betaelen jaerlicx op drie termijnen als vuijtganck Meij, Jacobi ende Kersmisse
telcken een gherecht derde paert vandien. Vrijs gelts van molen ende mergengelden ende van allen
e
ts
andere schattingen, ongelden ende impositien niet vuijtgesondert dan tgeene bijde co ma ofte
Staeten slants van Hollandt daer op tot laste vande eijgenaer gestelt sall werden. In kennisse van ons
ondergeschreven schepenen daertoe gecommitteert.
Folio 68.
Anno 1585 soe heeft Sijmon Jans zoon timmerman ingehuijert deese voorsz. zevendalff mergen lants
gelegen bezijden de kerck tot Alphen. Belent oost den Hoogen hennip Werff met den Rijndijck, zuijt
meester Jan Duijck, west Marij Dircxdr. alias Marij Rijnegoms ende noort Mr. Jan Duijc voorsz. met de
bruijckweer van Cornelis Cornelis zoon Somer. Vijff jaeren ingaende Petri ad Cathedram anno 1500
vijff ende tachtich voorsz., om drie ende veertich gulden van 40 grooten tstuck.
Anno 1590 soe heeft Sijmon Jans zoon timmerman ingehuijert deese voorsz. zevendalff mergen lants
gelegen bezijden de kerck tot Alphen. Belent oost den Hooghen hennip Werff met de Rijndijck, zuijt
meester Jan Duijck, west Marij Dircxsdr. alias Marij Rijnegoms ende noort Mr. Jan Duijc voorsz. met
de bruijckweer van Cornelis Cornelis zoon Somer. Vijff jaeren ingaende Petri ad Cathedram anno
1500 tnegentich voorsz. om een ende vijftich gulden van 40 grooten tstuck.
Folio 69v.
Alphijn 4 morgen lants.
Item int jaer van ’66 huijrde Jan Mathijsz. 4 morgen lants 10 jaer lang, elcke morgen om 12 plack.
Ende hij sal geven van elcke morgen een groten verlorens gelts sonder offslaen ende doen al dat een
out huijrman sculdich is te doen. Ende dat jaer van ’66 is teerste bruijcwaer ende betaelinge.
Item anno 1500 ende drie heeft Pouwels Ariaensz. gehuijrt dese 4 morgen lants voirsz. 10 jair lang
bijden deken ende capittel, elcke morgen tsiaers om 12 placken. Vrij gelts nae alle voirwairden als
voirsz. staet inden boeck. Ende sal dat jaer voirn. dat eerste bruijcwaer wesen ende betaelinge.
Item int jaer 1500 ende 29 heeft Paulus Ariaensz. wijff desen voirsz. 4 morgen lants gehuijrt 10 jaijr
lang tsiaers om vier gouden karolus gulden. Mit allen voirwaerden in desen boeck gescreven, vrij gelt.
Ende dat jaijr voirsz. sal teerste jaer bruijc ende betaelinge wesen.
Item int jair 1500 ende 39 heeft Lijsbeth Jacobsdr., Pouwels Ariaensz. weduwe wederom ingehuert
dese 4 margen vijff jaer lang, tsiaers om 4½ gouden karolij gulden. Mit allen voerwaerden in desen
boec gescreven, vrij gelt. Ende dat jaer voersz. sal teerste bruijc ende betaling weesen.
Item int jaer 1500 ende 44 heeft Jan Bonesenz. wederom ingehuijrt desen 4 morgen 10 jaer lang,
tsiaers om ses gouden karolij gulden off paijment dier waerden. Mit allen voerwaerden in diet boeck
gescreven, vrij gelt. Ende tjaijr voirsz. sal teerste bruijcwaer ende betaelinge weesen.
Anno 1500 ende tsestich heeft Jan Bonensoen tot Alphijn gehuijrt vanden deken ende gemeen
capittel desen voersz. vier morgen weijlants negen jaeren lang ende niet langer, het eerste jaer die
morgen om drie gulden ende thien stuvers lopens gelts. Ende die ander acht jaeren tsiaers die
morgen om drie gulden ende vijfthien stuvers lopens gelts. Van als vrij gelt oeck mede van die
thienden penning. Ende voort mit allen anderen capittels voerwaerden voer in desen huijrboeck
gescreven. Ende tjaer 1500 ende tsestich voersz. sal wesen teerste bruijckjaer ende betaelinge. Alst
breder blijck bij die huijrcedulle daer van wesende.
Dese voorsz. 4 morghen is den bruijckers inden maent van Meij anno ’69 om tselfde iaer voorts wt te
bruijcken ende niet langher, die marghen om 3 gulden thijen st. lopens ghelt. Bij mij Floris Heij wt
bevel vanden capittel verhuijrt.
Dese voersz. vier morgen sijn int jaer (niet ingevuld) Petri ad Cathedram die oude pachts verhuijrt om
vrij gelt, die morgen voer vier guldens Vrij van alstsij 10 of 20 penning, sonder enich rantzoen te
betalen. Den tijt van vijff jaren ende nijet langer. Breeder blijckende bij die huijrcedulle daer van sijnde
ende rust onder Does.
Folio 70.
Deese voorsz. vier merghen lants heeft ingehuijrt Cornelis Ghijsbrechtsz. den tijt van vijff jaeren
ingaende teerste Petri ad Cathadram anno 1500 drie ende tachtich, siaers voor de somme van twaleff
gulden van 40 grooten tstuck, te betaelen jaerlicx op drie termijnen als vuijtganck Meij, Jacobi ende
Corsmisse, telcken een gerecht derde paert vandien. Vrijs gelts van molen ende mergengelden ende
van allen andere schattingen, ongelden ende impositien, niet vuijtgesondert dan tgene bijden Staeten
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slants van Hollants daer op tot laste vande eijgenaer gestelt sal werden. In kennisse van ons
ondergeschreven schepenen daertoe gecommitteert.
Anno 1588 soe heeft Cornelis Ghijsbrechtsz. ingehuijrt deese voorsz. vier mergen lants gemeen met
anderen. Belent int geheel aen doostzijde St. Catherijnen gasthuijs tot Leijden ende aende westzijde
binnen de cade tBoijweer ende buijten de cade den Vercamp. Vijff jaren ingaende Petri ad Cathedram
anno 1500 acht ende tachtich voorsz. om veerthien gulden van 40 grooten tstuck.
Folio 72.
Alphijn 3 morgen lants ende 4 hont.
Item int jaer van ’66 huijrde Dirc Willem Danelsz. 3 morgen lants ende 4 hont, 10 jaer lange om 2½
nobelen, 49 pplack voir die nobel gerekent, alsmen den Rijn maeckt. Ende alsmen den Rijn niet en
maeckt, soe sal hij geven 2½ nobel ende 10 placken. Ende hij sal geven van elcke morgen 6 gr. tot
morgen gelt. Ende waert dat die morgen meer gaeff dan voirsz. is, dat sal hij wtleggen ende offslaen
vanden huijr. Ende hij sel doen al dat een out huijrman schuldich is te doen. Ende die drie laeste
jaijren sal hij dreescht op leveren. Ende dit jaer van ’66 is die eerste bruijcwair ende betaelinge.
Item int jaer van ’88 huijrde Diewer, Dirc Willem Danelsz. weduwe dese voirsz. 3 morgen lants ende 4
hont, 10 jaer lang tsiaers om 7 rijns gulden, die gulden gerekent voer 40 groot. Vrij gelts ende voert
alst voirsz. staet. Ende dat jaer van ’88 sal die eerste bruijcwaer ende betaelinge wesen.
Item int jaer van 1500 ende 17 huerde Govert Claesz. 3 morgen ende 4 hont lants, 10 jaer lange om 8
rijnse gulden tsiaers. Vrij gelt als voer inden boecke gescreven staet. Ende dat jaer van ’17 sal die
eerste bruijcwair ende betaelinge wesen.
Item int jair van 1500 ende 28 heeft ingehuert Sijmon Jansz. desen voirsz. 3 morgen ende vier hont
lants, 9 jair lang om 10 gouden karolij gulden tsiaers. Vrij gelt mit allen voirwaerden voir in desen boec
gescreven. Ende dat jaer van ’28 sal die eerste bruijck ende betalinge wesen.
Item int jaer van 1500 ende 48 heeft Sijmon Jansz. dese voirsz. 3 morgen ende 4 hont lants weder
ingehuijrt, tsiaers om 13 gouden karolij gulden in goudt vijff jaijren lang, te betaelen als dien ganc
hebben in die tijt vanden betalinge dat wesen sal voer mit vasten mit alden voerwaerden ende
condicien in deser huijrboeck gescreven. Ende tjaer van 1548 is teerste bruijcjaer ende betaelinge.
Item int jaer 1555 heeft die weduwe van Sijmon Jansz. voersz. weder ingehuijrt desen drie morgen
ende vier hont, vijff jaeren lang tsiaers om 15 gouden karolij gulden, te betaelen als die loop hebben in
die tijt dat die huijr verschinct voer Midvasten als die huijr verschenen is. Vrij gelt van als vrij, mit alden
voerwaerden inden capittels huijr boeck voersz., haer voer gehouden ende gelesen. Ende tjaer
voersz. is teerste bruijcker jaer ende betaelinge. Ende dit lant niet te ploegen noch te maijen off het sal
wter huijr wesen. Dese drie morgen ende vier hont voersz. leggen in een camp van 12 morgen,
gemeen mit Jannetgen weduwe van Sijmon Jansz. voirn. ende die weeskinderen van Cornelis Meesz.
Ende heeft belegen an die west ende suijdt zijden Willem Jansz. bouman, an die oest zijde Niesgen
Willem Thoemasz.
Folio 72v.
Item int jaer 1500 negen ende vijftich heeft Jan Michielsz. vanden deken ende gemeen capittel
ingehuijrt dese voersz. drie morgen lants ende vier hondt, vijff jaeren lang ende nijet langer, tsiaer om
achtien gulden lopens gelts. Van als vrij ghelt oick mede vanden thienden penning. Ende voort mit
allen anderen capittels voerwaerden hem voergehouden ende gelesen, voer in desen huijrboeck
gescreven. Ende tjaer 1559 voersz. sal wesen teerste bruijcjaer ende betaelinge.
Item int jaer 1500 vier ende tsestich heeft Willem Jansz. bouman van Alphijn vanden deecken ende
gemeen capittel ingehuijrt dese voersz. drie morgen lants ende vier hondt, vijff jaeren lang ende nijet
langer, tsiaers om 21 gulden lopens gelts. Van als vrij oeck mede vanden thienden penning ende
voert mit allen anderen capittels voerwaerden hem voergehouden ende gelesen voer in desen
huijerboeck gescreven. Ende tjaer vier ende tsestich sal weesen het eerste bruijcjaer.
Item int iaer 1500 negen ende tsestich heeft Willem Jansz. bouman tot Alphijn vanden deecken ende
ghemeen capittel inghehuijrt dese voorsz. drije morghen ende vier hont, vijff iaren lang tsiaers om 24
gulden lopens ghelt. Vrij van allen onghelden ende oeck mede vanden thijende pennijnck ende voort
met allen anderen capittels voerwaerden voer in desen huijrboecke ghescreven, hem voer
ghehouden. Ende tiaer voorsz. sal teerste bruijck iaer weesen.
Deese voorsz. drie merghen ende vier honden lants heeft inghehuijrt Cornelis Dircxz. vijff jaeren
ingaende teerste Petri ad Cathedram anno 1500 twee ende tachtich, siaers voor de somme van
neghenthien gulden van 40 grooten tstuck, te betaelen jaerlicx op drie termijnen als vuijtganck Meij,
Jacobi ende Kersmisse telcken een gherecht derde paert vandien. Vrijs gelts van molen ende
mergengelden en van allen andere schattinghen, ongelden ende impositien nijet vuijtgesondert dan
tgene bijden Staeten slants van Hollandt daer op tot laste vande eijghenaer gestelt sall werden. In
kennisse van ons ondergescreven schepenen daer toe gecommitteert.
Folio 73.

35

Anno 1587 soe heeft Cornelis Dircxz. ingehuijert deese voorsz. drie mergen ende vier hont lants
ghemeen leggende met anderen. Belent int geheel aen doostzijde Gherrit Roeloffs zoon, aende
zuijtzijde de Platte camp daer bruijcker off es oude Jan Sijmonsz., aende westzijde Ste. Catherijnen
gasthuijs ende tnoorteijnde streckende met een vuijterdijck inden Rijn, vijff jaren ingaende Petri ad
Cathedram anno 1500 zeeven ende tachtich voorsz. om negenthien gulden van 40 grooten tstuck.
Folio 74v.
Outshoren 2½ morgen lants.
Item Dirck Jan Florijsz. bruijckt 2½ morgen lants gelegen an die oesthewl inden ambocht van
Outshoren. Ende sijn gecomen van heer Dirck onse organist was om 20 placken tsiaers.
Iten desen deldalve voersz. morgen lants gemeen mit Wouter Jansz. van Alphen ende Claes Dircxz.
aen den oesthuil, tsaemen groot wesende ontrent 10 morgen heeft Wouter Jansz. van Alphen voersz.
gehuijrt vanden deken ende capittel, eerst negen jaijren om twee gouden koorvorsten rijns gulden off
paijment dier waerden. Mit allen voirwairden voir in desen huijrboeck gescreven. Des sijn voerwaerden
mede dat Wouter Jansz. voirsz. dese onse lant voirsz. wel toemaecken sal mit baggher ende
poertaerden op sijn cost binnen de voirsz. negen jaijren en teinde van die negen jaijren sal Wouter
Jansz. off sijnen naecomelingen coemen bijden capittel voirscr. ende brengen die belenden vanden
voirsz. lant, den registratoer des capittels ende geven hem 3 stuvers van tverboicken ende begeren
vanden deken ende capittel continuacij vanden huijr noch negen jairen inden prijs voirsz. Ende des en
salmen hem niet weijgeren. Ende sal Wouter Jansz. voirsz. bruijcken in die manieren ende
voerwaerden voirsz. tot veertich jaijren lang ende niet langer. Daer die eerste jaijr bruijcken ende
betalinge sal wesen tjaer van 1500 ende 30.
Dese voorsz. dordalff morgen lants gelegen in Outshoorn heeft den deecken ende gemeen capittel
e
vercoft Neeltgen Jacops dochter, Gerijt Pietersz. weduwe anno 1500 een ende tsestich upten 14
dach in Octobrij om gerede penningen. Ende tcapittel heeft haer den ouden brieff getransporteert.
Folio 77v.
Zwamerdam 4 morgen lants.
Item Arent van Tol heeft gehuijrt int jaer van ’96 vier morgen lants ende sijn gecomen van heer Gerijt
Hollantsz., 10 jair lange om vier rijns gulden, vrij gelt. Ende dat jaijr van ’97 sel die eerste bruijckwaijr
ende betaelinge weesen.
Item int jaer van 1500 ende 17 heeft gehuijrt Jan Gerijtsz. vier mergen lants 10 jaer lang om 5 rinsche
gulden vrij gelts. Ende dat jaer van 17 sal die eerste bruijcwaer ende betaelinge wesen.
Item int jaijr van ’29 heeft weder ingehuijrt Jan Gerijtsz. dese vier morgen lants 10 jaer lang om 6
gouden karolij gulden. Vrij gelts mit allen die voirwairden in dese boec gescreven. Ende dat jaer
voirsz. sal die eerste bruijckwaer ende betaelinge wesen.
Item int jaer van ’39 heeft weder ingehuert Jan Gerijtsz. dese voirsz. 4 morgen lants 10 jaijren lang om
7 gouden karolij gulden. Vrij gelts mit allen voirwairden in dese boec gescreven. Ende tjair voirsz. salt
teerste bruijcwaer ende betalinge wesen.
Item Dirck Pieter Dircxz. is gegont van tcapittel dese voergenoemde hure die Jan Gerijtsz. gehuert
hadde, te weeten twee jaren. Ende tjaer van ’48 salt tletste jaer weesen. Ende salt gebruijcken mit alle
voirwairden. Vrij gelt als hier voren int boeck staet.
e
Item Dirck Pieter Dircxzs soen voersz. heeft den 19 Februarij anno 1549 stilo communi weder
ingehuert dese boven gescreven vier morgen den tijt van vijff jaeren, jaerlicx om 8 gouden karolij
guldens an goudt, off soe veel an paijment daer voer als die karolij in tijt dattet verschinct ende
betaelinge gedaen wort, doen sal. Ende voert mit alle voirwairden in dese boec voer gescreven. Ende
dit tegen woirdige jair ’49 sal teerste bruijcjaer ende betaelinge sijn.
Item int jaer ’54 heeft Dirck Pietersz. voersz. weder ingehuijrt desen voersz. vier morgen lants vijff
jaijren lang, tsiaers om 8 gouden karolij gulden in goudt als die karolij gulden loop heeft in tijt dat die
huijr verschinct. Mit allen den voerwaerden in desen huijr boec gescreven. Ende tjaer ’54 is teerste
bruijckjaer ende betaelinge.
Item anno 1500 acht ende vijftich upten twee ende twintichsten Decembris heeft Jacop Vermij
woenende inden Haege ingehuijrt vanden deecken ende capittel dese voersz. vier morgen lants, mits
noch vierdalff morgen ende 75 gaerden, sestien jaren lang ende nijet langer, tsiaers den morgen voer
drie gulden van veertich grooten tstuck ende thien stuvers. Van als vrij gelt. Ende tjaer 1500 negen
ende vijftich sal wesen het eerste bruijckjaer ende betaelinge, als het blijct wt den huijr cedullen daer
van sijnde.
Folio 78.
Deese voorsz. vier mergen lants heeft ingehuijrt Cornelis Cornelis zoon den tijt van vijff achter een
volgende jaere, ingaende teerste vandien Petri ad Cathedram anno 1500 ende tachtich, siaers voor
de somme van 15 gulden van veertich grooten tstuck. Te betaelen jaerlicxs deselve huijr op drie
termijnen als vuijtgang Meij, Jacobi ende Kersmisse, telcken een gerecht derde paert vandien. Vrijs
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gelts van molen ende marghen gelden ende van allen andere schattingen, ongelden ende impositien
e
t
niet vuijtgesondert dan tgeene bijde co ma ofte Staeten slants van Hollandt daer op tot laste vanden
eijgenaer gestelt sal werden ende met andere voorwaerden, breeder inde huijrcedulle gementioneert.
Ons present als schepenen daertoe gecommitteert.
Anno 1585 soe heeft Aelbrecht Goverts zoon ingehuijert deese voorsz. vier mergen lants, gelegen in
een weer van 17½ mergen, streckende uijt den Rijn tot aenden Achterdijck. Belent oost Gerrit Wiggers
zoons kinderen ende west meester Cornelis de Jonge van Baertwijck, vijff jaeren ingaende Petri ad
Cathedram anno 1500 vijff ende tachtich voorsz. om sestien gulden van 40 grooten tstuck.
Anno 1590 soe heeft Aelbrecht Goverts zoon ingehuijert deese voorsz. vier mergen lants gelegen iin
een weer van 17½ mergen, streckende uijt den Rijn tot aende Achterdijck. Belent oost Gerrit Wiggers
zoon kinderen ende west Mr. Cornelis de Jonge van Baertwijck, vijff jaeren ingaende Petri ad
Cathedram anno 1500 tnegentich voorsz. om sestien gulden van 40 grooten tstuck.
Folio 80.
Zwamerdam 3½ morgen lants ende 75 gairden.
Item int jaer van ’61 huerde Huge Snoij 3½ morgen lants ende 75 gairden, 10 jaijren lange om 6 rijns
gulden siaers, den rijnse gulden gerekent ende te betaelen na ons heeren bot vanden lande. Ende hij
sal geven 1 groten verloerens gelts van die morgen. Ende doen al dat een out huijrman schuldich is te
doen. Ende dit jaer van ’61 is die eerste bruijcwaer ende betaelinge.
Item dit voirsz. lant heeft Belij Hugen Snoijen weder ingehuijrt 10 jaer lang, tsiaers om ses rijns gulden,
de gulden om 20 stuvers. Voert in allen manieren alst voirscr. staet. Ende dit jaer van ’77 is dit eerste
bruijckwaer ende betalinge.
Item dit voirsz. lant heeft ingehuert Sijmon Ghijsbrechtsz. 10 jaer lang om 6 rijns gulden, vrijs gelts.
Ende die eerste betaelick is dat jair van ’92.
Item dit voirsz. lant heeft ingehuert Dirck Sijmonsz. 10 jair lang om 6 rijns gulden, vrijs gelts. Ende die
eerste bruijcwaer sal wesen dat jair van ’17 ende betaelinge.
Item desen voirsz. 3½ morgen ende 75 gairden heeft weder ingehuijert Dirck Sijmonsz. 10 jaer lang
om 8 karolus gulden stiaers Vrij gelts mit allen voirwairden in desen boeck gescr. Ende dat jaer van
1500 ende 29 sal teerste bruijcwaer wesen ende betaelinge.
Item dese voirsz. 3½ morgen ende 75 gaerden lants heeft wederom ingehuert Dirck Sijmonsz. 10
jaren lang om 10 gouden karolij gulden off 20 brabantse gevalueerde stuvers voerde gulden tsiaers.
Vrij gelt mit allen voirwairden in desen boec. gescr. Ende tjair van ’39 sal teerste bruijcwaer ende
betaelinge wesen.
Item desen 3½ morgen ende 75 gaerden lants heeft weder ingehuert Dirck Sijmonsz. int jaer van ’49
om 12 gouden karolus gulden tsiaers. Vrij gelt tsiaers ende mit voerwaerden, sal hij se mogen
betaelen mit lopens gelt, mit consent vanden deken ende capittel accordeert, mit allen anderen
voirwairden te onderhouden die in dese huijr boec gescr. staen. Ende tjaer van ’49 voirsz. is teerste
bruijcjaer ende betaelinge van vijff jaren huers ende niet langher.
e
Item anno 1500 acht ende vijftich upten 22 Decembris heeft Jacop Vermij woenende inden Haege
ingehuijrt vanden deecken ende gemeen capittel dese voerscreven vierdalff morgen landts ende 75
gaerden, mit noch vier morgen lants gescreven int voergaende perceel. Belendet als inden
huijrcedullen daer van sijnde gescreven staet. De tijt van sesthien jaeren an een volgende ende nijet
langer, waer off teerste jaer ingaen sal Petri ad Cathedram anno negen ende vijftich. Ende die
betaelinge binnen die twaleff nachten daer an volgende, tsiaers voer elcke morgen drie gulden van
veertich grooten tstuck ende thien stuvers. Van als vrij gelt welck Jacop voern. off zijnen erven
gehouden sal wesen te brengen tot Leijden in handen vanden capittels rentemr. alst breder blijct ende
gespecificeert staet inden huijr cedullen daer van wesende.
Folio 80v.
Deese voorsz. vierdalff mergen ende 75 gaerden lants heeft ingehuijrt Sijmon Dircx zoon den tijt van
vijff achtereenvolgende jaeren, ingaende teerste van dien Petri ad Cathedram anno 1500 ende
tachtich siaers voor de somme van twaleff guldens van 40 grooten tstuck, te betaelen jaerlicxs de
selve huijre op drie termijnen als vuijtgang Meij, Jacobi ende Kersmisse telcken een gerecht derde
paert vandien. Vrijs gelts van molen ende margengelden ende van allen andere schatttingen,
e
t
ongelden ende impositien nijet vuijtgesondert dan tgeene bijde co ma ofte Staeten slants van
Hollandt daer op tot laste vanden eijgenaer gestelt sal werden ende met andere voorwaerden, breeder
inde huijrcedulle gementioneert. Ons present als schepenen daer toe gecommitteert.
Anno 1585 soe heeft Adriaen Sijmons zoon Plemper ingehuijrt deese voorsz. vierdalff mergen ende
75 gaerden lants, gelegen in een weer van zeeventhien mergen, streckende uijt den Rijn tot aen den
Achterdijck. Belent aen doostzijde Sijmon Jans zoon Plemper ende aende noortwestzijde de kerck tot
Swammerdam met het Steenlant toecomende Willem Claes zoon. Vijff jaeren ingaende Petri ad
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Cathedram anno 1500 vijff ende tachtich voorsz. om twaeleff gulden ende vijff stuvers van 40 grooten
tstuck.
Anno 1590 soe heeft Adriaen Sijmons zoon Plemper ingehuijrt deese voorsz. vierdalff mergen ende
75 gaerden lants, gelegen in een weer van zeeventhien mergen, streckende uit den Rijn tot aen den
Achterdijck. Belent aen doostzijde Sijmon Jans zoon Plemper, ende aende noortwestzijde de kerck tot
Swammerdam met het Steenlant toecomende Willem Claes zoon. Vijff jaeren ingaende Petri ad
Cathedram anno 1500 tnegentich voorsz. om vijfthien gulden van 40 grooten tstuck.
Folio 82v.
Koudekerck 4 morgen lants.
Item int jaer van ’61 huerde Jan Pietersz. 4 morgen lants 10 jaer lange om 7 gouden beijers gulden
tsiaers. Ende hij sal geven van die morgen 1 groten verlorens gelts. Ende doen al dat een out
huijrman schuldich is te doen. Ende dat jaer van ’61 is die eerste bruijcwair ende betaelinge.
Dit lant is gelegen in Woudebruck inden ambocht van Woude.
Item dit voersz. lant heeft weder ingehuijert Jacop Jansz. sijn soen 10 jaer lang. In alle manieren alst
voirsz. staet. Ende dat jaer ’72 is die eerste bruijckwaer ende betaelinge.
Item dit lant voirsz. heeft weder ingehuert Jacop Jansz. bijden deken ende capittel vijff jaer lange. Mit
alle voerwaerde voersz. inden boeck, om seven gouden beijersse gulden. Ende sel betaelen voer
elcke beijersse gulden 15 stuvers. Ende sal dat eerste bruijckwaer wesen het jaer 1500 ende twie
ende betaelinge. Vrij gelts als voerscreven is inden boeck.
Item dit lant heeft weder ingehuijrt Jacob Jacobsz. 10 jaer lang om £ 7½. Vrij gelts als voer int boeck
staet. Ende dat jaer van ’16 sel die eerste bruijcwaer wesen ende betaelinck.
Item desen voersz. 4 morgen lants heeft weder ingehuijrt Jacop Jacopsz. van Homade 10 jaijren lang
om 8 rijns gulden. Vrij gelt mit allen voerwairden als voer int boeck staet. Ende dat jaer van ’36 sel die
eerste bruijcwaer wesen ende betaelinck.
Item jonge Jacob Jacopsz. heeft ingehuert desen vier morgen lants, tsiaers om 10 karolij gulden, vrij
gelt 10 jaijren lang mit allen voirwairden in dese boeck voersz. Ende tjaer van ’36 is teerste bruijc jaer
ende betaelinge. Volgt een latijnse zin. Sijmon Frederice et Baroen.
Item jonge Jacop Jansz. alias Jacop Jacopsz. heeft wederom ingehuert vanden capittel dese 4
morgen den hoep sonder maet, den tijt van vijff jaijren. Vrij gelt mit alle voerwairden hier voeren in dit
boec gescreven. Ende tjaer van ’46 sal teerste bruijcwaer ende betaelinge wesen, om de somme van
10 karolij gulden.
e
Item op den 10 Martij anno 1500 een ende vijftich stilo communi heeft Jacob Jacopsz. voersz. (die
men noemt jonge Jacop Jansz.) weder ingehuijert vanden capittel dese voersz. vier morgen, vijff jaren
after een volgende, waer van teerste bruijcjaer ende betaelinge sal sijn dit regenwoerdige jaer van ’51,
jaerlicx om 11 gouden karolij gulden in goud, off soe veel voerden karolij gulden als die in tijden dat
desen huijr jaerlicx verschinct, doen sal. Ende voert mit allen anderen voerwaerden hier voer in desen
huijr boeck gescreven. Ende is te weten dat dit voirsz. lant is gelegen in Jacobs woude ende Jacob
voirsz. woent tot Hogemade.
Folio 83.
e
Item den 28 Januarij anno ses ende vijftich stilo communi heeft Jacop Jacopsz. voorsz., diemen
noempt jonge Jacop Jansz., weder ingehuijrt van den capittel dese voersz. vier morgen lants, vijff jaer
after een volgende. Waer van teerste bruijckjaer ende betaelinge wesen sal dit tegenwoerdige jaer
van ses ende vijftich. Jaerlicx om vijftien gouden karolij gulden an goudt, of soe veel voerden karolij
gulden als dit inden tijde vanden betaelinge doen sal. Ende voert met alle voerwaerden in dese
huijrboeck gescreven. Ende dit voersz. lant is gelegen in Jacobs woude ende Jacob voersz. woent te
Hoemade.
e
Anno 1500 ende tsestich upten 31 Martij heeft Jacop Jacops zoon voorsz., die men noempt jonge
Jacop Jansz., weder vanden deeken ende gemeen capittel ingehuijrt dese voorsz. vier morgen lants
bij den hoop sonder maet soe die van outs gelegen sijn inden ambochte van Woude, vijff jaeren
achter een volgende lang ende nijet langer. Tsiaers om achtien gulden van veertich grooten tstuc, Van
als vrijs gelts oeck mede vanden thienden penning. Ende voortsz mit allen anderen capittels
voerwaerden voer in desen capittels huijrboeck gescreven. Ende tjaer 1500 een ende tsestich voorsz.
sal wesen het eerste bruijcjaer ende betaelinge.
Dit voirsz. landt heeft weederomme ingehuijrt vanden deecken ende gemeen capittel jonge Jacob
Jansz. om 20 gulden, vijff jaer lang. Van als vrij oeck mede vanden thienden penning. Ende jaer van
tses ende sestich is teerste bruijck jaer.
Anno een ende zeventich heeft jonge Jacob Jansz. dese vier morgen wederomme ingehuijert omme
e
e
e
twintich guldens. Vrij gelts tsij van hondersten, 20 , 10 ende 5 penning, jae wat daer op soude
mogen comens al Jacob voersz. altoes gehouden weesen dat te betalen buijten tcapittels costen. Wat
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hij daer dese huijr nae genoten heeft, maer sal gehouden weesen dese 20 gulden tcapittel te betalen
vrij ende dat vijff jaren. Waer van teerste bruijck jaer wesende sal ende betalinge anno als boven.
Deese voorsz. vier merghen lants heeft inghehuijert Willem Cornelis zoon op Homade, vijff jaeren
ingaende teerste Petri ad Cathedram anno 1500 twee ende tachtich. Siaers voor de somme van vier
ende twintich gulden van 40 grooten tstuck, te betaelen jaerlicx op drie termijnen als vuijtganck
Folio 83v.
Meij, Jacobi ende Kersmisse telcken een gherecht derde paert vandien. Vrijs gelts van molen ende
mergengelden ende van allen anderen schattinghen, ongelden ende impositien niet vuijtgesondert
dan tgene bijden Staten slants van Hollandt daer op tot laste vanden eijgenaer ghestelt sal werden. In
kennisse van ons ondergescr. schepenen daertoe ghecommitteert.
Anno 1587 soe heeft Willem Cornelisz. ingehuijert deese voorsz. vier mergen lants gelegen aende
Ruijghe cade. Belent oost de Bruijne wateringe, zuijt de voorsz. cade, west ende noort de bruijckweer
van Cornelis Adriaensz. tot Coudekerck. Vijff jaren ingaende Petri ad Cathedram anno 1500 zeeven
ende tachtich voorsz. om vier ende twintich gulden van 40 grooten tstuck.
Folio 85.
Kouderkerck 10½ hont ende 27 gairden.
Item int jaer van ’68 huerde Sijmon Dircxz. van Leeuwen 10½ hont ende 27 gairden lants, de hoop om
3½ wilhelmus scilden off 20½ plack voer die schilt, durende 10 jaer lange. Ende Sijmon voersz. sel
geven een groten tsiaers van die morgen sonder offslaen tot morgengelt. Ende doen voert al dat een
out huijrman schuldich is te doen. Ende dit jaer van ’68 sel die eerste bruijcwaer ende betaelinge
weesen.
Item jaer van ’87 huerde Clemens Sijmon Dircxz. van Leeuwen dese voirsz. 10½ hont ende 27
gairden lants bijden hoep tsiaers om 4 wilhelmus scilden, die scilt voer 40 gr. gereeckent, 10 jaer lang.
Voirt in alle manieren alst voirsz. staet. Ende dat jair van ’88 sel die eerste bruijcwaer ende betaelinge
weesen.
Item int jaer 1500 ende twie heeft Paulus Gerijtsz. gehuert bijden deken ende capittel dese voirsz.
10½ hont lants ende 27 gairden, 5 jaer lang tsiaers om vier wilhelmus vrij gelt scilden als voirsz. staet,
nae alle voirwairden voirsz. inden boeck. Ende sal dat jaer voirn. dat eerste bruijcwaer weesen ende
betaelinge.
Item int jaer 1500 ende 17 huijerde Claes Dircxz. Kett 10½ hont ende 27 gairden lants om vier rijnsche
gulden 10 jaer lange. Om vrij gelt als voirsz. staet. Ende sal dat jaer voirsz. dat eerste bruijcwaer
weesen ende betaelinge.
Item int jaer 1500 ende 27 huerde Jan Dircks Doenesz. dit voirsz. lant om 4 gouden karolij gulden in
goudt, off in ander paijment alsoe goet 10 jaijren lang. Mit allen voirwairden in dese boeck gescreven.
Ende tjaer voirsz. sal dat eerste bruijcwaer wesen ende betaelinge.
Item Jan Dirck Doenensz. heeft dit voirsz. lant wederom ingehuijrt 10 jaer lang om 4½ gouden karolij
gulden. Ende tjaer van ’39 sal teerste bruijcwaer ende betalinge wesen.
Item int jaer ’51 huijrde Jan Dirck Doenens dese voirsz. 10½ hont ende 27 gairden lants vijff jaeren
lang ende niet langer, tsiaers om 6 gouden karolij gulden in gout ende 3 st. Vrij gelt als die karolij
gulden loep hebben inden tijt van den betaeling. Mit allen anderen voirwairden in deser huijrboeck
gescreven. Ende tjaer 1551 is teerste bruijcjaer ende betaelinge.
Item int jaer 1557 heeft die weduwe van Dirck Donne weder ingehuert desen 10½ hont voersz. ende
27 gaerden vijff jaeren lanck ende niet langer, tsiaers om 7 gouden karolij gulden. Vrij gelt als dien
loop hebben als die jaerlicx huijr verscinct, te betaelen tot Lichtmisse. Mit alden voerwaerden des
capittels haer voergehouden ende gelesen. Ende tjaer voorsz. is teerste bruijcker ende betaelinge.
Folio 85v.
Item Willem Dircksz. tot Couerkerck heeft wederomme dese 10½ hondt ende 27 gaerden ingehuijert
vijff jaeren lang, tsiaers om acht gulden loopens gelts van als vrij gelt oeck mede vanden thienden
penning ende allen andere capittels voerwaerden. Ende jaer van twee ende tsestich ist eerste bruijck
jaer.
Dit lant is geleegen int Smael weer, streckende van die huijs werff tot ant Wout ambocht ende heeft
beleegen an dat westzijde Izack Simonsz., an die oestzijde heer Dirck Louwerisz. prove lant mit die
weesen cum socijs.
Item Floris Jansz. heeft ingehuijrt dese 10½ hondt ende 27 gaerden vijff jaren lang, tsiaers om acht
gulden lopens gelts van als vrij oeck mede vanden thienden penning. Met allen anderen capittels
voerwaerden. Ende tjaer van zeven ende zestich is teerste bruijck jaer.
Deese voorsz. elfftalff hondt ende 27 gaerden lants heeft ingehuijrt Floris Jansz. een jaer lang
ingaende Petri ad Cathedram anno 1500 ende tachtich voor die somme van drie gulden van 40
grooten tstuck, te betaelen de selve huijre op drie termijnen als vuijtgang Meij, Jacobi ende Kersmisse
telcken een gerecht derde paert van dien. Vrijs gelts van molen ende margengelden ende van allen
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andere schattinghen, onghelden ende impositien, niet vuijtgesondert dan tgeene bij de co ma ofte
Staeten slants van Hollandt daer op tot laste vanden eijgenaer gestelt sal werden. In kennisse van ons
ondergescr. schepenen daer toe gecommitteert.
Deese voorsz. elftalff hondt ende 27 gaerden heeft ingehuijrt Pieter Cornelis Jan Bouwensz. vijff jaren,
ingaende teerste Petri ad Cathedram anno 1500 eenentachtich, siaers voor vier gulden van 40
grooten tstuck, te betaelen jaerlicxs op drie termijnen als vuijtganck Meij, Jacobi ende Kersmisse
telcken een gerecht derdepaert van dien. Vrijs gelts van molen ende mergengelden ende van allen
andere schattingen bijde Staeten slants van Hollandt daer op tot last vanden eijgenaer gestelt sal
werden. In kennisse van ons ondergeschreven schepenen daer toe gecommitteert.
Folio 86v.
Kouderkerck 1 halff morgen.
Item int jaer van ’68 huijerde Jan die Bruijn ½ morgen lants gelegen inden ambocht van Koudekerck,
tsiaers om 9 plack. Vri gelt durende 10 jaer lange. Ende dit jaer van ’68 is die eerste bruijcjaer waer
ende betaelinge.
Item dit lant voirsz. huerde Jan die Bruijn weder in 10 jaer lang, tsiaers om 9 plack vri gelts. Voirt in
allen manieren als voirsz. is. Ende tjaer van ’84 sal die eerste bruijcwaer ende betaelinge weesen.
Item dit voersz. have morgen lants heeft ingehuert Jan Ariaensz. 9 jaijr lang om 10 plack tsiaers, vrij
gelt. Mit allen voirwairden in deser boeck voergescreven. Ende dat jaer van ’28 sal teerste bruijcken
ende betaelinge weesen.
Nota. Bruijcker van dit halve morgen vanden jaere 1500 vijftich ende enige voirgaende jaijren hiet
alsnu Joost Willemsz. wonende tot Koudekerck.
Dit halff morgen lants heeft het capittel Joost Willemsz. buijrman tot Koudekerck, vercoft anno 1500
een ende tsestich upten 22 April om 27 gulden ende 10 stuvers, an gerede penningen.
Folio 89v.
Koudekerck een dordendeel van 5½ morgen.
Item Willem Jorijsz. tot Koudekerck bruijckt dat dordendeel van sestalven morgen lants bijden hoop
sonder maet, gelegen inden Laege Waert. Ende leijt gemeen mitte convent vanden Reguliers tot
Leijderdorp ende mitten convent vanden sinte Agniet binnen Leijden. Den capittel deel om drie gulden,
den gulden 20 valueerden stuvers tsiaers, vijff jaijren lang. Vrij gelt mit allen anderen voerwaerden
voer in deser huijrboeck gescreven. Ende tjaer van 1552 is teerste jaer bruijcker ende betalinge. Aldus
gedaen bijden deken ende den pastoer mit den rigistratoer wt consent ende bevel vanden capittel.
Deser voersz. lant is onser capittel aengecomen in tjaijer 1500 ende 51 ende gegeven om te
solempniseren ende jaerlicx te houden den sesten electen doer meester Pieter Velleman licenciaet
ende cureijt ende canonick van deser kercke, te weten de lancea et Clavis Christi cum (p)pria historia
et heredes (p)dicti d(ui) tradiderent inde litteras sigillatab. Ende gelt onse deel tsiaers drie gulden.
Anno 51 est p(in..) (a)n.. te betalen mit gevaluerende stuvers.
Item Willem Jorijsz. inden Laeg Waert tot Coudekerck heeft ingehuijrt vanden deken ende capittel die
dorde paert van 5½ morgen, gemeen mit dat convent vanden Reguliers ende susteren van
Roemburch, elleck eeven veel vijf jaer lang ende niet langer, tsiaers om drie gulden vrij gelt. Mit allen
voerwaerden des capittels. Ende tjaer van 52 is teerste jaer bruijcker en betaelinge.
Item Willem Jorijsz. voersz. heeft weder ingehuijrt dit voersz. lant vijf jaer lang ende niet langer, tsiaers
om vier gouden karolij gulden vrij gelt als loop hebben in die tijt dat die huijer verschinct. Mit allen
voerwaerden vanden capittel voersz. hem voer gehouden ende gelesen. Ende tjaer 1557 is teerste
jaer bruijcker ende betalinge.
Item Willem Jorisz. voersz. heeft weederomme ingehuijrt een derden deel van 5½ morgen lants vijff
jaren lanck tsiaers om vijff gulden loopens gelt. Van als vrij oeck mede van den thiende penning, mit
alle anderen capittels voerwaerden in desen boeck begreepen. Ende tjaer van twee ende tsestich ist
eerste bruijck jaer.
Item dit voersz. landt heeft nu ingehuijrt vanden deecken ende capittel Matrhijs Dircksz. woenende ter
Lee, up mijn vrouwe bouwerije tsiaers om vijff gulden lopens gelts. Van als vrij oock mede vanden
thienden penning ende met allen anderen capittels voorwaerden hier voer gescreven. Ende tjaer van
zeven ende zestich is teerste bruijck jaer.
Folio 90.
Dit voorsz. derdendeel van zestalff mergen lants heeft ingehuijrt Cornelis Willemsz. schout tot
Coudekerck, den tijt van vijff achtereenvolgende jaeren, ingaende teerste vandien Petri ad Cathedram
anno 1500 ende tachtich siaers voor die somme van vier gulden ende thien stuvers, den gulden tot 40
grooten gereeckent. Te betaelen jaerlicx de selve huijre op drie termijnen als vuijtgang Meij. Jacobi
ende Kersmisse telcken een gerecht derde paert van dien. Vrijs gelts van molen ende margengelden
ende van allen andere schattingen, ongelden ende impositien niet vuijtgesondert dan tgheene bijde
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co ma ofte Staeten slants van Hollandt daer op tot laste vanden eijgenaer gestelt sal werden. In
kennisse van ons ondergeschreven schepenen daer toe gecommitteert.
Anno 1585 soe heeft Cornelis Willemsz. schout tot Coudekerck ingehuijert deese voorsz. elff honden
lants weesende tderde part van sestalff mergen daer aff de ander twee derde parten competeren de
Regulieren tot Leijderdorp ende Mathijs Dircx zoon, gelegen inde Laghewaert. Belent oost Floris Jans
zoon Doe, zuijt de Lutteken Rijn, west Laurens Gerrits zoon ende noort den Afterdijck. Vijff jaeren
ingaende Petri ad Cathedram anno 1500 vijff ende tachtich, om vijff gulden van 40 grooten tstuck.
Anno 1590 soo heeft Cornelis Willems zoon schout tot Coudekerck ingehuijert deese voorsz. elff
honden lants, weesende tderde paert van sestalff mergen, daer aff de ander twee derde parten
competeren de Regulieren tot Leijderdorp ende Mathijs Dircx zoon, gelegen inde Lagewaert. Belent
oost Floris Jans zoon Doe, Zuijt de Lutteken Rijn, west Laurens Gerrits zoon ende noort den
Afterdijck. Vijff jaerenn ingaende Petri ad Carhedram anno 1500 tnegentich voorsz. om acht gulden
van 40 grooten tstuck.
Folio 91v.
Koudekerck 2½ morgen lants.
Item Aelbrecht Gerijtsz. heeft in huijr 2½ morgen lants ende sijn gecoft van Cornelis Ottesz. ende ghijft
daer off vijff rijns gulden.
Item int jaer van ’18 huijrde Katrijn, Aelbrecht Gerijtsz. wedewij 2½ morgen lants 10 jaer lang, tsiaers
om 5 rijns gulden als voir in den boeck staet om vrij gelt. Ende dat jaer van ’18 sal die eerste
bruijcwaer ende betaelinge wesen.
Item int jaer van ’28 huijrde Katrijn, Albrecht Gerijtsz. weduwe desen voirsz. 2½ morgen lants 9 jaijren
lang, tsiaers om vijff gouden karolij gulden in goudt. Vrij gelt mit alden voirwairden in desen boeck
voirsz. Ende dat jaijr voirsz. sal dat eerste bruijcwaer ende betaelinge wesen.
Item int jaer 1553 huijrde Aelbrecht Dircxz. desen voirsz. 2½ morgen lants gelegen in die woeninge
daer hij nu ter tijt woent, tsiaers om 7½ gouden karolij gulden in goudt als loop hebben in tijt dat die
huijr verschinct. Vrij gelt mit al die voerwairden hem dair op gelesen als voir in dese huijrboeck
gescreven staen. Ende tjair van drie ende vijftich is teerste bruijcjaer ende betaelinge.
Nota desen 2½ morgen lants heeft Dirck Aelbrechts ende sijn ander soen lange tijt gebruijct sonder
huijr tegens capittels danck.
Dit voorsz. landt heeft ingehuijrt Adriaen Dircxz. buijrman tot Koudekerck int jaer 1500 een ende
tsestich vanden deecken ende gemeen capittel vijff jaeren lang, tsiaers om elff gulden van 40 grooten
Vlaems tstuck. Van als vrij gelt oock mede vanden thienden penning. Mit allen anderen capittels
voorwaerden. Ende tjaer voorsz. sal wesen teerste bruijckjaer als het breder blijct bijden huijr cedulle
daer off wesende.
Dese 2½ morghen heeft Adriaen Dircksz. weeder inghehuijrt vanden deecken ende ghemeen capittel
vijff jaren lang, tsiaers om elff gulden lopens ghelt. Vrij van als oeck mede vanden thijenden penninck
met alle anderen capittels voerwaerden. Ende tiaer van acht ende sestich is teerste bruijckjaer ende
betalijnghe. Ende heeft seeckere iaren ghebruijckt sonder huijr.
Folio 92.
Deese voorsz. derdalve mergen lants heeft ingehuijrt Beatris Pieters dochter, Adriaen Dircxs zoon
wedwuwe den tijt van vijff achtereenvolgende jaeren, ingaende teerste van dien Petri ad Cathedram
anno 1500 ende tachtich siaers voor de somme van elff gulden van 40 grooten tstuck. Te betalen
jaerlicx de selve huijre op drie termijnen als vuijtgang Meij, Jacobi ende Kersmisse telcken een
gerecht derde paert vandien. Vrij gelts van molen ende margengelden ende van allen andere
e
t
schattingen, ongelden ende impositien niet vuijtgesondert dan tgeene bijde co ma ofte Staeten slants
van Hollandt daer op tot laste vande eijgenaer gestelt sal werden ende met andere voorwaerden
breder inde huijrcedulle gementioneert. Ons present als schepenen daer toe gecommitteert.
Anno 1585 soe heeft Cornelis Adriaens zoon ingehuijert deese voorsz. derdalff mergen lants gelegen
in een weer van omtrent zesthien mergen, streckende achter vande wooninghe van Beatris Pietersdr.
zaliger tot aende Jacobswouder cade. Belent oost Reijnout van Zonnevelt ende west Leendert
Cornelis zoons bruijckweer. Vijff jaeren ingaende Petri ad Cathedram anno 1500 vijff ende tachtich
voorsz. om twaeleff gulden van 40 grooten tstuck.
Anno 1590 soe heeft Cornelis Adriaens zoon ingehuijert deese voorsz. derdalff mergen lants gelegen
in een weer van omtrent zesthien mergen, streckende achter vande wooninghe van Beatris Pietersdr.
zaliger tot aende Jacobswouder cade. Belent oost Reijnout van Zonnevelt ende west Leendert
Cornelis zoons bruijcweer. Vijf jaeren ingaende Petri ad Cathedram anno 1500 tnegentich voorsz. am
achthien gulden van 40 grooten tstuck.

41

Folio 94.
Zoeterwoude 5 morgen lants.
Item int jaer van ’63 huijrde Dirck Buffel 5 morgen lants 10 jaijer lang, tsiaers om 48 placken. Ende hij
sal van elcke morgen geven een groten tsiaers sonder ofslaen. Ende hij sal duen al dat een out
huijrman schuldich is te doen. Ende dit jaer van ’63 sal die eerste bruijcwaer ende betaelinge wesen.
Item int jaer van ’88 huijrde Huge Dirc Buffelsz. dese voirsz. 5 morgen lants, veertich jaer lange tsiaers
om vijftich stuvers tsiaers. Voirt in alle manieren alst voirsz. staet. Ende dit jaer van ’88 sel die eerste
bruijcwaer ende betaelinge wesen.
Item int jaer 1500 ende 29 heeft ingehuijrt bijden deken ende capittel jonge Dirc Hugen genoemt
Buffel vijff morgen lants gelegen te Stompwijck inden ban van Zoeterwoude ende streeckt wten Vliet
after aen Meerburger weteringe, tsiaers om vijff gouden karolij gulden in gout. Mit voerwairden in dese
boeck voirsz. Ende Dirck Hugensz. voirsz. sal dit lant toemaeken ende daer op brengen twee hondert
wagens mis wel gelaeden bijnnen vier jaijren van deser tijt op sijne cost. Ende voerden dit lant meest
weijen ende dat afterste lant sommels maijen. Ende desen huijr sal duijren twintich jaijren lang an een
ende niet langer. Daer dat jair van 1529 sal teerste bruijcwaer ende betaelinge wesen.
Item dit voirsz. lant die de jonghe Dirck Hugensz. voirsz. plach te bruijcken heeft nu dien gehuijrt
Pieter Claes tot Voerschoten vijff jaijr lang, tsiaers om 10 gouden karolij gulden in goudt off ander
paijement, alsoe goet vrij gelt. Mit alden voirwairden in deser boec gescreven. Des sijn voirwairden dat
Pieter Claesz. voirsz. up dit lant sal brengen up sijn cost hondert scepen sants om dit lant te hoegen
ende toetemaecken binnen die vijff jaijeren. Ende tjair 1549 is teerste jaer bruijcker ende betalingen
wesen.
Item Pieter Claesz. tot Voerschoeten heeft weder ingehuijrt int jaer van ’54 dese voersz. vijf morgen
landts vijf jaeren lang, tsiaers om 12 gouden karolij gulden als loop hebben in die tijt dat die huijr
verschinct vrij gelt. Mit allen den voerwaerden in desen huijrboeck gescreven. Ende tjaer voersz. is
teerste bruijckjaer ende betaelinge. Ende waer hem bevoelen dit lant voert toe te maecken als beloeft
was.
Item daer nae int jaer ’54 voersz. nae Dasques soe is Pieter Claesz. voersz. gecoemen bijden
deecken ende capittel vergaert wesende in haer capittel huijs, seggende aldan indien hij desen vijf
mergen lants voersz. soude toe maecken dat en soude in vijf jaeren niet moegen doen sonder hulpen
vanden capittel. Ende seijde mede dat tcapittel hadden hem toe geseijt op dit selvende landt te doen
brengen up voersz. capittels cost hondert scepen sandt, wel gelaeden. tWelcken sij niet gedaen en is.
Daer om begeerde Pieter Claesz. voersz. dat capittel
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voersz. de saecke aen scauwen woude ende een middel vinden dat Pieter voirsz. de groete verlijs
ende afterdeel en quam. Dit al gehoert ende angemerct soe is hem bijden capittel gevraecht wat hij
soude hebben willen om voert dit lant toe te maecken. Zoe heeft hij begeert die tijt van 25 jaeren.
Ende dat capittel soudt oeck doen op brengen hondert scepenen sant als beloeft is. Gehoert bijden
capittel allen desen redenen, soe is eijnteling geaccordeert mitten capittel ende Pieter Claesz.
dvoersz. dat hij in huijr houden sal dien vijf mergen achtien lang. Daer inne begreepen dien vijf jaren
dat hij laeste ingehuijert hadde. Ende soe en sal onsen capittel niet gehouden wesen in te brengen die
hondert scepen sant daer up dit voersz. lant. Maer Pieter Claesz. sal gehouden wesen te brengen
allen jaers veertich scepenen sants ende thien scepenen poertaerden offt goede mis desen 18 jaijren,
daer meest oerbaer wesen sal, ende betaelen jaerlicx 12 gouden karolij gulden als voer geseijt is.
Ende want Pieter Claesz. zeer out ende cranck was om dien 18 jaijren dit lant te bruijcken ende
toemaecken, meendt de capittel dat hij dien voerwaerden niet en soude mogen houden. Soe
antwoerde Pieter Claesz. ende seijde dat hij sijn wijff broeder, tegenwordige wesen bij hem woenen
genaemt Gielis, die cloeck ende sterck die sal trawelick te weeck doen inde sonck dragen, want Pieter
Claesz. voorsz. met sijn wijff hebben hem beijde beloeft indien sij beijde oflicich worden, off een van
hem beijden die deel huijrs vanden overleeden coemen soude up die voersz. Gielis sonder wt der
seggen van ijmant, om voert te bruijcken, toe te maecken ende betaelen als voorsz. is. Waer inne de
e
capittel in consenteert heeft. Aldus gedaen bijden deecken ende capittel op den 15 dach in Meij int
jaer als boven gescreven.
Dese voersz. landen sal voerts bruijcken Lijsbet Pietersdr. met Cornelis den tijt van vijff jaren noch met
alle voorwaerden haer verhaelt vanden zandt ende poort aerden inte brengen etc. Ende tjaer ’67 is
teerste bruijck jaer.
e
Anno 1500 een ende tseventich den 18 Decembris soe heeft Lijsbeth Damhouders weeder ingehuijrt
dese vijff morgen lants bijden hoop sonder maet sulcx sij die leste gebruijckt heeft vanden deecken
ende capittel vijff iaeren lang om dertich carolus guldens loopens gelt, vrij van allen ongelden ende
oock mede vanden thijenden vijff ofte twintichsten pennijnck, hoe ofte bij wijen die ingestelt soude
moegen wesen.
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Des zijnt voerwaerden dat den voorsz. Lijsbeth alle iaers up dit voorsz. lant brengen sal tot haren
costen vijftich scheepen sants ende thijen scheepen mis ofte poortaerden, ten tijt toe de voorsz. vijff
iaeren geëxspireert sullen weesen. Ende is mede voersproocken dat den voorsz. Lijsbeth tot haer
believen (mits tselffde tsiaers te vooren deminicierende) wt ende voorsz. sijn ende contract scheijden
sal moogen ende voornt met allen anderen capittels voerwaerden den voorsz. Lijsbet voorgehouden.
Ende tiaer van twee ende tseventich is teerste iaer.
Deese voorsz. vijff mergen heeft ingehuijrt Floris Joppensz. den tijt van vijff achtereenvolgende jaeren,
ingaende teerste vandien Petri ad Cathedram anno 1500 ende tachtich, siaers voor de somme van
dertich guldens tstuck van 40 grooten. Te betaelen jaerlicxs de selve huijre op drie termijnen als
vuijtgang Meij, Jacobi ende Kersmisse, telcken een gerecht derde paert vandien, vrijs gelts van
ongelden ende mergengelden ende van allen andere schattinge, ongelden ende impositien, niet
e
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vuijtgesondert dan tgeene bijde Co Ma ofte Staten slants van Hollandt daer up tot laste vanden
eijgenaer gestelt sal werden ende met andere vooraerden breeder inde huijrcedulle gementioneert.
Ons present als schepenen daertoe gecommitteert.
Anno 1585 soe heeft Floris Joppens zoon ingehuijert deese voorsz. vijff mergen lants gelegen aen de
Vliet achter Roucoop. Belent oost Cornelis Huijgens zoon op Roucoop voorsz., zuijt Meerburger
wateringe, west de weduwe van Huijch Willems zoon van Noorden ende noort de Vliet voorsz.. Vijff
jaeren ingaende Petri ad Cathedram anno 1500 vijff ende tachtich voorsz., om dertich gulden van 40
grooten tstuck.
Anno 1590 soe heeft Thijman Willems zoon ingehuijert deese voorsz. vijff mergen lants gelegen aen
de Vliet achter Roucoop. Belent oost Cornelis Huijgens zoon op Roucoop voorsz., zuijt Meerburger
wateringe, west de weduwe van Huijch Willems zoon van Noorden ende noort de Vliet voorsz. Vijff
jaeren ingaende Petri ad Cathedram anno 1500 tnegentich voorsz. om ses ende sestich gulden van
40 grooten tstuck.
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Zoeterwoude 16 morgen lants ende bennen in erffpacht wtgegeven.
Item int jaer van ’69 huijrde Willem Dirck Henricxz. 16 morgen lants gelegen an onse houtlant den
hoop om 10½ wilhelmus schilden tsiaers durende 10 jaer lange. Ende hij sel geven van die mergen
een groten tot morgen gelt van die morgen, sonder affslaen. Ende doen voirt dat een out huijrman
schuldich is te doen. Ende dit jaer van ’69 sel die eerste bruijcwair ende betaelinge weesen.
Item int jaer 1400 ende 85 huijrde Henrick van Rijn dese voirsz. 16 morgen lants den hoop om 10½
wilhelmus scilt 10 jaijr lang, daer dat eerste bruijcjaer ende betaelinge off wesen sal dit selve jaijr ’85.
Ende hij sal geven van eelcke morgen een grooten te margengelde, sonder affslaen. Ende voirt doen
dat een out huijrman sculdich is te doen.
e
Item int jaer van ’99 den 15 dach in Januario heeft dit voirsz. lant ingehuijrt Mathijs Sijmonsz. om £ 14
vrijs gelt 10 jair lang. Voirt in allen manieren ende voirwairden als die voerwaert hout die in dit boeck
voer gescr. staet. Ende dat jaer voirsz. sel die eerste bruicwair ende betaelinge weesen.
Item int jaer van ’13 Penultima Novembris heeft weder ingehuert dit voirsz. lant mit voirwairden als voir
inden boeck staet gescreven Pieter Willemsz. 10 jaer lang om £ 14. Ende dat jaer van ’14 sal dat
eerste bruijcwaer wesen ende betaelingen.
Item dit lant is Pieter Willemsz. in eerfpacht gegeven bijden capittel om 16 gouden phillippus gulden.
Req(…) in longo registro folio 185.
Ende sijn voerwaerden dat Pieter voirsz. ende sijn naecoemelingen allen 10 jaijren coemen sullen
bijden capittel voirsz. seggende ende bewijsende die belende van die landen voirsz. ende sal geven
die registratoir inden tijt wesende vijff sch. van teijckenen. Ende in coop oft in besterffenisse off
overgijfte den voirsz. lant te vernochinen an dat capittel mit halve die renten off die erffpacht is doet
ende te nijet. Ende dat binnen ses weecken nae die overgijft, coop off besterffenisse. Et hoc fiet
persuscipienten terras istas. Ende teerste jaijer van desen eerffpacht is tjaer van 1524, bide supra
registro et folio.
Item Pieter Willemsz. van Rijn heeft versoeck gedaen bij die registratoir om te verteijcken ende vijff
sch. gegeven. Anno ’34 sonder die belenden te brengen.
Item up huijden den vijften Januario anno ’44 is gecompareert ende gecomen Maritgen Louwerisdr.
weduwe van Pieter Willemsz. van Rijn mit Pieter Willemsz. hoer ouste zoen ende hebben mijn heer
Henrick van Broeckhoeven als gerijstratoir van den capittel van Leijden gebroicht ende beweesen
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doer meester Cornelis Baroen onse vice deecken die belenden van tlant dat Pieter Willemsz. van Rijn
voirsz. van onse capittel in eerffpacht genomen heeft, leggende in Zoeterwoude in den ban van
Stompwijck. Ende hebben verclaert dattet voirsz. lant up dit jair is alsoe belent, an dat noerdteijnde die
Vliet, an dat zuijteijnde Reijer Jansz., ande westzijde heer Jan van Duvenvoerde ridder ende an die
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oestzijde die Hoflaen. Ende heeft oick die voirsz. weduwe mijn gegeven voer mijn loen om dat te
teijkenen vijff sch. nae wtwijsinge onse capittels brieff die sij daer off heeft. Ende want dit voirsz. lant
groet wesende 16 morgen geheel was an een stuc kende om tselve toetemaeken ende te verbeteren,
soe was van noede een sloet off twee daer langes doer te scijeten om poertaerde ande anders daer in
te brengen om tselve lant daer mede te hogen. Zoe ist dat haer hier voermaels bijden capittel voirsz.
gehoert dat repoert van haren gedeputeerden op voirsz. lant hem geconsenteert is geweest dat hij
inden voercamp an die Vliet soude mogen een sloet midden doer scijeten tot den achtercamp toe.
Ende in die achtercamp twe sloeten langhes doer te schieten om dat hij zeer lage was om dit mede te
hagen. Twelck alsoe nu gedaen is. Ende sijn nu ter tijt die voirsz. 16 morgen an vijff campen mit
sloeten gescheiden alst voirsz. is, tsaemen belent ende belegen.
Item int jaijr 1552 Maritgen Lourisdr., Pieter van Rijn tot Voerschoeten wijf is overleden ende haeren
kinderen hebben versoeck gedaen anden capittel vanden gemeen boel ende sterfhuijs vanden voirsz.
Maritgen binnen behoerlicken tijde van dien 16 margen weijlants die sij houden in erfpacht vanden
capittel voirsz. Ende hebben dien belenden van die voirsz. lant verclaert te wesen nu ter tijt alsoe noch
als die erfpachts brieff inhout. Ende hebben betaelt den capittel die helft pacht, te weten acht gouden
phillippus gulden in gout. Ende den register bewaerder gegeven vijff st. van verboecken. Ende alsoe is
hem luijden dit versoeck geconsenteert op den naem vanden gemeen erffgenamen tsamen. Aldus
gedaen inden presentie vanden deken ende gemeen capittel inden capittelhuijs vergaert wesende.
Item int jaijr 1553 nae gemeen scriven soe hebben die voirsz. eerfgenaemen die voirsz. 16 morgen
lants erfpacht overgeset ende getransporteert op Cornelis Pietersz. van Rijn een loepende vrier. Ende
die voirsz. Cornelis Pietersz. heeft versoeck gedaen binnen behoerlicke tijt anden deken ende capittel
van dien voirsz. 16 morgen lants erfpacht die hij heeft in Zoeterwoude. Ende heeft die belenden van
dit voersz. lant verclaert sulcks te wesen nu ter tijt als inden principael eerfpachts brieff gescreven
staet. Ende Cornelis van Rijn
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voersz. heeft den capittel die halff pacht betaelt, te weten acht gouden phillippus gulden in goudt ende
die register bewaerder gegeven vijff stuvers van verboecken. Ende de capittel heeft Cornelis van Rijn
voersz. hem alleen verlijt ende die versoeck van die voirsz. eerfpacht gegunt ende gegeven. Aldus
gedaen bijden deken ende gemeen capittel in haer capittelhuijs vergaert.
Overdracht ende convencie gemaect tuijsken den capittel ende die naerder vrienden inden naem
vanden jongen weesen kinderen van Cornelis van Rijn tot Voorschoeten.
e
Op huijden den 18 dach in Meij int jaer 1557 compareerden voorden capittel van sinte Pancraes tot
Leijden vergaerdert ov..sen capittelant in haer capittelhuijs Adriaen Claesz. ende Willem Pietersz. van
Rijn als naesten vrienden ende maegen van Cornelis Pietersz. van Rijn saliger memorie sijnen
weduwe ende sijnen twee cleijne wesekinderen ende hebben versoeck gedaen binnen behoerlicken
tijden van ses weecken inden voersz. capittel nae inhout vanden erfpachts huijr die tvoersz. Cornelis
Pietersz. van Rijn in sijnen leeven hilde vanden capittel voorsz. Ende om dat die twie kinderen voorsz.
van Cornelis van Rijn Pietersz. gewonnen bij sijn huijsvrouwe, zeer cleijn ende jonghe sijn ende niet
spreken en coenen, als van een jaer ende twie jaeren, zoe hebben die voorsz. naerder vrienden
begeert ende versocht dat tvoersz. capittel wouden ontfangen haeren recht vanden versoeck ende
stellen die verlie van erfpacht voorsz. op die gemeen boel ende sterfhuijs van Cornelis Pietersz. van
Rijn voersz. tot een seker tijt van een jaer off twee off drie jairen sonder meer tijts te vertoeven, binnen
welcke tijt ende jaeren voersz. die voorsz. nader vrienden beloeft hebben vanden voorsz. boelhuijs
weegen ende een nijeu versoeck te doen weederom anden capittel voorsz. ende alsdan een singulaer
persoon te noemen ende te specificeren voorden capittel. Up welc persoon de capittel voorsz. verlije
sal op een nijwe die voorsz. erfpacht mits dat dit tversoeck doet, sal betaelen den capittel dien halven
vruchten nae wtwijsen die voorsz. erfpachts brieff. Dat welcken tcapittel heeft geconsenteert als
voorsz. staet ende anders niet. Aldus gedaen inden capittel huijs voorsz. upden jaer ende dach als
boven. In presentie van die voorsz. vrienden ende naeder maghen.
Volgende dien laesten versoeck van die erfpacht van sestien margen lants in Zoeterwoude, gevallen
bijden doet ende overleen van Cornelis van Rijn saliger gedachten, daer die naeste maegen ende
vrienden van dien onmondige kinderen ende erfgenaemen van die voersz. Cornelis van Rijn, soe sij
e
daernae binnen behoerlicke tijt hem luijden veraccordeert ende vanden capittel consenteert upden 25
dach in Februario int jaer duijsent vijffhondert acht ende vijftich, sijn die voorsz. vrienden ende maegen
van
Folio 98.
den voersz. onmoindich weeskinderen bijden deecken ende capittel in haer capittels huijs vergaert
wesen capittulaire, als Adriaen Claesz. ende Willem Pietersz. van Rijn ende hebben aldaer bekent die
voersz. erfpacht geset ende van wegen Cornelis Cornelisz. onmondich weeskint versocht mit omtrent
drie jaeren ende oeck betaelt den voersz. capittel sijn recht. Ende hebben oeck beleden dit lant groot

44

wesen 16 morgen ende oeck nu ter tijt alsoe belent als in die principael erfpacht brieff inhoudt ende
begrepen heeft. Aldus gedaen inden capittelshuijs inden jaer ende dach als boven. Mij Cornelis
Baroen register bewaerder tegenwoerdich weesende.
e
Anno 1500 een en tsestich upten 13 dach in Februario heeft Louwerijs Willemsz. van wegen Cornelis
Cornelisz. sijn huijsvrouwe kint de voorsz. erfpachts belenden verclaert nu ter tijt te wesen, ant
noorteijnde de Vliet, an dat zuijteijnde Reijer Jansz. erfgenamen, ande westzijde heer Adriaen van
Duvenvoirde ende ande oestzijde de Hofflaen. Ende heeft die registratoors betaelt vijff stuvers, na
wtwijsen sijn brieff. Die belende van Reijer Jansz. is te nijet ende is nu belegen doer Cornelis
Louwensz.
Anno 1500 ende zeventich is dit versocht bij Louwens Willemsz. als oem ende voecht vanden twee
voersz. kijnderen ende is nijt ver….. dan alleen een belende die boven angeteijckent is ende is
bevonden den vorsz. Cornelis Cornelisz. daert up staet noch te leeven.
e
Upten 16 Meij anno 1579 zijn die 16 mergen versocht bij Willem Pietersz. als oom ende voocht ende
Willem Jansz. als stieffvader van Cornelis Cornelisz. van Rijn ende hebben verclaert tselffde lant nu
ter tijt belent te zijn aenden noortzijde die Vliet, zuijdt Cornelis Reijersz. van Bosch, west joncker Arent
van Duvenvoorde, oost den Hofflaen. Ende hebben tversoeck wesende vijff stuvers betaelt
achter(volgende) dage ende jare als boven. Bij mij L. van Treslong.
Folio 98v.
e
Den 20 Februarij ’88 heeft Cornelis Cornelisz. van Rijn verclaert tlant jegenwoordich belent te zijn.
noort de Vliet, zuijt Adriaen Jansz., west joncker Arent van Duvenvoorde ende oost den Hofflanen.
Heeft mede tversouck weesende 5 st. betaelt.
e
Den 15 Februarij anno 1500 zeeven ende tnegentich heeft Cornelis Cornelisz. van Rijn verclaert
dvoorsz. 16 mergen jegenwoordich belent te zijn, noordt de Vliet, zuijt Adriaen Jansz., west joncheer
Arent van Duvenvoorde ende oost de Hofflaen. Heeft meede tversouck ofte ofte tverheffen betaelt met
vijff st.
e
Den 26 Januarij anno 1600 ende twee heeft Trijntgen Dircxdr. weduwe Pieter Cornelisz. van Rijn het
verboucken betaelt ende de belenden als vooren aengeweesen met vijff stuvers. Heeft meede betaelt
het recht vant versterffenis voldaen ende betaelt met een halve pacht. Datum als booven.
Folio 99v.
Zoeterwoude 6 morgen lants ende 4½ hont.
Item int jaer van ’63 huijrde Gerijt Evertsz. 6 morgen landts ende 4½ hondt 10 jaer lange, tsiaers om
15 gouden wilhelmus scilden, 21 plack voir die scilt. Ende die aftercamp en sel hij niet saijen. Ende
voirt soes el hij geven 1 groten tsiaers vanden morgen sonder off slaen. Ende doen al dat een out
huijrman sculdich is te doen. Ende dit jaijr van ’63 is die eerste bruijcwaer ende betaelinge.
Item dit voirsz. lant heeft Gerijt Evertsz. weder ingehuijert 10 jaer lang. In allen manieren alst voirsz.
staet behoudelick dat hij sal moegen breken omtrent 1½ morgen die leggen an dat gebroecken lant
dat hij in die oude huijr mocht breken. Ende ist dat hij dese 1½ marghen braeck soe sel hij die selve
1½ morgen opleveren dreechs vijff jaijr lang. Ende dat jaijr van ’73 sel die eerste bruijcwaer ende
betaeling wesen.
Item jaijr van ’83 huijrde Cornelis Dirck Marcxz. dese 6 morgen lants ende 4 hont ende halve, 10 jaer
lang tsiaers om 16 gouden wilhelmus scilde off 21 st. voer die scilt gereeckent. Voirt in allen manieren
alst voirsz. staet. Ende dat jaijr van ’83 sel die eerste bruijckwaer ende betaelinge weesen.
Item dit voorsz. lant heeft weder ingehuijrt Cornelis Dirck Marcxsz. 10 jaijr lang om 16 gouden
wilhelmus scilde vrij gelt off 24 st. voir die goude wilhelmus scilde. Behoudelic waer dat sake dat die
gouden wilhelmus scilde seer meerckelick neder liep off neder geset worde, dan soe mochte Cornelis
voirn. dese voirsz. huijr het capittel een halff jaijr te voren op seggen ende vrij dan weesen van der
voirsz. huijr. Des gelijck waer dat saeck dat die wilhelmus schilde zeer merckelic op liep off opgeset
worde, soe moicht oick het capittel Cornelis voirn. die huijr een halff jaer te voren op seggen ende vrij
weesen vanden verhuijringe voirsz. Voirt soe sel hij dit landt gebruijcken in alle manieren als voirsz.
staet. Ende dat jaijr van ’93 sel die eerste bruijcwaer wesen ende betaelinge.
Item int jaer 1500 ende drie heeft Dirck Marcxsz. dit voirsz. lant ingehuijrt vanden deeken ende
capittel, vijff jaijr lang tsiaers om 16 gouden wilhelmus scilden vrij gelts. Ende sel die gouden
wilhelmus scilden betaelen mit 26 placken. Mit alle voirwairden voirsz. inden boeck. Ende dat jaijr
voirn. sel dat eerste bruijcwair wesen ende betaelinge.
Item dit lant voirsz. heeft weder ingehuert vijff jaijr lang Jan Vos om £ 31 vrij gelt. Nae inhout der
voerwairden int boeck gescreven, Ende dat jaijr van ’16 sel die eerste bruijckwaer wesen ende
betaelinge.
Item int jaijr van ’21 huijrde Jan Vos 6 morgen lants ende 4½ hont vanden deeken ende capittel 15
jaer lang om 30 rijnsche gulden vrij gelts als voirsz. staet. Ende voert sijn voerwairden dat Jan Vos dit
voirsz. lant sal moegen breken ende zaijen drie jaijr lang ende niet langer. Ende die ander 12 jaijren

45

moet hij dit lant weijen ende niet meer zaijen. Ende dat jair van ’21 sal die eerste bruijckwaer wesen
ende betaelinge.
Folio 100.
Item int jaijr ’36 huijrde Jan Vos desen voirsz. 6 margen ende 4½ hont weijlant ende teellant, tsamen
vijff jaijren lang, tsiaers om 42 karolus gulden vrij gelt. Mit alden voerwaerden voir in desen huijr boeck
gescreven. Ende tjaer voirsz. is teerste bruijckjaijr ende betaelinge.
Item int jaijr 1541 huijrde Mees Dircksz. dese voirsz. 6 mergen ende 4½ hont weijlants ende teellants
tsaemen 10 jaijren lang, tsiaers om vijftich gouden karolij gulden, off paijment dier waerden vrij gelt.
Mit alle voirwairden in huijrboec gescreven. Ende tjaijer voersz. sal teerste bruijcwaer ende betalinge
weesen.
Item Mees Dircxz. plach te bruijcken 6 morgen ende 4½ hont lants ter Wadding, tsiaers om vijftich
gouden karolij gulden 10 jaijren lang vrij gelt ende mit allen den voirwairden in deser boeck gescreven.
Ende tjaer van ’51 is teerste bruijck jaijr ende betaelinge.
Item Mees Dircxz. heeft weder ingehuijrt die voirsz. 6 morgen ende vier hont ende halve hont, tsiaers
om 54 gouden karolij gulden in goudt, te betaelen als die karolij gulden loop hebben als die huijr
verschinct, vijff jaijren lang vrij gelt. Mit allen anderen voirwairden in deser huijrboeck gescreven. Ende
tjaer van ’52 is teerste jaijr bruijcke ende betaelinge. Des sijn voirwairden dat Mees voirsz. van die
betaelinge des voirsz. huijrs corten sal alsoe veel als hij mijn gebruijckt dan den voirsz. maet.
Item desen 6 morgen 4½ hont weijlant ende teellandt ter Wading gelegen heeft Mees Dircxz.
wederom gehuijrt vijf jaeren lang ende niet langer, tsiaers om 60 gouden karolij gulden als loop
hebben in die tijt dat die huijr verschinct vrij gelt, te betaelen voer midvasten. Mit alden voerwaerden
ende conditie vanden capittel hem voer gehouden ende gelesen. Ende tjaer van ’57 is teerste jaer
bruijcker ende betaelinge.
Item desen 6 morgen 4½ hont weijlant ende teellant bijden hoop sonder maet met die voet gestoten
heeft Mees Dircksz. alias Mees Jan Vossen ingehuijrt vanden deecken ende gemeen capittel vijff jaer
lang, tsiaers om 72 carolus guldens, lopens gelts. Van als vrij oeck mede vanden thienden penning
ende mit allen anderen capittels voerwaerden hem voorgehouden. Ende het jaer van ’62 is teerste
bruijck jaer.
Anno 1500 zeven ende zestich soe heeft Cornelis Jansz. tot Rijswijck dese 6 morgen ende 4½ hondt
weijlandt ende teellandt bijden hoop sonder maet alst nu leijt met dat voet gestoten, ingehuijrt vanden
deecken ende capittel vijff jaren lanck om vrij gelt, omme die somme van twee ende zeventich carolus
guldens van veertich groten tstuck. Vrij te betalen in handen van ons rentmeester sonder ijet te corten,
tzij van thienden penning ofte anders, maer sal altoes vrij gelt ende oeck te voldoen ende te volcomen
allen meerder capittels voerwaerden daer hij hen van geadv…eert kendt ende boven voersz. sal
teersten bruijck jaer sijn ende betaelinge. Ende salt voersz. landt mogen over doen sijn suster ofte
ijemant anders …. believen vanden voersz. capittel,
Folio 100v.
mits dat hij altoes gedurende dese huijr staen sal tvoersz. capittel die huijr alle jaers te betalen ende te
voldoen onder verbandt van heerlicken ende reale executie des Hove van Hollant met die costen daer
omme gedaen.
Anno 1500 twee ende tseventich soe heeft Pieter Claesz. ander Waddijng paerdecooper dese ses
morgen ende vijtalff hont lants bijden hoop sonder maet weeder ingehuijrt vanden deecken ende
capittel vijff iaren lanck, tsiaers om tachtich carolus gulden loopens gelt. Vrij van allen ongelden ende
oock mede vanden thijenden, twintichsten ende hondersten pennijnck meer ofte min al waert anders
bij placate geordonneert ware, alsoe tselffde inden huijre gemedeceert is ende voort met allen
anderen capittels voorwaerden den voorsz. Pieter Claesz. voergehouden. Mits conditie dat den
voorsz. Pieter Claesz., Meijnsgen Jansdr. weduwe wijlen Mees Jan van Vossen dese huijr sal moogen
overdoen. Ende tiaer voorsz. is treeste bruijck iaer ende betalinge.
Deese voorsz. zes merghen ende vijftalff honden lants heeft ingehuijrt Dirck Cornelis zoon
vleijshouder vijff jaeren, ingaende teerste Petri ad Cathedram anno 1500 tachtich, siaers voor de
somme van zes ende tzestich gulden van 40 groten tstuck, te betaelen jaerlicxs op drie termijnen als
vuijtganck Meij, Jacobi ende Kersmisse telcken een gerecht derde paert van dien. Vrijs gelts van
molen ende mergengelden ende van allen andere schattingen, ongelden ende impositien nijet
e
ts
vuijtgesondert dan tgene bijde co ma ofte Staeten slants van Hollandt daer op tot laste vanden
eijgenaer gestelt sal werden. In kennisse van ons ondergescreven schepenen daer toe gecommitteert.
Folio 102v.
Zoeterwoude 4½ morgen lants.
Item int jaer van ’59 op sinte Apollonien dach heeft Dirck Louwensz. gehuijrt 4½ morgen landts, bij den
hoop 10 jaer lange totter huijr geteijckent in onse ouwe huijr boeck. Mit voerwaerden ist dat hijt breijckt
off besaijt, soe sal hijt dreechs weder op leveren die negen laeste jaijren. Ende sal geven tsiaers 10
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gouden wilhelmus scilden. Ende dat eerste jaer van desen 10 jaren van dese huijr sal weesen dat jaer
van ’61 nae wtwijsing dat oude huijer boeck. Ende hij sal geven 1 groten vanden morgen verlorens
gelts sonder offslaen.
Item dit voirsz. lant heeft ingehuert Dirck Pouelsz. ende Dirck van Busche sijn vader, elcxs voer al 20
jaer lang om 10 gouden wilhelmus scilden, den scilt 41 groet nae wtwijsinge der scepen brieff die daer
off is bij onse registratoer leijt. Ende tjaer van ’71 is die eerste bruijckwaer.
Item dit voirsz. lant hebben gehuert tsaemen Jan Claesz. ende Harper Florijsz. van Toll 10 jaer lang,
tsiaers om 10 gouden wilhelmus scilden, 41 groot voir die scilde gerekent. Des sijn voerwairden dat sij
sellen geven vrij gelt. Ende dat sij dit voirsz. landt die eerste vijff jaijren sellen mogen breken alsoe
verre alst landts oirbair is, maer die leste vijff jaijren sellen sij dit voirn. landt dreijsch weder op leveren.
Ende dat jaijr van ’95 sel die eerste bruijcwaer wesen ende betaelinge.
Item dese voirsz. 4½ morgen heeft weder ingehuert Walich Jacobsz. vijff jaer lang om £ 21 vrij gelt. In
allen manieren als voir int boeck staet. Ende dat jaer van vijffen sal dat eerste bruijckwair wesen ende
betaelinge.
Item die vier jaijren diet Walich voirsz. noch in huijr heeft, die heeft over genoemen Cornelis Dirck
Willemsz. van Rollen om £ 21 vrij gelt. Voirt in allen manieren als dat Walich gehuijrt hadde. Ende dat
jaer van ’06 sal die eerste bruijcwaer wesen ende betalinge.
Item int jaer van 1500 ende 11 heeft gehuert Willem Hugensz. dit voirsz. lant vijff jaer om 16 rijns
gulden tsiaers. Mit voirwairden als voirinden boeck gescreven staet. Ende dat jaer van ’11 sal die
eerste bruijcjaer wesen ende betaelinge.
Item dit lant voirsz. heeft weder ingehuijrt 10 jaijr Willem Hugensz. om 16 rijns gulden tsiaers. In
voirwairden als voir int boeck staet. Ende dat jaijr van ’17 sel die eerste bruijck wair wesen ende
betaelinge.
Item int jaijr van ’28 heeft Willem Hugensz. weder ingehuert desen 4½ morgen lants bijden hoop
sonder maet vijff jaer lang om 24 gouden karolij gulden tsiaers vrij gelt. Mit allen anderen condicien in
dese boeck gescreven. Ende dat jaijr voirsz. sal teerste bruijcwaer wesen ende betaelinge.
Item int jaijr van ’33 heeft Willem Hugensz. voirsz. dese 4½ morgen lants voirsz. weder ingehuijrt vijff
jaijr lang, tsiaers om 26 gouden karolij gulden vrij gelt. Mit allen voirwairden in desen boeck gescreven.
Ende tjaer van ’33 voersz. sal teerste bruijcjaer ende betalinge weesen.
Folio 103.
Item int jaer van ’38 heeft Pieter Joest van Wassenaer dese 4½ morgen lants wederom ingehuijert vijff
jaer lang, tsiaers om 27 gouden karolij gulden vrij gelt. Mit alle voirwairden in desen boeck gescreven.
Ende tjaer van ’38 voirsz. sal teerste bruijck jaer ende betaelinge wesen.
Dit voirsz. lant te weten 4½ morgen heeft wederom ingehuert Pieter Joesten van Wassenaer den tijt
van vijff jaren om 30 karolij gulden tsiaers vrij gelt. Mit alle voirwairden in dit boeck gescreven. Ende
tjaer van ’45 sal teerste bruijcwair ende betaelinge wesen. Met voirwairden dat Pieter Joesten voirn.
sal moegen opt selve lant stellen een watermolcken up sijne costen. Ende nae dese vijff jaren indient
hem belieft sal mogen begeren contunuatie van huijre van noch vijff jaren. Twelck hem tcapittel niet
weijgeren en sal, mits betaelende transoen. Ende wanneer hij van tselve lant sceijde sal, soe sal
tcapittel voirsz. tmolenken hem betaelen nae tseggen van goede mannen die sie an beijden zijden
daer toe nemen sullen.
Item dien laesten vijff jaijren heeft Pieter Joesten begeert noch te bruijcken ende tcapittel heeft hem
dat gegont inden selve prijs ende voirwaerden. Ende tjaijr 1554 is tlaeste jaer bruijckers.
Item int jaer 1555 heeft Jan Pietersz. Scouten ingehuijrt desen 5½ morgen weijlants bij thuijs van
Croenesteijn vijf jaeren lang, tsiaers om 49 gouden karolij gulden als loop hebben in die tijt dat die
huijr verschinct. Vrij gelt te betaelen binnen die twalven nachten van Korsmisse oft lant wter huijr mit
onder houden alden voerwaerden ende condicie vanden capittel die den huijrman voersz. voer
gehouden sijn ende gelesen. Ende tjaer voersz. is teerste bruijck jaer ende betaelinge.
Kanttekening: An dese 4½ morgen is gevoucht noch een morgen welc ons capittel daer naest hadde
leggen ende gemeen plach te wesen met (volgen 3 afgekorte latijnse woorden). Van welcke morgen
vide folio 110.
Int jaer 1500 ende 60 heeft Pieter Joesten vanden deken ende gemeen capittel ingehuijrt dese voersz.
sestalff morgen weijlants bijden hoop sonder maet, gelegen bij thuijs van Croenesteijn, negen jaren
lang ende niet langer. Ende dat up ende mit voerwaerden dat Pieter Joesten voersz. een horn van dit
lant wel sal toemaken, tsiaers om ses ende tsestich gulden lopens gelts van als vrij gelt oock mede
vanden thienden penning. Ende voert mit allen anderen capittels voorwaerden voer in desen
huijrboeck gescreven, hem voer gehouden. Ende tjaer 1500 ende tsestich voersz. sal wesen teerste
bruijck jaer ende betalinge van die voersz. negen jaren. Ende boven desen tses jaren die hem noch
loopt is hem noch anno ’72 gegunt anden vijff jaren, mits dat hij dat molen die hij daer op geset heeft,
ende hij nae desen jaren gheen bruijcker en blijft, die tselfde molen nae hem sal mogen nemen.

47

Folio 103v.
Zoeterwoude 1½ morgen lants.
Item jaer ons heeren 1457 op sinte Pouwels avont conversio doe huijrde Claes de Blinde 1½ morgen
lants 10 jaer lange tsiaers om 5 wilhelmus scilden min 1 quartier, te weijen ende niet te saijen. Ende
hij sal geven van die morgen 1 groten vlaems gelts sonder ofslaen. Ende doen al dat een out huijrman
schuldich is te doen. Ende dat jaer van ’59 sel die eerste bruijcwaer ende betaelinge wesen. Nae
wtwijsing van dat oude huijerboeck.
Item dit voirsz. lant heeft gehuert Claes Jan Claesz. 10 jaer lang in allen manieren alst voirsz. staet.
Ende dat jaer ’71 sel die eerste bruijcwaer wesen ende betaelinge.
Item dese voirsz. 1½ morgen landts huijrde weder in Claes Jan Claesz. bij sijn broeder soe hij selver
sieck was, up sinte Hubrechts dach int jaer ’83 om 5½ wilhelmus scilt tsiaers. Ende voirt in alle
manieren als van sijn vader voirsz. staet. Ende tjaer ’84 sal dat eerste bruijcjaer wesen ende
betaelinge.
Item dese 1½ morgen voirsz. heeft weder ingehuijrt Jan Claes die Blinde 10 jaer lang. Ende hij heeft
betaelt een dubbelt ranzoen om sestalliff wilhelmus scilt stuck van 40 groot vrij gelt. Voirt in alle
manieren als voir int boeck gescreven staet. Ende dat jaijr van 99 is die eerste bruijckwaer ende
betaelinge.
Item dese voirsz. 1½ morgen lants heeft weder ingehuijrt Clais Claisz. 10 jaer lang om 6 rijns gulden
vrij gelt. In allen manieren als voir gescreven staet. Ende dat jaer van ’17 is die eerste betaelinghe.
Item dese voirsz. 1½ morgen lants heeft weder ingehuijrt Claes Claesz. ende Jan Claesz. sijn
swaeger, tsaemen om 8 gouden karolij gulden in gout off in ander paijement alsoe goet, 10 jaijren
lang. Mit allen voirwairden in dese boec gescreven. Ende tjaer van 27 is teerste bruijcwaer ende
betaelinge.
Item dese voirsz. 1½ morgen lants heeft weder ingehuijrt Kors Dircxz. mit Jan Claesz. om 10 gouden
karolij gulden in goudt tsiaers vrij gelts. Mit alden voerwaerden voir in desen huijr boeck gescreven 10
jaijren lang. Ende tjaijr van ’37 is teerste bruijcjair ende betaelinge.
Item Kors Dircxz. mit Jan Claesz. hebben weder ingehuijrt desen voirwairden in deser huijrboec
gescreven, vijff jaijren lang. Ende tjair van ’47 is teerste bruijck jaijr ende betaelinge.
Item Kors Dircxz. mit Jan Claisz. hebben desen voirsz. 1½ morgen lants weder ingehuijrt tsiaers om
14 gouden karolij gulden als loop hebben in die tijt als die huijr jaerlijcx verschinct, vrij gelt. Mit allen
Folio 104.
anderen voirwaeirden in deser huijer boeck gescreven, vijff jaijren lang. Ende tjaer van ’52 is teerste
jaijr bruijck ende betaelinge, binne die twalven nachte van Kersmisse te betaelen, oft tlant wter huijr.
Item int jaer 1557 hebben Henrick Jansz. anden Groenedijck ende Jan Claesz. wielmaecker tsamen
gehuijrt vanden deeken ende capittel anderhalf morgen weijlants, gelegen an Roomburchlaen als an
dander sijde gescreven staet, vijf jaeren tsiaers om 18 gouden karolij gulden als loop hebbe in die tijt
dat die huijr verschinct jaerlicx vrij gelt. Mit onderhouden allen voerwaerden ende condicie henluijden
voergehouden ende gelesen. Ende die huijr te betaelen binnen die twalven nach(ten) van Korsmisse
oft landt wter huijr. Ende tjaer voersz. is teerste bruijckjaer ende betaelinge.
Deese voersz. anderhalff morgen is vercoft bijden deecken ende capittel Claes van Montfoort Dircxz.
anno 1500 een ende tsestich op sinte Andries avont. Ende dat om duijssent gulden, ghereeden
penningen die hij daer op renten op hout.
Folio 106.
Zoeterwoude 6 morgen ende 1½ hont ende bennen in erfpacht wtgegeven.
Item int jaer van ’90 heeft heer Clais Tol onse mede canonick dat capittel gegeven 6 morgen ande
twie hont. Welcke lant bruijck Dirck Jacopsz. ende ghijft daer tsiaers of 6 scilden ende een quartier.
Item dit lant voirsz. heeft den deken ende gemeen capittel gegeven Adriaen Lambrechtsz. om £ 6
tsiaers erriff pacht mitten houden. Ende die selmen versoecken mit halliff den renten in coep off
besterrifte. Hec (oia) patent in litera scabinali. Registra in longo registro folio 164.
Folio 107v.
Zoeterwoude 3½ hont lants.
Item van 3 hont ende 25 gairden om 39 sc. no(s)fuit registratum.
e
Item int jair ons heren 1400 ende ’92 opten 14 dach in April doe huijrden Costijn Boudijnsdr. ende Jan
Boudijnsdr. vanden heren van Hogelant drie hont lants ende 25 gairden 30 jaer lang om £ 2 siaers vrij
gelt. Mit voirwairden waer dat saeck datmen up dit lant ijet timmerde dat sij Costijn Boudijns of Jan
Boudijnsz. dat weder off breken sellen op horen cost als die huijr wt is. Volgt een latijnse zin.
Item int jaijr 1500 ende 28 heeft ingehuijrt vanden capittel Ouden Jansdr. vierdalve hont weijlant off
daer omtrent, bij den hoop sonder maet om 3 rijns gulden 5 st. tsiaers, vijff jaijr lang. Ende sijn
gemeingder aert mit dat godshuijs van Leijderdorp ende sijn gelegen an Rodenburch laen op
Rodenburch weteringe. Van welcken 3½ hont lants dien 2 hont ende 25 gaerden toe behoren dat
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capittel ende een hont 25 gairden behoert sinte Marien ende sinte Niclaes provenden inden capittel
voirsz. Welcke hont ende 25 gaerden is daer of gedwalet sijnt geweest ende nu doer conferencij mit
dat godshuijs van Leijderdorp ende die gedeputeerden van tcapittel is gereduceert wt inspectij van
ouden register ende fundacien. Die huijr sal duren ses jaijren lang mit allen voirwairden in desen
boeck gescreven. Ende tjaijr van ’28 is teerste jaijr bruijck ende betaelinge. Ende dat capittel sal daer
off jaerlicx voer sijn deel ontfangen 42½ st. ende die provenden sullen ontfangen voer haer deel 22½
st.
Item dit voirsz. lant heeft wederom ingehuijrt Jan Cornelis, Oude Jansdr. voirsz. zoon vijff jaer lang mit
alle voirwairden hier voren in dit bueck gescreven om 3 karolij gulden ende 5 st. Ende dat door gratie
wt bevele van tcapittel. Ende tjaer van ’46 sal teerste bruijcwaer ende betaelinge wesen.
Item Jan Cornelisz. voirsz. heeft weder ingehuijrt desen 3½ hont weijlants vijff jaijren lang, tsiaers om
3½ gouden karolij gulden in goudt als loop hebben in tijt als die huijr verschinct mit alden voerwairden
in deser huijr boeck gescreven. Ende van desen 3½ hont behoert prebendis Marie et Nicolaij een hont
ende 25 gaerden. Ende tjaer ’52 is teerste jaijr bruijck ende betaelinge.
Item desen 3½ (hont) weijlants gelegen an Rodenburch laen saer de capittel of toe behoert 2 hont
ende 25 gaerden ende die twien probenden Marie et Nicolaij een hont ende 25 gaerden, heeft jan
Cornelisz. voersz. weder tsaemen ingehuijrt vijf jaeren lang ende niet langer, tsiaers om vijff gouden
karolij gulden als loop hebben in tijt dat die huijr verschinct jaerlicx vrij gelt. Mit allen voerwaerden in
desen boeck gescreven. Ende tjaer van ’57 is teerste bruijck jaer ende betaelinge.
Folio 108.
Nota van desen vijf gulden ende coemt dien twie prebendaeten ter cause van een hondt ende 25
gaerden die hem toecomen van dien 3½ hondt, beloopt voer elleck hondt 20 st. ende van dien vijtich
gaerden 15 st. Facit voer een hont mit 25 gaerden 37½ st. ende voer tcapittel van 2 hondt ende 25
gaerden, comt 3 gulden 7½ st.
Item dit voirsz. lant heeft Jan Cornelisz. weederomme ingehuijrt vanden deecken ende capittel negen
jaren lanck, tsiaers om tses gulden loopens gelt. Van als vrij oock mede vanden thienden penning mit
allen anderen capittels voerwaerden, behouden dat hij dit voersz. lant sal mogen in steecken ende
ploegen die eerste vijff jaren ende nijet langer, maer sal ghehouden weesen die leesten vier jaren
tselfer lant heel dreest op te leeveren. Ende het jaer van twee ende tsestich sal teerste buijck jaer sijn.
Compt den prebenden van dese huijer twee gulden tsiaers als prebende Marie ende probende
Nicolaij. Dese voersz. landen heeft weederomme ingehuijert Jan Cornelisz. vandt capittel 5 jaren, nu
e
e
e
omme 6 guldens ende 10 stuvers. Vrij tsij van hondersten penning, 20 , 10 ende 5 van als wel
geaniseert weesende als die betalinge vant te vollen sal betalen dese 6 gulden ende 10 st. Ende
voerts met allen capittels voerwaerden. Ende jaer van een ende zeventich is teerste bruijk jaer ende
betalinge.
Deese voorsz. vierdalff honden lants heeft ingehuijrt Adriaen Mees zoon backer den tijt van vijff achter
eenvolgende jaeren, ingaende teerste vandien Petri ad Cathedram anno 1500 ende tachtich siaers
voor de somme van zes gulden ende thien stuvers den ghulden tot 40 grooten gereeckent. Te
betaelen jaerlicxs deselve huijre op drie termijnen als vuijtgang Meij, Jacobij ende Kersmisse, telcken
een gerecht derde paert van dien. Vrij gelts van molen ende margengelden ende van allen andere
e
t
schattingen, ongelden ende inpositien niet vuijtgesondert dan tgeene bij de co ma ofte Staeten slants
van Hollandt daer op tot laste vanden eijgenaer gestelt sal werden ende met andere voorwaerden,
breeder inde huijredulle gementioneert. Ons present als schepenen daer toe gecommitteert.
Folio 108v.
Anno 1585 soe heeft Adriaen Mees zoon backer ingehuijert deese voorsz. vierdalff honden lants, daer
van de prebenden Marie ende Nicolaij competeert een hont ende 25 gaerden, gelegen aende
Roomburgerlaen gemeen met noch derdalff hont, toecomende de kerck tot Leijderdorp. Belent oost
ende zuijt de Roomburger wateringe, west Adriaen Meesz. voorsz. ende noort de Roomburgerlaen.
Vijff jaeren ingaende Petri ad Cathedram anno 1500 vijff ende tachtich voorsz. om vier gulden ende
zeven stuvers van 40 grooten tstuck.
Anno 1590 soe heeft Harman Jacobsz. ingehuijert deese voorsz. vierdalff honden lants, daer van de
prebenden Marie ende Nicolaij competeert een hont ende 25 gaerden gelegen aende
Roomburgerlaen gemeen met noch derdalff hont toecomende de kerck tot Leijderdorp. Belent oost
ende zuijt de Roomburger wateringe, west Adriaen Meesz. voorsz. ende noort de Roomburgerlaen.
Vijff jaeren inganden Petri ad Cathedram anno 1500 tnegentich voorsz. om vijfthien gulden van 40
grooten tstuck.
Folio 110.
Zoeterwoude een morgen lants.
Item int haer ’59 op sinte Apolonien dach huijrde Dirc Louwensz. een morgen lants 10 jaer lange totter
huijr geteijckent in onse ouwe huijrboeck, tsiaers om een gouden wilhelmus scilde. Te weijen ende
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niet te saijen in alle manieren alst voirscr. staet in die ander huijr van 4½ mergen die hij van ons
bruijck ende toebehoort prebende (….) Joannis Baptiste. Ende dat jaer van ’61 sel die eerste
bruijcwaer ende betaelinge wesen nae inhout onse ouwe huijrboeck. Ende hij sal geven 1 gulden van
die morgen verlorens gelts sonder ofslaen.
Item dit voirsz. lant heeft ingehuijrt Dirc Pouwelsz. mit Dirck van Busche sijn vader, elc voir al 20 jaer
lang om een gouden wilhelmus scild, den scilt voer 41 groot, nae wtwisinge die scepen brieff die dair
of is bij onse registrator. Ende dat jaer van ’71 is dit eerste bruijcwaer.
Item dit voirsz. landt hebben tsamen ingehuijrt Jan Claisz. ende Harper Florijsz. 10 jair lang, tsiaers
om een wilhelmus scilde, 41 groot voir die scilde gerekent vrijs gelts. Ende wairt des lants oirbair soe
soude sij dit voirsz. lant mogen breken, maer die leste vijff jaijren soe souden sij dit voirsz. dreesch op
leveren. Ende dat jair van ’95 sel die eerste bruijcwaer wesen ende betaelinge.
Item dese voirsz. morgen is leggende gemeen mit vijftalff morgen ende een halff hont, toe behoerende
prebende Joannis Baptiste, heeft weder ingehuijrt Walich Jacopsz. om £ 2 vrij gelt. Voirt in alle
voirwairden als voir int boeck staet. Dat jair 1500 ende vijff sel die eerste bruijcwaer wesen ende
betaelinge.
Dese voirsz. vier jaijren die Walich voirsz. noch in sijn huijr heeft die heeft over genomen Cornelis Dirc
Willemsz. van Rollen in alle manieren als Walich die gehuert hadde vanden capittel om £ 2. Ende dat
jaer van ’06 sel wesen die eerste bruijcwaer ende betaelinge.
Dese huijr voirsz. heeft Claes Willemsz. overgenomen van Cornelis voirsz. In alle manieren als hij die
overgenomen heeft van Walich Jacopsz.
Item dese margen lants leggende gemeen uts. heeft Willem Hugensz. weder ingehuijrt mit die 4½
morgen toe behoerende prebende Joannis Baptiste. Ende maickt tsamen 5½ margen ende een half
hont om £ 2 min 1 plack 10 jair lang. Ende sel dit lant tot den oirbair vanden landen mogen breken om
die veelheijt van die biesen. Ende dat jaijr van ’17 sel die eerste bruijcwair wesen ende betaelinge.
Item int jair 1528 heeft Willem Hugesz. weder ingehuijrt dese morgen lants gemien mit 4½ morgen
toebehoerende prebende Joannis Baptiste om £ 2. Ende sel dit lant toemaecken nae voirwairden
bescreven onder den lande vande proven voirsz. Ende sal dese huijr 10 jaijren lang duren. Daer dat
jaijr voirsz. sal dat eerste bruijcwaer ende betaelinge wesen.
Folio 110v.
Dit lant heeft Pieter Joesten gehuijrt vijff jaijr lang vide retro Joannis baptiste. Ende tjaijr ’45 is teerste
jaijr bruijck ende betaelinge. (Folio 235).
Nota dat int jaer ’47 dese morgen landts geleegen in Zoeterwoude ons capittel thoebehoerende
gemeen leggende mit vijftalven margen ende een halff hondt, toebehoerende dien grossen vruchten
van sint Jans Baptiste canonicx proven in onse collegie. Ende om des willes onsen capittel ende die
probendae voersz. ende elleck van dien sijn profijt bet doen zoude appart haer lant te verhuijren. Soe
is dat bij consent ende goet duncken vanden deecken ende gemeen capittel, mitsgaders oeck bij
consent ende accoort vanden possessoer vanden voersz. canonicx proven van sinte Jan Baptiste
ende raet (als hij seijde) vanden collatoer, hebben dien voersz. partien afgedolven ende gescheijden
die voersz. morgen landts van dien grossen vruchten van sint Jans Baptiste proven voersz. Ende
tcapittel heeft die selffde morgen lants ghevoecht ende anghevoecht an een camp landts aldernaest
gelegen, groot wesende vijftalve margen landts. Welc perceel voer gescreven staet folio 202. Facit
tsamen vijff ende een halff margen landts. Ende soe blijft voer dien grossen vruchten van sint Jan
Baptiste proven suver afgescheijden vanden capittel vijftalve morgen ende een halff hondt landts, om
sijn meeste profijt te doen. Ende hebben die voersz. 5½ margen lants die capittel toebehorende nu ter
tijt belendt ende belegen, aen die oest zijde Dirck Cornelisz. tot Oestgeest, an die noorteijnde ende
westzijde Jan van Wingerden mit dat laen van sijn huijs tot Croenesteijn ende an dat zuijtzijde sint Jan
Baptiste proven landt.
Item desen sestalven margen lant voersz. heeft Pieter Joesten gehuijrt vijff jaren lang, tsiaers om 26
gouden karolij gulden an gout. Mit alden voerwaerden in dese huijrboeck gescreven. Ende tjaer van
’51 is teerste jaer bruijck ende betaelinge.
Item int jaer 1555 huijrde dese voersz. sestalven morgen weijlants vijff jaeren lang vanden deecken
ende capittel ende nijet langher Jan Pieter Schouten ende bruijcker daer van mit Pieter Pietersz.
Paedts, tsiaers om 49 gouden karolij gulden in gout vrij gelt. Mit alden voerwaerden des capittels.
Ende tjaer voersz. is teerste bruijcjaer ende betaelinge.
Nota. De verhuijringe van dit landt vervolcht folio 103. Soe dese margen lants gemaect is tot een
perceel met die 4½ mergen aldaer gescreven.
Folio 112v.
Zoeterwoude 16 morgen lants.
Item int jaer van ’65 huijrde Mees Vranckensz. 16 morgen lants daer die 8 morgen off toebehoert
prebende Antonij, den hoop tsiaers om vijff £ paijment. Welcke huijr sal duren vijftich jaer lange na
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wtwijsinge der scepen brieve daer off bezegelt. Ende sal geven 1 groten vander morgen verlorens
gelts. Ende jaer van ’65 is die eerste bruijcwaer ende betaelinge.
Item dit lant voirsz. heeft weder ingehuijrt 10 jaer lang, in voirwairden als voir int boeck staet Sijmon
Sijmonsz. ende Louwerijs Hugesz. om 8 rijns gulden. Ende dat jair van ’15 sel die eerste bruicwair
wesen ende betaelinge.
Item int jaijr van ’22 huijrde Lourijs Hugesz. vanden deken ende capittel heeren van sinte Pancraes 16
morgen lants gelegen in Zoeterwoude, dair die 6 morgen off toebehoren prebenda Antonij om twintich
rijnsche gulden tsiaers vrij gelts, na wtwijsende hoer register. Welcke huijr sal duren vijftich jair lang
after een. Ende dese huijr sal ingaen anno vijf ende twintich. Ende sal alle jaer betaelen voir
Kersavont. Des sijn voirwairden dat Lourijs Hugesz. voirsz. binnen 10 jaren toe maken sal van desen
voirsz. 16 morgen lants achte morgen. Ende daer heeft voer geloeft sijn vader Cornelis Jansz. als man
van eren dat te volbrengen. Ende noch sijn voirwairden dat Lourijs voirsz. alle tien jaijren coemen sal
bijden capittel ende geven drie rijnssche gulden voir sijn rantsoen. Ende als dese vijftich jaijren
verlopen sijn soe sal dat lant voirsz. weder vrij coemen anden capittel voirsz.
Dit lant heeft Louwerijs Hugesz. nae die voirwairden hier boven gescreven trantsoen betaelt van die
eerste 10 jaijren ende dat anno ’40, twelck hij schuldich was te betaelen anno ’35. Ergo sal hij dat
derde 10 jaijren schuldich wesen te betaelen anno ’45. Actum anno ’40. (Volgt een latijnse zin).
Dit lant heeft Louwerijs Hugesz. nae die voirwairden hier boven gescreven trantsoen betaelt van die
andere 10 jaijren, te weten want tjair van ’45. Actum anno ’45. (Volgt een latijnse zin).
Dese 16 morgen leggen omtrent die hofstede off woninge daer Katrijn Lourijs Hugensz. weduwe nu
ter tijt up woent ende is dit lant streckende wt dat Oude Swet tot inden Weijpoirts vliet. Belent ant
noirteijnde eerst mit Maerten Aerntsz. van tOude Swet voirsz. tot anden Zuijtwech ende voirt vanden
Zuijtwech tot inden Weijpoertsz. vliet voirsz. met Maritgen Henrick Jansz.dr. woenende nu ter tijt
opden Vliet binnen Leijden weduwe van Arijs Teeusz. ende is belent ant zijde van Katrijn Lourijs
Hugensz. weduwe voirsz. Dit geteijckent pro memoria up den vijften Martij anno 1500 ende vijftich stilo
communi.
Folio 113.
Item anno ’64, 14 Aprilis doijt die capittels naeme bij heer Christaen Reijersz. ende heer Gherrit Jansz.
is gheconsenteert Hughe Lourijsz. seeckere acht honts landts insteecken ende drie jaeren te
ploeghen. Des sal Huegh voerscreven dit lant wederom toemaecken doeghelick ende landts eerbaer
doen als den goedt bruijcbaer behoert is doen. Dit selffde heeft oeck heer Christiaen Reijersz. als
voecht van den prebenda St. Antonij gheconsenteert.
Dit lant heeft Katrijn Louris Hughesz. wedrom versocht ende verantsoen de anno ’55 tot ’65.
Item dit lant heeft Huijch Lourijsz. versocht ende verantsoent an den prebendael ofte sijn voecht ende
oeck ant capittel de anno ’65 tot ’75. Actum (2) Januarij anno ’64 stilo corij.
De helft vande voorsz. zesthien merghen weesenden tcapittels portie heeft gehuijrt Dirck Maerts zoon
voorden jaere tachtich alleen om vier ende twintich gulden van 40 grooten lstuck, te betaelen een
gerecht derde paert van dien vrijs gelts van molen ende mergengelden ende van allen andere
e
ts
schattingen, ongelden ende impositien nijet vuijtgesondert dan tgeene bijde co ma ofte Staeten
slants van Hollant daer op tot laste vande eijgenaer gestelt sal werden. In kennisse van ons
ondergescreven schepenen daertoe gecommitteert.
Deese voorsz. geheele zesthien mergen lants waer off tcapittel deen helft ende de prebende Anthonij
dander helft competeert heeft ingehuijrt Cornelis Mees zoon den tijt van vijff jaeren, ingaende teerste
Petrij ad Cathedram anno 1500 eenentachtich, siaers den geheelen hoop op vijftich gulden van 40
grooten tstuck, te betaelen jaerlicxs op drie termijnen als vuijtgang Meij, Jacobi ende Kersmisse
telcken een gerecht derde paert vandien vrijs gelts van molen ende mergengelden ende van allen
andere schattingen, ongelden ende impositien niet vuijtgesondert dan tgeene bijden Staten slants van
Hollandt daer op tot laste vande eijgenaer gestelt sal werden. In kennisse van ons ondergescreven
schepenen daer toe gecommitteert.
Folio 113v.
Anno 1586 soe heeft Cornelis Mees Joris zoon ingehuijert deese voorsz. zesthien mergen lants
gelegen omtrent de Noort A, daer off de helfte behoort aende prebende Anthonij. Van welcke deene
acht mergen belent zijn oost de Weijpoortse Vliet, zuijt Bouwen Paets cum socijs, west de
Zuijtwateringe ende noort Willem Aris. Item dander acht mergen zijn belent oost de Zuijtwateringe
voorsz., zuijt Bouwen Paets cum socijs voorseijt, west de Oude Swet ende noort Arent Maertsz. Vijff
jaren ingaende Petri ad Cathedram anno 1500 zes ende tachtich voorsz. om een ende vijftich gulden
voor capittels helfte vijff ende twintich gulden ende thien stuvers van 40 grooten tstuck.

51

Folio 115.
Zoeterwoude 4 morgen lants.
Item int jaer van ’65 huerde Danel Willem vande susteren wegen van Roemburch tiegens den deken
ende capittel van sinte Pancraes collegium vier morgen lants, gelegen bij Roemburger wetering vijff
jaer lang om 8½ wilhelmus scilden, te weijen ende niet te saijen. Ende sellen geven van elcken
morgen een groten verlorens gelts sonder off slaen. Ende doen al dat een out huijrman sculdich is te
doen. Ende dat jaer van ’65 is bescreven mit twie wtgesneden cedelen als hier voirscreven is.
Item dese huijr is verlanget 10 jaer in allen manieren als voirsz. staet.
Item int jaijr van ’83 heeft dese voirsz. 4 morgen landts weder ingehuijrt Dirc Jan Boudijnsz. 10 jaer
lang, te weijen ende niet te saijen, ten waer dattet dat lants oirbair ende dat men dat onder wtvonden
vijnden mochte, dan souden die heeren daer in doen als dat behoort. Ende voirt in allen manieren alst
voirsz. staet. Ende dat jaijr van ’83 is die eerste bruijcwair ende betaelingen.
Item int jaijr van ’93 huijrde die pater van Rodenburch dese voirsz. 4 morgen landts 10 jaer lang om 8
gouden wilhelmus scilde of goude andriesche gulden vrij gelt. Ende die voirsz. pater loefde alle jaers
dese acht goude wilhelmus scilden of andriesche gulden te betalen hoe ende in wat manieren die
gelden opwert lopen of neder. Ende sel dit voirsz. lant weijen ende niet saijen ten wair dattet het lants
oirbair ende dat men dat ondervinden mochte, dan soude het capittel dair in doen als behoeren
soude. Ende wair dat zake dat die pater voirn. dit lant besaijde, soe loefde hij nochtans dit voirn. lant
die leste vijff jaijren vander huijr dreesch laten te leggen ende alsoe tenden der huijr up te leveren.
Ende dat jaer van ’93 sel die eerste bruijcwaer wesen ende betaelingen. Dit is gesciet in die dekens
huijs in tegenwoirdicheijt van den deken, meester Pieter Hasen, meester Jan Vinc, meester Pieter
Duijst, meester Jacop Nueveen capitularen ende Willem van Dam. Ende des anderen dages nae dese
huijr heeft het hele capittel dese voirn. huijr int capittel huijs approbeert ende van waerde gehouden.
Item int jair 1500 ende drie heeft die pater van Rodenburch dit voirsz. landt ingehuijrt vanden deken
ende capittel vijff jaijr lang, tsiaers om achte gouden wilhelmus scilden off andries guldens vrij gelts, te
weijen ende niet te saijen in manieren voirsz. ende mit voirwairden mede voirsz. inden boeck. Ende
dat jaijr voirn. sel dat eerste bruijcwair wesen ende betaelingen.
Item dit lant voirsz. heeft weder ingehuijrt dat convent voirsz. 10 jair voir acht gouden andries gulden
vri gelt. Nae voirwairden als voir inden boeck stait. Ende dat jair van ’16 sel die eerste bruijcwair
wesen ende betalingen.
Item dit voirsz. lant heeft weder ingehuijrt die coster tot Leijderdorp 5 jairen lang om 18 gouden karolus
gulden vrij gelt. Mit allen voirwairden in dese boeck gescreven. Ende tjair van ’31 is teerste jait bruijc
ende betaelingen.
Folio 115v.
Item die jonge coster van Leijderdorp heeft ingehuijrt desen vier morgen lants bijden hoop sonder
maet 10 jaren lang om 21 karolij gulden tsiaers vrij gelt mit alden voirwairden in dese huijrboeck
gescreven. Ende tjair van ’36 is teerste bruijck jaijr ende betaelingen.
Item desen 4 morgen heeft Sibrant Cornelisz. gehuijrt om 24 karolus gulden vijff jaijr lang vrij gelt. Mit
alden voirwairden in deser boeck gescreven. Ende tjaijr van ’47 is teerste jaijr bruijcker ende
betaelingen.
Anno 1500 ende tsestich heeft Zijbrant Cornelisz. vanden deeken ende gemeen capittel gehuijrt dese
voersz. vier morgen weijlants bijden hoop sonder maet vierthien jaren lang ende nijet langer, tsiaers
om vier ende twintich karolij gulden van als vrij gelt, oeck mede vanden thienden penning. Ende voort
mit alden anderen capittels voorwaerden voer in dit huijsboeck gescreven. Ende tjaer 1500 ende
tsestich voersz. sal wesen teerste bruijckjaer ende betaelingen.
Folio 117v.
Zoeterwoude die helft van 4 morgen lants ende 2 hont.
Item int jaijr van ’61 huerde Pieter Claesz. die helft van 4 morgen lants ende 2 hont ende is gehieten
die Bolwercx kamp, 10 jaer lange tsiaers om 6 wilhelmus scilden 40 groot voer die scilt. Mit
voerwaerden dat hij dit voirsz. lant vijff die leste jaeren van den huijr voersz. niet besaijen en sal maer
dreesch laten leggen ende alsoe tenden der huijr up leveren. Ende hij sal geven een groten tsiaers
verlorens gelts tot morgen gelts. Ende doen voirt al dat een out huijrman sculdich is te doen. Ende dat
jaer van ’61 is die eerste bruijcwaer ende betaelingen.
Item dese voirsz. 4 morgen landts ende 2 hont heeft weder ingehuijrt Willem Dircxz. vijff jaer lang, in
allen manieren alst voirsz. staet. Ende dat jaer van ’76 sel die eerste bruijwaer ende betaelingen
wesen.
Item dese 4 morgen voirsz. lant ende 2 hont heeft weder ingehuijrt Willem Dircxz. 10 jaijr lang, te
weijen ende niet te saijen, tsiaers om 12½ wilhelmus scilden, die scilt 40 groot. Voirt in allen manieren
alst voirsz. staet ende doen dat een out huijrman sculdich is te doen. Ende dat jaer van ’86 sel die
eerste bruijcwaer ende betaelingen wesen.
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Item dese huijr voirsz. die Willem Dircxz. voirsz. gehuijrt heeft tegen den capittel 10 jair lang, alsoe als
hij gestorven is binnen dese 10 jair ende hijt noch drie jaer in huijr hadde, soe ist dat dese drie jaer
gegont ende overgeset sien up joncfrou Lijsbeth Dirck Coenen dochter, bij consent vanden capittel
ende bij consent van Willem Dircxz’s weduwe. Maer joncfrou Lijsbeth voirsz. sel vrij gelt leveren.
Item dese voirsz. 4 morgen lants ende 2 hont die helft daer off heeft weder ingehuijrt joncfrou Lijsbeth
Dirck Coenen dochter 10 jair lang om 6 wilhelmus scilden, die scilt voir 40 groot gerekent ende een
quartier vrij gelt. Ende voirt sel Lijsbeth voirsz. doen al dat een out huijrman sculdich is te doen. Ende
dat jaer van ’96 sel dat eerste bruijswaer wesen ende betaelingen.
Item dit lant heeft weder ingehuijrt Dirck Garbrantsz. van Vliet 10 jaer lang, in alle voirwairden als voir
in dit boeck staet, om 7 wilhelmus scilden, stuc van 40 groot. Ende dat jaer van 1500 ende ses sel die
eerste bruijcwaer wesen ende betaelingen.
Item dit lant heeft weder ingehuijt Dirc van Vliet voirsz. 10 jaer lang om 8 rijns gulden vrij gelt. Ende
dat jaijr van ’16 sel die eerste bruijck wesen ende betaeling. Des zijnt voirwairden dat Dirck dit lant alle
jairs selliff sel bruijcken ende scarent mit den bruick van die Witte Nonnen, want die helft van dit lant
hoert die nonnen toe.
Item dit voirsz. lant heeft weder ingehuijrt Dirc van Vliet voirsz. 5 jaren lang om 9 rijns gulden vrij gelt.
Mit allen voirwairden als voirsz. staet. Ende tjaijr van ’26 sal die eerste jaijr bruijck ende betaelingen.
Folio 118.
Item desen voirsz. lant heeft weder ingehuijrt Dirck van Vliet 5 jaren lang, tsiaers om 10 gouden
karolus gulden vrij gelt. Mit allen voirwairden in desen boeck gescreven. Ende tjaer van ’31 is teerste
jaijr bruijck ende betaelingen.
Item desen voirsz. voer onse helft heeft Dirck van Vliet weder ingehuirt vier jair lang, tsiaers om 13
karolij gulden ende vijff st. vrij gelt. Mit alden voirwairden in desen huijr boeck gescreven. Ende tjair
van ’36 is teerste bruijcjaijr ende betaelingen. Ende Willem Dircxz. heeft voerde betaelingen van
desen huijr als principael betaeler beloeft.
Item Dese 4 morgen ende twee hont lants daer die Witte Nonnen de helft off toebehoert, heeft
wederom ingehuijrt Willem Dircxz. olijslager den tijt van 10 jaren om 28 gouden karolij gulden off
paijment dier waerden. Ende tjaer van ’40 sal teerste bruijcjaijr ende betaelinge weesen.
Item desen voirsz. 4 morgen ende 2 hont lants heeft Willem Dircxz. wederom gehuijrt om 34 gouden
karolij gulden off paijment soe wairt tsiaers, vijff jaijren lang. Mit alden anderen voerwaerden in deser
huijrboeck gescreven. Ende tjaer van 1500 ende vijftich is teerste bruijckjaijer ende betaelingen.
Item desen vier morgen ende twee hont daer dien Witte Nonnen die helft of toebehoert heeft Willem
Dircxz. weder ingehuijrt vijf jaeren lang, tsiaers om 40 grouden karolij gulden, te betalen inden twalve
nachten van Korsmisse als loop hebben als die huijr verschinct, vrij gelt. Mit alden voerwaerden inden
huijrboeck des capittels gescreven. Ende tjaer van ’55 is teerste bruijckjaer ende betaelingen. Facit
voer ons capittel 20 karolij gulden.
Item dit voersz. landt daer die weder helft off toe behoert die Witte Nonnen hebben die voern. nonnen
gehuijrt vanden deecken ende gemeen capittel vijff jaren lang ende nijet langer, tsiaers om twie ende
twintich gulden lopens gelts. Van als vrij gelt oec mede vanden thienden penning. Mit allen anderen
capittels voerwaerden voer in desen huijr boeck gescreven. Ende tjaer 1500 ende tsestich sal wesen
teerste bruijckjaer ende betaelingen.
Anno 1500 ende tsestich is bijden deecken ende capittel dit voersz. landt den voersz. nonnen noch in
huijer gegondt den tijt van negen jaeren achter een volgende. Van welcke voersz. negen jaeren het
jaer 1500 vijff ende tsestich sal wesen het eerste bruijcjaer, tsiaers om twie ende twintich gulden
lopens gelts als voeren. Van als vrij gelt mede vanden thienden penning mit allen anderen capittels
voerwaerden. Des sijn noch voerwaerden dat die voersz. nonnen dit voersz. landt wel sullen
toemaecken ende brengen de hoechte inde laechte. Aldus geschiet quitam Decembris anno uts. Ende
hier van den heeren (caden) die gedeelt dubbelt rantsoen.
Folio 118v.
Deese voorsz. helft van vier mergen ende twee hondt lants heeft ingehuijrt Bouwen Adriaens zoon vijff
jaeren, ingaende teerste Petri ad Cathedram anno 1500 tachtich, siaers voor de somme van vier ende
twintich gulden van 40 grooten tstuck. Te betaelen jaerlicxs op drie termijnen als vuijtganck Meij,
Jacobi ende Kersmisse, telcken een gerecht derde paert van dien. Vrijs gelts van molen ende
mergengelden ende van allen andere schattingen, ongelden ende impositien nijet vuijtgesondert dan
e
ts
tgeene bijde co ma ofte staeten slants van Hollandt daerop tot laste vanden eijgenaer gestelt sal
werden. In kennisse van ons ondergeschreven schepenen daer toe gecommitteert.
Anno 1585 soe heeft Cornelis Adriaens zoon ingehuijert deese voorsz. vier mergen ende twee honden
lants daer off de Witte Nonnen tot Leijden de wederhelfte competeert, gelegen omtrent de Hogewoerts
poorte van Leijden. Belent aen doostzijde de kinderen van Claes Jans zoon Oom, aent zuijtende de
bruijckweer vande weduwe van Meijntgen de scheepmaecker, aende westzijde St. Catherijnen
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gasthuijs ende aent noortende de bruijckweer van Cornelis Aelbrechts zoon. Vijff jaeren ingaende
Petri ad Cathedram anno 1500 vijff ende tachtich voorsz. om vier ende twintich gulden van 40 grooten
tstuck.
Anno 1590 soe heeft Thijmon Willemsz. ingehuijert deese voorsz. vier mergen ende twee honden
lants daer off de Witte Nonnen tot Leijden de weederhelfte competeert, gelegen omtrent de
Hogewoerts poorte van Leijden. Belent aen doostzijde de kinderen van Claes Jans zoon Oom, aent
zuijtende de bruijckweer vande weduwe van Meijntgen de scheepmaecker, aende westzijde St.
Catherijnen gasthuijs ende aent noortende de bruijckweer van Cornelis Aelbrechts zoon. Vijff jaeren
ingaende Petri ad Cathedram anno 1500 tnegentich voorsz. om negen ende twintich gulden van 40
grooten tstuck ende thien stuvers.
Folio 120.
Zoeterwoude 12 morgen lants.
Item int jair van ’56 huijrde Boudijn Jacopsz. ende Lijsbet Dirc Sijmonsz. mit gesaemender hant 12
morgen landts tsiaers om acht gouden engelsche nobelen ende 1½ quartier. Mit voerwairden dat sij
den Rijn maken sullen jaerlicx op hoeren cost, ten waer ofmen daer enich nuwe werck maecke. Ende
sij sullen jaijrlicx geven een groten verlorens gelts ende doen vort dat een out huijrman sculdich is te
doen. Ende dit voirsz. lant selmen weijen ende niet saijen dan datmen plach te saijen. Ende dat sullen
sij dan dreeschs leveren die vier leste jaijren. Ende dese huijr voirsz. sal ingaen int jaijr van ’58 ende
duijren tien jaijr lange.
Item dit voirsz. landt heeft Boudijn Jacopsz. weder ingehuijrt 10 jaer lange, tsiaers om 8 gouden
nobelen van 4½ engelzen ende 1½ quartier. Des soe mach hij die nobel betaelen mit vijftich oude
philips placken of mit een ende vijftich nuwe placken. Ende mit voirwairden dat hij den Rijn sel macken
jaerlicx op sine cost, ten waer datmen eenich nuwe werck coorde. Ende hij sel jairlicx geven een
groten verlorens gelts sonder offslaen ende doen voirt dat een out huijrman sculdich is te doen. Ende
dit voirsz. lant selmen weijen ende niet saijen dan dat mit bijesen over wassen is, dat sel hij moegen
breecken ende sel dair in doen oft sijn eijgen lant waer. Ende dit jaer van ’68 sel die eerste bruijcwaer
ende betaelingen weesen.
Item dit voirsz. landt heeft Boudijn Jacopsz. weder ingehuijrt 10 jair lang in manieren alst voirsz. staet.
Des soe sal hij die nobel betaelen mit een ende vijftich tsalve stuver. Ende hij sel moegen breken van
dit dat men plecht te breken. Ende dat sel hij dan vier jair dreechs op leveren en voirt in allen
manieren alst voirsz. staet. Ende dat jaer van ’80 sel die eerste bruijcwaer wesen ende betaelingen.
Item int jaijr 1500 ende twie heeft Jan Boudewijnsz. dit voirsz. lant ingehuijrt bijden deken ende
capittel 10 jair lang in manieren als voirsz. staet, tsiaers om 23 rijns gulden vri gelts. Ende mede mit
alle voirwairden voirsz. inden boeck. Ende sal dat jair voirn. dat eerste bruijcwaer ende betaelingen
wesen.
Item dese voirsz. 12 morgen landts heeft weder ingehuijrt Jan Boudewijnsz. 10 jair lang, tsiaers om 23
rijns gulden. Mit voirwairden als voir inden boeck staet. Ende het jair van ’11 dat is dat eerste bruicjair
ende betaeling. Ende hij heeft het razoen betaelt int jair van ’14. Aldus soe is die huijr in dat selfde jair
te boeck geset.
Item int jair 1500 ende 21 heeft Jan Boudewijnsz. dese voirsz. 12 morgen lants weder ingehuijrt 10 jair
lang om 31 rijns gulden bijden deken ende capittel om vrij gelt als voirsz. staet. Ende dat jair van ’21
sal die eerste bruijcwair ende betaelingen wesen.
Item Cornelis Jan Bouwensz. zoen bruijckt 12 morgen weijlants om 37 gouden karolus gulden 10
jairen lang mit allen voirwairden in desen boeck gescreven vrij gelt. Ende hij sal die sloeten vullen
bijden huijs. Ende tjair van ’31 is teerste jair bruijckers ende betaelingen.
Folio 120v.
Nota dese 12 morgen sijn verhuijert met het navolgende perceel van 2½ morgen ut ibidem patet.
Anno 1500 negen ende vijftich heeft Cornelis Jansz. bij Swieter sluijs ingehuijrt vanden deken ende
gemeen capittel dese voersz. twalff morgen lants met noch derdalff morgen lants, welc gescreven
staet folio 122 facie … tsamen vijff jaeren lang ende niet langer, tsiaers om 12 pont groot vlaems, facit
twie ende tseventich gulden la… gelts, van als vrij gelt ooc mede vanden thienden penning. Ende
voort mit allen anderen capittels voerwaerden voer in desen huijrboeck gescreven. Ende tjaer negen
ende vijftich voersz. sal wesen teerste bruijckjaer ende betaelingen.
Anno 1500 vijff ende tsestich heeft Cornelis Jan Bouwensz. bij Swieter sluijs dese voorsz. 12 morgen
met noch derdalff morgen, gescreven folio 122 face, tsamen 9 jaren lang, tsiaers om vier ende
tachtich guldens lopens gelt, van als vrij oock mede vanden thienden penning. Ende jaer voirsz. is
teerste bruijckjaer.
Deese voorsz. twaleff mergen met noch derdalff mergen, geschreven folio 123 heeft ingehuijrt Jacob
Cornelis zoon den tijt van vijff achter een volgende jaren, ingaende teerste vandien Petri ad
Cathedram anno 1500 ende tachtich siaers voor de somme van vijff ende tnegentich guldens tstuck
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van 40 grooten. Te betalen jaerlicxs de selve huijre op drie termijnen als vuijtgang Meij, Jacobi ende
Kersmisse telcken een gerecht derde paert vandien vrijs gelts van molen ende mergengelden ende
e
ts
van allen andere schattingen, ongelden ende impositien niet vuijtgesondert dan tgeene bijde co ma
ofte Staeten slants van Hollandt daer op tot laste vanden eijgenaer gestelt sal werden ende met
andere voorwaerden breeder inde huijrcedulle gementioneert. Ons present als scepenen daer toe
gecommitteert.
Folio 122v.
Zoeterwoude 2½ morgen lants.
Item Jan Bouwensz. bruijct die helft van vijff morgen om vijff rijnsse gulden. Ende sijn gecoemen van
heer Bouwen testament van Lochorst. Ende hij heeft die helft van die vijff morgen weder ingehuijrt om
vijff rijns gulden tsiaers 10 jair lang. Ende het jair van ’11 sal dat eerste bruijckt weesen ende betaling.
Item dese voirsz. 2½ morgen lants heeft Jan Bouwensz. weder ingehuijrt 10 jair lang om 5 rijns
gulden. Mit voirwairden als voirsz. staet. Ende dat jair van ’21 sal wesen die eerste bruijcwaer ende
betaelinge.
Item Cornelis Jansz. Jan Bouwensz.z. bruijct noch 2½ morgen weijlants bij dien twalven morgen
gelegen om 7½ gouden karolij gulden ende vijff sch. Mit voerwairden in desen boeck gescreven vrij
gelt. Ende tjaer van ’31 is teerste bruijcjaijr ende betaelingen. Ende sal die huijr duijren 10 jaijr lang,
dair den eerste jair of is tjair 1531.
Item Cornelis Jansz. Jan Bouwensz.z. heeft wederom ingehuijrt 12 morgen weijlants, int voergaende
blat voirsz. met noch 2 morgen weijlants hier boven gescreven, tsamen om 52 karolus gulden van
goude, 10 jaijr lange vrij gelts. Mit alle voirwairden in dit huijr boeck gescreven. Ende tjair van ’41 sal
teerste bruijcwaer ende betaelingen wesen.
Item Cornelis Jansz. voersz. heeft weder ingehuijrt desen voersz. 12 morgen weijlants mit noch 2½
margen weijlants hier boven gescreven, tsamen vijf jaeren lang, tsiaers om 58 gouden karolij gulden in
gout als loop hebben in tijt dat die huijr jaerlicx verschinct. Vrij gelt mit alden anderen voerwaerden in
desen huijrboeck gescreven. Te betaelen binnen die twalff nachten van Korsmisse. Ende tjaer ’54 is
teerste bruijck jaer ende betaelingen.
Dese 2½ morgen lants mit noch 12 morgen lants heeft Cornelis Jansz. bij Swieter sluijs wederom vijff
jaren lang ingehuijrt tsiaers om twie ende tseventich gulden vrijs gelts. Ende tjaer negen ende vijftich
sal wesen teerste jaer van bruijckinge ende betaelinge. Vide supra 120 facie. Ende is hem noch
thoegelaten een jaer gebruijck alst jaer van ’64 ende dat om 78 guldens lopens gelt.
Dese 2½ morghen heeft Cornelis Jan Bouwensz. weeder inghehuijrt neghen jaren lang met noch
e
anderen 12 morghen vide supra folio 120 facie 2 .
Folio 123.
Deese derdalff mertgen heeft Jacob Cornelisz. ingehuijrt vijff jaeren lang met noch 12 mergen vide
e
supra folio 120 facie 2 .
Folio 125.
Zoeterwoude 1½ morgen lants.
Item int jair van ’46 huijrde Willem Pietersz. anderhalff morgen lants gelegen in Zoeterwoude, die
capittel gecoft heeft tjegen Willem Bort Pouwelsz., den hoop om 5½ rijnse gulden, die gulden 41 groot
(volgt een latijnse zin) tsiaers 10 jair lange. Ende dit jair van ’46 is die eerste bruijcwair ende
betaelinge. Ende hij sal dit lant weijen ende niet saijen. Ende hij sal van dite morgen geven een
grooten verlorens gelts ende doen dat een out huijrman schuldich is te doen.
Item dese voirsz. anderhalff morgen lants heeft weder ingehuijrt Dirck Ghijsbrechtsz. vijff jair lang, in
allen manieren alst voirsz. staet. Ende dat jair van ’76 sel die eerste bruijcwaer ende betaelingen
wesen.
Item dit lant heeft weder ingehuijrt Dirck Ghijsbrechtsz. 10 jair lange, in alle manieren ende
voirwairden alst voirsz. staet. Ende dat jair van ’83 is die eerste bruijcwair ende betaelingen.
Item int jair 1500 ende twie heeft Jacob Dircxz. dese voirsz. anderhalff morgen lants bijden deken
ende capittel gehuijrt 10 jair lang, tsiaers om 5½ wilhelmus scilden vrij gelts, nae alle voirwairden
voirsz. inden boeck. Ende sal dat jair voirn. die eerste bruijcwair wesen ende betalingen.
Item dit lant heeft weder ingehuijrt anno ’16 Jacob Dircxz.. Ende dat jair voirsz. sel die eerste
bruijcwair wesen ende betaelingen.
Int jair 1500 ende 26 heeft Jacob Dircxz. dese voirsz. 1½ morgen lants bijden deken ende capittel
gehuijrt 10 jair lang, tsiaers om 8 rijns gulden vrij gelts, na alle voirwairden voirsz. in dese boeck. Ende
sal dat jair voirn. dat eerste bruicwair wesen ende betaelingen.
Item dese 1½ morgen lants heeft ingehuirt die weduwe van Jacob Dircxz. ende Willem Dircxz. haer
swager 10 jair lang, tsiaers om 10 gouden karoli gulden vrij gelts, nae wtwijsen dien voirwairden voir in
dese boeck gescreven. Ende tjair van ’36 sal die eerste bruijck jair ende betaelinge wesen.
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Item dese 1½ morgen landts heeft weder ingehuijrt Willem Dircxz. olijslaeger tsiaers om 10½ gouden
karoli gulden vijff jaren lang mit alden voirwairden in deser boeck gescreven. Ende tjair van ’47 sal
teerste bruijcjaijer weesen ende betaelingen.
Item Willem Dircxz. heeft weder ingehuijrt desen voirsz. 1½ morgen lants vijff jaren lang ende niet
langer, tsiaers om 12 gouden karolus gulden in gout als loop hebben in tijt vanden verschienen huijr,
mit allen anderen voirwairden voir in deser huijrboeck gescreven. Ende tjair 1552 is teerste jaijr
bruijcker ende betaelingen.
Item dese anderhalf morgen gelegen an Roeburchlaen heeft Willem Dircxz. weder ingehuijrt voer
Jacop Willemsz. sijn soen vijf jaeren lang, tsiaers om 17 gouden karolus gulden als loop hebben in tijt
dat die huijr verschinct, mits onderhouden alden voirwaerden vanden capittel die hem upgelesen sijn.
Te betaelen vrij gelt inden twalven nachten van Korsmisse. Ende tjaer ’57 is teerste jaer bruijcker ende
betaelingen.
Folio 125v.
Item dese anderhalff morgen gelegen aen Rodenburgerlaen bijden hoop sonder maet heeft ingehuijrt
Dirck Willemsz. negen jaeren lang, tsiaers om 20 gulden loopens gelt, van als vrij ende oeck mede
vanden thienden penning mit conditiën dat hij die eerste vijf jaren sal tvoersz. lant mogen insteecken
ende bezaijen ende die vijff jaren geëxpereert sijnde sal die voorsz. Dirck tselfer lant gehouden
weesen dreest op te leeveren ende voorts te weijen. Ende tjaer van ’62 is teerste bruijck jaer ende
betaelinge.
Anno 1500 acht ende tsestich is dese voorsz. huijrwaerde van dese anderhalff morghen leggende an
Rodenburchgerlaen overgeset up Mathijs Jansz. bijde Zijlepoort up conditiën ende voerwaerden
boven ghescreven. Hier en boven heeft Mathijs Jansz. voorsz. dese voorsz. anderhalff morghen noch
inghehuijrt vijff iaren lanck, tsiaers om twintich gulden lopens ghelt vrij van als ende oeck mede
vanden thijenden penninck. Ende voort met alle anderen capittels voerwaerden voer in dese boecke
ghescreven, mits condicie dat Mathijs voorsz. dit lant sal mooghen insteecken, behouden die drije
laetste iaren, inden welcken Mathijs voorsz. sal ghehouden weesen tlant up te leveren ende voorts te
weijen. Ende tiaer van ’71 is teerste bruijck ende betalijnghe weesen.
Deese voorsz. anderhalff mergen heeft ingehuijrt Mathijs Jans zoon bouman den tijt van vijff achter
een volgende jaeren, ingaende teerste vandien Petri ad Cathedram anno 1500 ende tachtich, siaers
voor de somme van twintich guldens tstuck van 40 grooten. Te betaelen jaerlicxs de selve huijre op
drie termijnen als vuijtgang Meij, Jacobi ende Kersmisse, telcken een gerecht derde paert vandien.
Vrijs gelts van molen ende margengelden ende van allen andere schattingen, ongelden ende
e
ts
inpositien nijet vuijtgesondert dan tgeene bijde co ma ofte Staeten slants van hollandt daer op
Folio 126.
tot laste vanden eijgenaer gestelt sal werden ende met andere voorwaerden breeder inde huijrcedulle
gementioneert. Ons present als schepenen daer toe gecommitteert.
Anno 1585 soe heeft Cornelis Mathijs zoon bouman ingehuijert deese voorsz. anderhalff mergen
lants, gelegen aen Roomburgerlanen. Belent oost de Roomburger wateringe, zuijt Mees Alewijns
zoon, west de voorsz. laen ende noort tconvent van Leewenhorst. Vijff jaeren ingaende Petri ad
Cathedram anno 1500 vijff ende tachtich voorsz. om twintich gulden van 40 grooten tstuck.
Anno 1590 soe heeft Heijnrick Pieters zoon Schaij ingehuijert deese voorsz. anderhalff mergen lants,
gelegen aen Roomburgerlaen. Belent oost de Roomburger wateringe, zuijt Mees Alewijnsz. zoon,
west de voorsz. laen ende noort tconvent van Leeuwenhorst. Vijff jaeren ingaende Petri ad Cathedram
anno 1500 tnegentich voorsz. om vier ende dertich gulden van 40 grooten tstuck.
Folio 127v.
Zoeterwoude 9 hont lants.
Item int jaijr van ’79 huijrde Willem van Tetroede 9 hont lants sonder maet, gelegen in een camp van
21 hont landts. Die 9 hont tsiaers om 8 pont, 8 jaijr lange. Ende hij sel dit lant houden buijten scade
ende geven een groten verlorens gelts sonder ofslaen. Ende doen voirt al dat een out huijrman
sculdich is te doen. Ende dit jair van ’79 sel die eerste bruijcwair wesen.
Item int jaijr ’88 heeft Kerstijn, Willem van Tetroeden weduwe dit lant voirsz. ingehuijrt als tot twee
morgen lants ende niet meer. Dese 2 morgen om 7 rijns gulden (current) durende vijff jair lang. Ende
hier voiren staet specificeert 14 hont als capittels coop was gecoft tiegens Pieter Henricxz.
scaerslijpper. Mer bij goede onderwijs van heer Thomas wter Camp die int lant voirsz. hadden van
sijnre cappelrie wegen 3 hont lants ende nu besitter off is meester Cornelis van Delft. Ende is gelegen
int sinte Pieters kerck tot Leijden. Hier voir heeft onse vercoeper voir des capittels interest ende kosten
beweesen in Voirscoeten 2 rijns gulden tsiaers. Dese verhueringe is gesciet anno ut 15 Novembris
puntibus Daniele Tetroeden et jo Arnolden de Tetroeden post missarij (rest ook in latijn). Ende voirt in
alle manieren als voirsz. staet.
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Item int jaijr van ’93 huijrde Arent van Rijn 9 hont lants sonder maet om vijff rijnse gulden tsiaers vrijs
gelts vijff jair lang. Ende doen voirt al dat een out huijrman sculdich is te doen. Ende dat jaijr van ’94
sel die eerste bruijcwair wesen ende betaelingen.
Item dese negen hont voirsz. heeft weder ingehuijrt Airnt van Rijn voirsz. in allen manieren als voir in
dit boeck staet. Ende dat jaijr voirsz. sel wesen die eerste bruijcwaijr ende betaelinge.
Item dese voirsz. 9 hont heeft weder ingehuijrt Aecht van Rijn vijff jaijr lang, tsiaers om 5 rijns gulden.
Mit voirwairden als voir inden boeck staet. Ende het jaijr van ’14 sel dat eerste bruijck jair wesen ende
betaelingen.
Item int jaijr van ’19 huijrde Pieter off Aechte sijn moeder van Rijn 9 hont lants voirsz. om 6 rijnsche
gulden, om vrij gelt als voir inden boeck staet. Ende dat jaer van ’19 sel wesen die eerste bruijckwair
ende betaelinge ende dese huijr sal duren 10 jaijr lange.
Int jaijr van 1529 huijrde Pieter van Rijn dese 9 hont landts voirsz. om 7½ gouden karolij gulden
tsiaers, 10 jaren lang vrij gelt. Mit alle die voirwairden in dese boeck gescr. Ende dat jair voirsz. sal
teerste bruijcjaijr ende betaelinge wesen.
Item int jair van ’39 huerde Pieter van Rijn dese 9 honden lants voirsz. om 9 gouden karolij gulden
tsiaers, 10 jaijren lang vrij gelts mit allen voirwairden in desen boeck gescreven. Ende tjair voirsz. sal
teerste bruijckjaijr ende betaelinge wesen.
Folio 128.
Item desen 9 hont lants ant ander blat gescreven heeft Pieter van Rijn weder ingehuijrt om 12 gouden
karolij gulden tsiaers, vijff jaijr lang mit alden voirwairden in deser huijr boeck gescreven. Ende tjair
van ’49 is teerste jaijr bruijckens ende betaelinge.
Item desen 9 hont lants voirsz. die Pieter van Rijn plach te bruijcken heeft nu ingehuijrt Willem Dircxz.
Rosenburch 4 jair lang ende niet langer, tsiaers om 9 gouden philips gulden in gout als loop hebben in
tijt dat die huijr verschinct. Vrij gelt mit allen anderen voirwairden in deser huijrboeck gescreven. Ende
tjair ’54 is teerste jair bruijck ende betaelingen.
Item desen 9 hont lants heeft Jan Schoutgen ingehuijrt een jaer lang, te weten het jaer van ’58.
Item dese voersz. negen hont weijlants heeft weder ingehuijrt vijff jaren lang ende niet langer Willem
Dircxz. Rosenburch, tsiaers om derthien gulden lopens gelts. Van als vrij gelt oeck mede vanden
thiende penning. Ende voert mit allen anderen capittels voerwaerden hem voer gehouden ende
gelesen, gescreven voer in desen huijrboeck. Ende tjaer van negen ende vijftich sal wesen het eerste
bruijckjaer ende betaelinge.
Item dese voersz. negen hont weijlants heeft nu ingehuijrt negen jaer lanck Jan Pietersz. Schoutgen,
tsiaers om achtien gulden lopens gelts. Van als vrij oeck mede vanden thienden penning. Ende jaer
vier ende tsestich is teerste bruijctjaer.
Deese voorsz. negen honden lants heeft ingehuijrt Reijnout van Oijen den tijt van vijff achter een
volgende jaeren ingaende teerste vandien Petrij ad Cathedram anno 1500 ende tachtich siaers voor
die somme van derthien gulden ende thien stuvers den gulden tot 40 grooten gereeckent. Te betaelen
jaerlicxs de selve huijre op drie termijnen als vuijtgang Meij, Jacobij ende Kersmisse telcken een
gerechte derde paert vandien. Vrijs gelts van molen ende margengelden ende van allen andere
e
ts
schattingen, ongelden ende impositien niet vuijtgesondert dan tgene bijde co ma ofte Staeten slants
van Hollandt daer op tot laste vanden eijgenaer gestelt sal werden. In kennisse van ons
ondergeschreven schepenen daer toe gecommitteert.
Folio 128v.
Anno 1580 soe heeft Reijnout van Oij ingehuijert deese voorsz. negen honden lants gelegen in een
perceel van drie mergen achter Cobels huijsken, waer off den huijsarmen tot Leijden competeert een
mergen ende Reijnoult van oij voorn. een halff mergen. Belent oost de bruijckweer van Jan Jans zoon
van Rossem, suijt tcapittel selffs, west den heer wech gaende naer Voorschoten ende noort St.
Catherijnen gasthuijs binnen Leijden. Vijff jaeren ingaende Petri ad Cathedram anno 1500 vijf ende
tachtich voorsz. om veerthien gulden van 40 grooten tstuck.
Anno 1590 soe heeft Cornelis Jans zoon van Amersfoort ingehuijert deese voorsz. negen honden
lants gelegen in een parceel van drie mergen achter Cobels huijsken, waer off den huijsarmen tot
Leijden competeert een mergen ende Reijnoult van Oij voorn. een halff mergen. Belent oost de
bruijckweer van Jan Jans zoon van Rossem, suijt tcapittel selffs, west den heer wech gaende naer
Voorschoten ende noort St. Catherijnen gasthuijs binnen Leijden. Vijff jaeren ingaende Petri ad
Cathedram anno 1500 tnegentich voorsz. om twintich gulden van 40 grooten tstuck.
Folio 130.
Benthuijsen 4 morgen lants.
Item Jan Pietersz. heeft gehuijrt vanden deken ende capittel 4 morgen lants gelegen int Benthuijsen,
drie jaijr lanck om 11 rijns gulden. Dit lant is gecoemen van Wouter Pietersz. Ende dat jaijer van ’17
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sel die eerste bruijcwair wesen ende betaelingen. Hij sel geven vrij gelt na inhout die voirwairden voir
int boeck gescreven.
Item Henrick Jansz. heeft ingehuijrt vanden capittel desen voirsz. 4 morgen lants gelegen in
Benthuijsen vijff jaijren lang mit allen voirwairden die int huijrboeck gescreven staen, tsiaers om 14
rijns gulden vrij gelts. Ende tjair van ’25 is teerste jaijr bruijcker ende betaelingen.
Item desen voirsz. 4 morgen lants heeft Henrick Jansz. weder ingehuijrt 5 jair lang om 14 rijns gulden
als voirsz. is mit allen voirwairden in deser boec gescreven. Ende hij sal altemet dit lant verbeteren.
Ende dat jair van ’31 is teersten jair bruijck ende betaelingen. Et dedit £ 4 te rentsoen.
Int jaijr 1536 heeft Henrick Jansz. woenende anden Groenedijck inden ambocht van Haserwoude
ingehuijrt vanden deken ende capittel tot Leijden vier morgen landts, bijden hoop sonder maet,
gelegen in den ambocht van Benthuijsen, te weijen ende niet te maijen. Dat mit expres consent
vanden capittel voirsz. In allen manieren ende voirwairden hier nae bescreven, tsiaers om thien
gouden karolij gulden oft anderen paijment alsoe goet vrij gelt, te betaelen allen jaijrs voir Paschen.
Ende dit lant te vrien van allen ongelden up sijnen coste sonder enighe verminderinge van die voirsz.
10 karolij gulden. Eerst die tijt van thien jaijren dair dat eerste jaijr sal wesen tjair van 1500 hondert ses
ende dertich. Ende nae die 10 jaijren voirsz. soe sal noch Henrick Jansz. voirsz. off sijnen erven dit
voirsz. lant bruijcken elven jaren lang inden selfde prijs, twelck dat capittel voirn. hem consenteren sal
up dien voirwairden hier in gescreven sonder die jaijrlicx huijr te mogen vermeeren noch verhoegen
ende sonder enich rentsoen daer aff te eijcken, mer die huijr op laten teijken. Des sijn voirwairden
ende condicie dat Henrick Jansz. voirsz. dese vier margen lants wel toemaecken sal up sijne cost mit
bagghar wtten Rijn gehaelt ende mit misse tsamen om daer mede dit lant wel toe gemaect ende
verbetert te werden alsmen behoert ende plach lant toe te maken om lang te duijren sonder arch oft
list daer in te souken. Wel verstaende dat omtrent een hont lants dat teijnde van dit voirsz. lant is
overmits dat een zusen is seer laecht en sal Heinrick niet verbonden sijn om toe te maecken. Ende is
mede voerwairde als Henrick voirsz. een morgen oft daeromtrent vanden voirsz. lant zoe toegemaect
heeft ende als in toemaken is, soe sal hij daer op roepen die vanden capittel voirsz. om dat te besien
ende haer goede duncken daer toe te dragen. Ende ingeval dat dit voirsz. lant niet genoech
toegemaect en waer, soe sel Henrick voirsz. dat verbeteren tot redelicheijt als behoert. Is
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mede voerwaert als Heinrick voirsz. die eerste morgen meer zal toegemaect heeft, soe sullen die
vanden capittel voirsz. haer koer hebben oft sij houden willen voertan die huijr voirsz. ende tlant laeten
voert toemaecken off sij daer wtgescheijden willen. Ende waert sake dat die vanden capittel die huijr
als voirsz. is niet langer en woude houden ende oeck nijet en begeerden tlant verder toegemaect te
werden, soe sullen sij Henrick voirsz. te rerenwijs voldoen van datgheen dat hij toe gemaect ende
verbetert sal hebben in dit voirsz. lant bij goeden mannen die sij beijden daer toe nemen sullen, mits
overleggen an een ende ander sijde die costen die Henrick bij scrijften stellen sal ende arbeijt daer toe
gedaen. Ende oeck die profijt ende verlopen tijt vanden huijr voirsz. Alle ding sonder arch off lijst.
Ende daer toe dat capittel heeft terstont in handen van Henrick Jansz. voirsz. vier karolus gulden
gegeven om te beghinnen ende helpen dit lant toetemaecken. Ende boven desen voirwairden soe sel
Henrick Jansz. voirsz. noch onderhouden allen die anderen voirwairden voer in desen huijrboeck des
capittels gescr. Ende heeft dit lant nu ter tijt belegen an die zuijtsijde Willem Jacobsz. van Hout, an die
noortsijde Jacob Gerijtsz. schout tot Benthuijsen, streckende wt die Hoege Veense vairt after an die
Slinger kade. Ende tjaijr van 1500 ende ses ende dertich is die eerste bruijck jaijr ende betaelingen.
e
Aldus gedaen inden capittel opten 22 dach in Januario anno ’36 ende daerna geconsenteert bijden
deecken ende capittel dat die huijr stateren sal. Ende Heijnrick Jansz. voirsz. sal dit lant bruijcken die
tijt voersz. mit alle den voirwaerden.
Item desen vier mergen weijlants heeft Henrick Jansz. anden Groenendijck weder ingehuijrt vijf jaeren
lang, tsiaers om 20 gouden karolus gulden, te betaelen als loop hebben in tijt dat die huijr verschinct,
vrij gelt tot Lichtmisse dach. Mit alden voorwaerden ende condicie des capittels dien hem voer
gehouden sijn ende gelesen. Ende tjaijr ’57 is teerste bruijcjaer ende betaelingen. Ende dit lant niet te
maijen maer weijen.
Dese voorsz. vier morgen weijlants bijden hoop sonder maet heeft wederom ingehuijrt Heijnrick Jansz.
anden Groenendijck vijff jaeren lang, tsiaers om vier ende twintich guldens van 40 grooten tstuck. Van
als vrij gelt oick mede vanden thienden penning. Ende voort mit allen anderen capittels voorwaerden.
Ende tjaer 1500 twee ende tsestich sall het eerste bruijckjaer weesen.
Dese voersz. vier morgen bij den hoop sonder maet heeft nu ingehuijrt Cornelis Kerstantsz. over
Zijlbrugge vijff jaer lang om 32 gulden lopens gelts van als vrij oeck mede vanden thienden penning.
Ende heeft tot borge gestelt Jan Jacobsz. van Dam. Ende voerts met allen anderen capittels
voerwaerden. Ende tjaer van zeven ende zestich is teerste bruijck jaer.
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Folio 131.
Anno 1500 twee ende tseventich heeft Aelbrecht Jansz. inden Weijpoort dese voorsz. vier morgen
lants, bij den hoop sonder maet vanden deecken ende capittel weeder ingehuijrt vijff iaren lanck,
tsiaers om twee ende dertich gulden loopens gelt. Vrij van alle ongelden ende oeck mede vanden
thijenden, twintichsten ofte honderste pennijnck, alsoe int contraheren vande huijre daer regardt up
genomen is. Ende voort met allen anderen capittels voerwaerden den voorsz. Aelbrecht Jansz.
voergelesen ende voergehouden. Ende voort tlant te gebruijcken up zijn oorbaer. Ende ten selve
tijden is mede gecompareert Kors Claesz. ende heeft hem selve voer den voorsz. Aelbrecht Jansz.
geconstitueert als borge onder alle capittels voerwaerden. Ende dit lant heeft nu ter tijt belegen anden
zuijtzijde Adriaen Philpsz. ende anden noortsijde derffgenamen van Jacop Gerritsz. Ende tiaer van
twee ende tseventich voorsz. sal teerste bruijciaer weesen.
Folio 133.
Voerschoeten 5 morgen lants.
Item int jair van ’70 huijerde Pieter Pietersz. 5 morgen lants gelegen in Voerscoeter ambocht, bijden
hoop sonder maet om 5½ wilhelmus schilden, tsiaers 20 stuvers voer die schilt 10 jaijr lang. Ende hij
sel geven een groten verlorens gelts van die morgen sonder ofslaen. Ende doen al dat een out
huijrman sculdich is te doen. Ende dit jaijr van ’70 sel die eerste bruijcwaer ende betaelingen wesen.
Item dese voirsz. 5 morgen lants heeft weder ingehuijrt Pieter Pietersz. voirsz. vijff jaijr lang, tsiaers
om 6 wilhelmus scilde, die scilt voir 20 stuvers gerekent. Ende voirt in allen manieren alst voirsz. staet.
Ende dat jaer van ’87 is die eerste bruijcwaer ende betaelingen.
e
Item dit voirsz. lant heeft wederom ingehuijrt den 28 dach in April anno ’95 Baert Pieter Pietersz.
wedewij, vijff jair lanck om vijfstalve rijns gulden vrijst gelt. Wtgesondert niwe wercken, indien sullen wij
doen als buijrlant. Ende dat jair voirsz. sel die eerste bruijcwair ende betalingen wesen.
Item dit lant voirsz. heeft weder ingehuijrt Dammas Cornelisz. tien jaijr om rijnse gulden vijftallif. Ende
dat jaijr van ’13 sel wesen die eerste bruijcwair ende betaelingen. Voirt in allen voirwairden als voir int
boeck staet, dat is vri gelt.
Item dese huijr is overgeset op Dirck Willemsz. bij consent van Dammas Cornelisz. bij den heeren
vanden capittel. Ende hebben daer off gehadt een philips gulden. Ende sal wt die huijr gaen als voirsz.
staet.
Item dit voirsz. lant heeft weder ingehuijrt Dirck Willemsz. 10 jair lang om 10 pont tsiaers om vrij gelt
als voirsz. staet. Ende dat jaer van ’23 sel die eerste bruijcwair wesen ende betaelingen.
Desen voirsz. 5 morgen weijlants heeft Dirck Willemsz. weduwe ingehuirt vanden capittel, eerst 10
jaren lang tsiaers om 10 gouden karolij gulden voer desen tijt geslegen, vrij gelt van allen oncosten
van ouden ende niuwe wercken. Mit alden voirwairden in deser huijrboeck gescr. Des sijn mede
voirwairden dat Dirck Willemsz. voirsz. desen vijff morgen lants wel toemaken sel op sijnen cost, mit
poertaerde, mis ende baggher wten Rijn gelaet, soe dat dit lant wel toegemaect wesen sal, die een
helft binnen die eerste vijff jaijren van deser huijr. Ende dander helft bliven die andren vijff jaijren daer
an volgende ende sal Dirck Willemsz. in die eerste camp naest sijne woeninge een sloet midden doer
delven daert alderbest dienen sal, ses voeten breet, om daer mede den selvenden camp te hoghen
ende deser selvede sloet sal Dirck weder vollen voir die laesten jaijren in deser huijr begrepen, in dien
het capittel belieft. Item in die ander camp van dit voirsz. lant sal hij een nieuwe sloot diergelijck delven
om mede te hoegen die andren deelen van dit lant ende sal toedammen ende stoppen een oulder
sloot binnen ende naebij die west eijnde van dit selfde lant, soe dat desen voirsz. vijff morgen sullen
gedeelt wesen an vier
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camppen. Ende als dit lant soe toegemaect is sal Dirck Willemsz. voersz. off sijnen erven comen voer
den capittel ende begheren contimatij van huijr noch 10 jaijren ende teijnde van die noch 10 jaijren.
Ende tlesten daerna noch vijff jaijren inden sellefde prijs voirsz. Ende dat sal hem tcapittel gonnen
ende niet weijger. Ende Dirck sal betaelen dien rentsoen telcke reijs den capittel ende geven den
register bewairder tellick reijs drie stuvers om te verboecken. Ende wanneer een camp van desen vijff
morgen soe toegemaect waert, soe sal Dirck dat selfde campe die eerste ende dander jaijr maijen
ende voertaen weijen ende niet maijen sonder consent vanden capittel voirsz. Ende Dirck Willemsz.
heeft den capittel beloeft allen desen puncten voirsz. voer hem ende sijnen erven te onderhouden off
dit lant sal wter huijr weesen ende vrij an dat capittel coemen, sonder intwaering te doen. Ende heeft
dit lant nu ter tijt belegen an die oestzijde Dirck Willems voirsz. mit veerthien hont lants daer sijn
woening up staet, an die westeijnde vier morgen toebehoerende een vicarij upt altair van sinte Lauris
in die kerck van Voerschoeten, an die suijtsijde die Opper wateringe ende an die noortsijde een
capelrije lant in sinte Pieters kerck binnen Leijden. Aldus gedaen int capittel huijs vanden voirsz.
e
capittel int jaer vijftien hondert ende twee ende dortich upten 26 dach in Septembri. Ende dat jaijr van
1500 drie ende dortich sal teerste jaijr bruijcker ende betaelingen wesen.
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Anno ’40 decima Decembris heeft versocht dese Dirck Willemsz. continuatie van 10 jaijren ende is
hem gegont na dat voirsz. staet. Ende die oude belenden sijn als sij waren. Ende heeft mijn betaelt 3
st. van reijcken.
e
Anno 1500 een ende vijftich den 20 Aprilis heeft Jan Willemsz. zwager ende wt die naeme van Dirck
Willemsz. versocht continuatie vanden huijre voirsz. van 10 jaren. Waer off teerste jaijr sal sijn dit
toecomende jaijr van twee ende vijftich. Ende is hem gegont mits dat hij betaelt heeft bij tusschen
spreken van goede mannen in emende ende beterschap van alsulke versuijmte als capittel claechde
niet genoech toegemaect te sijn dit voirsz. lant mit een pont vlaems voirden costen ende moijten daer
om gedaen. Ende sal binnen den resterende jaeren noch brengen up dit voirsz. lant 32 sceepen
poortaert ende misse ende noch twee hondert scepen sandt. Ende heeft betaelt den rentsoen eens 30
st. ende den registratoer eens 3 st. Actum ut supra.
Item dien vijf margen weijlants an dander sijde gescreven die Jan Willemsz. buijrman tot Voorscoeten
an gecoemen is tot sijne deel eerffenisse van sijne wijf weegen als dochter ende eerffgenaemen van
Dirck Willemsz. alias dove Dirck, welcke voersz. vijf margen Jan Willemsz. voersz. wel toegemaect
ende verbetert heeft mit sant, poertaerde ende misse achtervolgende sekeren voerwaerden bijden
deeken ende capittel ende Jan Willemsz. voersz. geaccordeert ende gemaect weesende, alsdien
gedeputeerde vanden capittel, te weten meester Cornelis Willemsz. ende Mr. Cornelis Baroen dien
voersz. lant gevisiteert hebbende ende alsulcken aftervolgende dien contracten gedaen te wesen den
deecken ende capittel geraporteert hebben. Ende want in den voorsz.
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voerwaerden begrepen staet datmen van dit lant voersz. staen die huijr van die nijet maije noch saije
en sal in dit voersz. lant. Soe heeft Jan Willemsz. voersz. nae versocht anden deeken ende capittel
inden capittel huijs vergaert wesende capitulaciter dat hij mochte int jair van ’54 twee morgen sonder
meer twest eijnde van desen vijf morgen soude mogen maijen mit condicie dat hij up die twie voirsz.
morgen opbrengen saulde int selve jaer noch hondert schepen sants ende 12 off derthien schepenen
poertaerden ende goede misse ende geen sandt. Maer als hij nijet maijen en sal soe en saulde hij
nijet schuldich weesen ijet up te brengen. Alle welcke condicie zoe doer Jan Willemsz. proponeert de
deken ende capittel heeft die angenaemt ende van waerde ontfangen ende haer consent daer toe
gedaen. Ende oec mede Jan Willemsz. voersz. heeft allen dien voerwaerden beloeft vast te
onderhouden up die huijr van die voersz. vijf morgen landts te verboeren sonder eenige beterscap
daervoer te eijschen van oncosten. Aldus gedaen inden capittel huijs up dijnsdags nae Alreheijligen
dach int jair 1500 drie ende vijftich. Ende desen contracten ende voerwaerden sullen acht jaeren lang
duijren. Daer tjaer ’54 teerste jaer weesen sal.
Anno 1500 twee ende testich heeft Jan Willemsz. tot Voerscoten versocht van mijn heeren deecken
ende capittel continuatie vanden restant jaren die hem souden comen te gebruijcken nae vuijtwijsen
sijn voerwaerden. Ende is hem tselfen gecontinueert mits betaellende recht daer thoe staende. Twelck
Jan Willemsz. voersz. voldaen ende betaelt heeft. Ende jaer van ’67 is tlaeste jaer.
Anno 1500 seven ende tsestich heeft Jan Willemsz. dese 5 morghen lants inghehuijrt van mijn heeren
deecken ende capittelaren neghen iaren lang, tsiaers om dertich gulden loopens ghelt. Vrij van alle
onghelden ende oeck tcapittels voerwaerden hem voer ghehouden mit conditie
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Dat Jan Willemsz. voorsz. twee marghen van dit voorsz. lant legghende westwaerdt en sal mooghen
maijen, behalven dat leste iaer sal hij tgheheele lant moeten weijen. Ende tsiaer van acht ende
tsestich sal weesen teerste bruijckiaer ende betalijnghe.
Deese voorsz. vijff morgen lants heeft ingehuijrt Jan Willems zoon den tijt van vijff achtereenvolgende
jaeren, ingaende teerste van dien Petri ad Cathedram anno 1500 ende tachtich siaers voor de somme
van dertich gulden van 40 grooten tstuck. Te betaelen jaerlicxs de selve huijre op drie termijnen als
vuijtgang Meij, Jacobi ende Kersmisse telcken een gerecht derde paert van dien. Vrijs gelts van molen
ende margengelden ende van allen andere schattingen, ongelden ende impositien, niet vuijtgesondert
e
ts
dantgeene bijde co ma ofte Staeten slants van Hollandt daer op tot laste vande eijgenaer gestelt sal
werden. In kennisse van ons ondergeschreven schepenen daer toe gecommitteert.
Anno 1585 soe heeft Jan Willems zoon ingehuijert deese voorsz. vijff mergen lants gelegen besijden
zijn wooninghe. Belent oost de werff met de voorsz. wooninghe van Jan Willems zoon, zuijt de Opper
wateringhe, west t’cappelrijen lant vande kerck tot Voorschoten ende noort den Deputaten vande
Pieters kercke tot Leijden, vijff jaeren ingaende Petri ad Cathedram anno 1500 vijff ende tachtich
voorsz. om dertich gulden van 40 grooten tstuck.
Anno 1590 soe heeft Willem Joppens zoon ingehuijert deese voorsz. vijff merghen gelegen besijden
de wooninghe van Jan Willems zoon. Belent oost de werff met de voorsz. wooninghe, zuijt de Opper
wateringhe, west cappelrijen lant vande kerck tot Voorschoten ende noort den Deputaten vande
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Pieters kerck tot Leijden. Vijff jaeren ingaende Petri ad Cathedram anno 1500 tnegentich om acht
ende veertich gulden van 40 grooten tstuck.
Folio 136.
Voerschoeten 14 hont weijlants.
Alsoe seker gescheel geresen was twijsken den deken ende capittel van sint Pancraes kercke te
Leijden aen een sijde ende Dirck Willemsz. alias doven Dirck van sekeren vierthien hont weijlants
gelegen inden ambocht van Voerschoeten, daer Dirck Willemsz. voirsz. nu ter tijt up woent mit huijs,
schuijr ende barch, welcke lant voermaels den deken ende capittel plach toe te hoeren ende mit
sekere condicien ende voerwaerden in erfpacht wtgegeven hadde. Doer welcken condicien ende
voirwaerden sijn die voirsz. 14 hont verboert ende mit aldat up stont van potinge ende timmerage
vervallen van die voirsz. erfpacht anden voirsz. capittel ende rechtelicke toe gewesen bijden schout
ende gerecht van Voerscoeten. Ende dit geschiet wesende doer versouck van Jan Willemsz., Dirck
Willemsz. swager mit anderen goede mannen inden naem ende van wegen Dirck Willemsz. alias
doefgen voirsz., mit den gedeputeerden vanden capittel om sekere jaijren in huijr te hebben die voirsz.
14 hont lants, soe als nu bepoeten ende betimmert staen. Ende aenmerckende de voirsz. capittel die
crancheijt ende ouderdorm ende quaet fortune van Dirck Willemsz. voirsz., soe heeft dat voirsz.
capittel hem gegont ende gegeven een gelicke huijr van vijftien jaijren, tsiaers om vijff gouden karolij
gulden in gout als gemunt sijn off als loop hebben in die tijt dat die huijr jaerliks verschijnen sal van die
voirsz. 14 hont. Ende daer toe heeft de voirsz. te hulpe gecomen tot den somme van 30 karolij gulden
om te helpen lossen drie gulden renten tsiaers die die pachters van dit lant hadden hier voertijts belast
ende vercoft een Huijch Andriesz. up dit voirsz. lant. Des sijn voerwaerden dat Dirck Willemsz. ende
sijne erven dit lant hoegen ende toemaken sal binnen die voirsz. huijr mit sandt, baggert ende misse
als behoert, mit verbant van allen andere voirwairden gescreven inden huijrboeck vanden landen des
capittels voirsz. Aldus gedaen bijden gedeputeerden vanden voirsz. capittel als meester Jan
Velleman, meester Raes van Treslonge, meester Cornelis Willemsz. ende meester Cornelis Baroen
e
canonicken capittularen op den 20 dach in April int jair een ende vijftich nae gemien scriven. Ende
tjaijr voirsz. is teerste jaer bruijcker ende betaelingen.
Item nae die doot van Dirck Willemsz. alias doeven Dirck soe hebben sijn twee dochteren mit haeren
mannen, te weten Jan Willemsz. ende Pieter Claesz. die erffenisse van Dirck Willemsz. gedeelt mit
oeck die bruijckwaer vanden gehuijrde landen. Ende Jan Willemsz. heeft an sijne deel die huijrwaer
van vijff morgen lants, onsen capittel toebehorende tot dien restanten jaren die Dirck Willemsz. noch in
huijr hadde, als hier voer gescreven staet, mit condicien als daer begrepen is.
Item die vijff morgen weijlants voirsz. die Jan Willemsz. buijrman tot Voerschoeten angecoemen is tot
sijne deel eerfenisse van sijn wijff weegen als dochter ende erfgenaeme van Dirck Willemsz. alias
dove Dirck. Welcke voirsz. vijff morgen Jan Willemsz. voirsz. wel toegemaect ende verbetert heeft mit
sant, poertaerde ende misse achtervolgende sekeren voerwaerden bij den deken ende capittel ende
Jan Willemsz. voirsz. geaccordeert ende gemaect wesende als die
Kanttekening: Dit selffde parcheel staet noch eens genarreert int voergaende beginnende folio 133
facie secunde.
Folio 136v.
gedeputeerde vanden capittel, te weten meester Cornelis Willemsz. ende meester Cornelis Baroen dit
voirsz. gevisiteert hebbende ende alsulcken achtervolgende die contracte gedaen te wesen den
deken ende capittel gereporteert hebben. Ende want in die voirsz. voirwaerden begrepen staet
datmen van dit lant voirsz. staende die huijr van dit nijet maijen noch saijen en sal in dit voirsz. lant.
Soe heeft Jan Willemsz. voirsz. nae versocht anden deken ende capittel inden capittel huijs vergaert
wesende cappitulariter, dat hij mochte int jair van ’54 twee morgen sonder meer twesteijnde van dese
vijff morgen soude moegen maijen, mit condicie dat hij op die twie voirsz. morgen opbrengen soude int
selve jaer noch hondert scepen sandt ende 12 off 13 scepen poortaerde oft goede misse. Ende off
Jan Willemsz. voirsz. in die anderen jaren nae tjaijr van ’54 twie voirsz. morgen soude willen maijen,
alsdan soe sal hij sculdich wesen in dat selve jaer dat hij maijen sal noch op die twie voersz. morgen
te brengen vijff ende twintich scepen poertaerde ende goede misse ende gheen sant. Maer als hij niet
maijen en sal, soe (e)en soude hij niet sculdich ijet up te brengen. Allen welcken condicien soe voer
Jan Willemsz. proponeert de deken ende capittel heeft die aengenaem ende van waerden ontslagen
ende haer consent daer toe gedaen. Ende oick mede Jan Willemsz. voersz. heeft alle die voirwairden
beloeft vast te onderhouden up die huijr van die voersz. vijff morgen lants te verboeren sonder enige
beterschap daer voer te eijsken van onkosten. Aldus gedaen inden capittel huijs up dijnsdaegs nae
Alreheijligen dach int jaer 1500 drie ende vijftich. Ende dese contracten ende voerwaerden sullen acht
jaijren lang duijren. Daer tjaijr ’54 teerste jaer wesen sal.
Item Pieter Claesz. die ander swager van Dirck Willemsz. voirsz. heeft an sijn deel die huijrwaer ende
gebruijct van die voirsz. 14 hont weijlant, die huijr durende die Jan Willemsz. voirsz. inden naem ende
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van wegen Dirck Willemsz. gemaect hadde mit de capittel om vijff gouden karolij gulden in goudt als
gemunt sijn off te betaelen dien als die loop hebben in die tijt dat die huijr verschinct mit allen andren
condicien inden huijrboeck vanden landen des capittels voirsz. Ende tjair 1500 ende ’51 is teerste
bruijck jaer ende betaelingen. Ende hebben desen 14 hont nu ter tijt belent aent oest zijde ende
zuijtsijde die Ouper waeteringe, an westsijde 14 hont weijlants eerffpacht die Jan Willemsz. heeft ende
sijn huijs ende woninge up staet ende an die noortsijde Pieter Claesz. eerffpacht lant van Onser
Vrouwen kerck tot Leijden. Alsoe doer Jan Willemsz. ende Pieter Claesz. voersz. sijn die voersz.
belenden verleeden ende dat capittel in scrift gegeven. Int jair 1552 stilo communi.
Folio 137.
Item dese 14 hondt heeft nu ingehuijrt vanden deecken ende ghemeen capittel Pieter Claesz., negen
jaren lang, tsiaers om 12 guldens vrij gelt oeck mede vanden thienden penning ende met allen
anderen capittels voerwaerden voer in desen huijrboeck gescreven. Ende jaer van ses ende tsestich
is teerste bruijck jaer.
Deese voorsz. veerthien honden lants heeft ingehuijrt Pieter Claesz. Corper den tijt van vijff achtereen
volgende jaeren, ingaende teerste vandien Petri ad Cathedram anno 1500 ende tachtich, siaers voor
de somme van twaleff gulden van 40 grooten tstuck. Te betaelen jaerlicxs de selve huijre op drie
termijnen als vuijtgang Meij, Jacobi ende Kersmisse telcken een gerechte derde paert van dien. Vrijs
gelts van molen ende margengelden ende van allen andere schattingen, ongelden ende impositien
e
ts
nijet vuijtgesondert dan tgeene bijde co ma ofte Staeten slants van Hollandt daer op tot laste vande
eijgenaer gestelt werden. In kennisse van ons onderschreven schepenen daertoe gecommitteert.
Overmits de quade betaelinghe van Pieter Claesz. Corper voorsz., soe heeft den rentmeester deese
voorsz. veerthien honden lants weder verhuijert eenen Dirck Jansz. vijff jaeren ingaende teersten Petri
ad Cathedram anno 1500 twee ende tachtich siaers voor de somme van twaleff gulden van 40
grooten tstuck, te betalen jaerlicx op drie termijnen als vuijtganck Meij, Jacobi ende Kersmisse telcken
een gherecht derde paert vandien. Vrijs gelts van molen ende mergengelden ende van allen andere
schattinhen, onghelden ende impositien niet vuijtgesondert dan tgene bijden Staeten slants van
Hollandt daer op tot laste vanden eijghenaer ghestelt sal werden. In kennisse van ons
ondergescreven schepenen daer toe gecommitteert.
Anno 1587 soe heeft Dirck Jansz. ingehuijert deese voorsz. veerthien honden lants gelegen aenden
Opper wateringe. Belent oost ende zuijt de voorsz. wateringe, west Reijer Dircxz. ende noort Leendert
Jacob Pietersz. Vijff jaren ingaende Petri ad Cathedram anno 1500 zeeven ende tachtich voorsz. om
twaleff gulden van 40 grooten tstuck.
Folio 139.
Voerschoeten 3½ morgen weijlants.
Item int jaer van ’59 huijrde Jan Jansz. gehieten Jan Balensz. 3½ morgen lants bijden hoop sonder
maet, 10 jaer lange om £ 6½ paijments tsiaers. Ende hij sal dit lant weijen off maijen ende niet saijen.
Ende hij sal gheven een groten verlorens gelts vande morgen sonder off slaen. Ende doen al dat een
out huijrman sculdich is te doen. Ende dit jaer van ’59 sal die eerste bruijckwaer ende betaelinge
wesen.
Item int jaijr van ’68 huijrde Gaerloff Dircxz. dese 3½ morgen lants bijden hoop sonder maet 10 jaer
lange om £ 6½ paijment tsiaers. Voert in allen manieren alst voirsz. staet van Jan Balensz. Ende sat
jaer van ’69 sel die eerste bruijcwaer ende betalinge wesen.
Item int jaer ’85 huijrde Willem Dirc Marcxz. dit voirsz. landt weder in 10 jaer lang in allen schijn ende
voerwaerden als voersz. staet van Gaerloff Dircxz. Ende tjaer ’85 sal die bruijcwaer ende betalinge
wesen.
Item dit lant voersz. heeft int jaer van ’99 weder ingehuijrt Willem Dirck Marcx voirsz. om £ 6½
paijment tsiaers vrij gelt. In voerwaerden als voer in dit boeck staet. Welcke huijr sel duijren vijff jaer.
Ende dat jaer van ’88 sel die eerste bruijcwaer wesen ende betaelinge.
Item dit lant voirsz. heeft weder ingehuijrt 10 jaer Arent Marc die men hiet oem Arent om £ 6½ hollants
tsiaers. In voerwaerden als voer int boeck staet. Ende dat jaer van ’13 sel die eerste bruijcwaer wesen
ende betalinge.
Item int jaer van ’23 huijrde Phillips Meesz. 3½ morgen lants vanden capittel om 9 pont hollants
tsiaers, vrij gelts als voirsz. staet 10 jair lang. Ende dat jaer voersz. sel die eerste bruijcwaer wesen
ende betaelinge.
Item dese voersz. huijr van Phillips Meesz. is overgeset op Dammas Claesz. sijne neef wonende
bijden Leijtske dam. Ende sal die huijr wtgaen alsmen scrijft 1532.
Item int jaer 1529 huijrde Lourijs Pietersz. omtrent een hont landts daer sijn huijsken op staet over die
Leijtsken dam 10 jair lang, tsiaers om een gouden karolij gulden. Mit voerwaerden dat Lourijs voirsz.
hogen sal ende toemaken dit lant gelijck dat warmes tuijncken daer in gelegen. Ende dit hont lants is
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gedolven geweest van dat voirsz. lant. Ende Phillips Meesz. sonder huijr plach mede te bruijcken.
Ende dat jaer voirsz. sal teerste bruijcwaer ende betaelinge wesen.
Int jaijr 1500 hondert ende 31 heeft Louris Pietersz. ingehuijrt vanden capittel die helft van desen
voirscr. vierdalve morgen weijlants off daeromtrent, te weijen ende niet te maijen. In welcke deser helft
begrepen is omtrent een hont lants aen den Leijsken dam die Lourijs voirsz. te voeren in huijr hadde,
daer hij eenen scuijrken ende een thuijncken up gestelt hadden. Ende deser huijr sal duijren eerste
seven jaijren lang ende daernae negen jaijren ende noch daernae negen jaijren lang, tsiaers om
vijffdalve gouden karolij gulden, voer deser tijt geslegen. Mit alden voirwaerden in deser huijrboeck
gescreven. Ende dit lant nijemant te verhuijren, noch over te geven
Folio 139v.
buijten consent vanden capittel. Des sijn mede voirwaerden dat Louris voirsz. sal desen elve hont
lants wel toemaeken op sijne cost mit baggert, poertaerde ende mis ende van die hoecht wt dit lant tot
die laecht karren, dat wel toegemaect sal sijn binnen die eerste seven jaijren, off dit lant sal wterhuijr
wesen sonder ontwaringe te doen. Sijn oec mede voerwaerden dat Lourijs Pietersz. voirsz. off sijnen
erven sullen verthonen den capittel dit lant alsoe toegemaect ende begeeren continuacie van huijr
noch negen jaijren. Ende nae dien noch negen jaijren lang inden selffde prijs, twelcken dat capittel niet
weijgeren sal. Ende geven den register bewaerder telcke reijs 2 st. om int boeck te teijckenen. Ende is
mede voerwaerde, waert saecke dat Lourijs voirsz. off sijne naecomelingen op dit lant ijet timmerde off
potende teijnde van deser huijr, sal hij dit mogen offbreecken ende houden gelijck der aerden, maer in
die boemgaerden en sal hij niet mogen roeren off houden. Ende teijnde van deser huijr en sal Lourijs
Pietersz. off sijnen erven gheen aenseggen off recht pretenderen noch houden an dit voirsz. lant,
maer sal vrij an dat capittel coemen. Ende heeft dit lant nu ter tijt belegen aen die oestzijde den
capittel voirsz. mit 11 hont die Dammas Claesz. nu ter tijt bruijckende is, aen die west ende noort sijde
die Sijtwijn ende aen die suijtsijde die Vliet. Ende dat jaer van ’32 sal teerste bruijckjaer ende betalinge
weesen.
Item dit lant is tcapittel vertoent nae die seven jaijren ende Lourijs heeft versocht continuacie van
e
huijre, twelck hem tcapittel gegeven heeft. Ende heeft den registratoer betaelt 2 st. Actum 4 Augusti
anno ’39.
Item dit lant heeft Lourijs Pietersz. versocht an den capittel continuacie van dit voirsz. huijr, twelcke de
capittel hem gegont heeft noch negen jaijren. Ende heeft den registratoer betaelt 2 st. van
tverboecken. Ende hij hadde sijn volle rentsoen van 25 jaijren tsamen betaelt. Actum anno ’48.
Int jaijr 1500 hondert 31 heeft Dammas Claesz. gehuijrt vanden capittel die helft van desen voirsz.
vierdalve morgen weijlants off daeromtrent, gelegen bijden Leijtsche dam, te weijen ende niet te
maijen. Eerst seven jaijren ende daerna noch neghen jaren ende daernae noch negen jaijren lang,
tsiaers om vier gouden karolij gulden, voer deser tijt geslegen. Mit voerwaerden in dese huijrboeck
gescreven. Ende dit lant nijemant voert te verhuijren noch over te geven buijten consent vanden
capittel voersz. Sijn mede voerwaerden dat Dammas Claesz. sal dese elve hont lants wel toemaecken
up sijne cost mit baggert, poertaerden ende misse. Ende van die hoechte van dit lant tot dat laechte
karren, dat wel toegemaect wesen binnen die eerste seven jaijren, off dit lant sal wter huijr wesen
sonder ontwaringe te doen. Des sijn mede voerwaerden dat Dammas Claesz. voirsz. sal den capittel
vertoenen dit lant alsoe toegemaect ende begeeren continuacij van huijr noch negen jaijren. Ende nae
die negen jaijren noch diergelicx negen jaijren lang inden selvede prijs, twelcke dat capittel niet
weijgeren
Folio 140.
en sal ende geven den register bewaerder telcke reijs 2 st. om int boeck te teijckenen. Ende teijnde
deser huijr en sal Dammas Claesz. voirsz. gheen aenseggen off recht pretenderen off houden an dit
voirsz. lant, maer sal vrij aen dat capittel comen. Ende heeft dit lant nu ter tijt belegen an die oestsijde
Huijge Meesz. te Voerburch, an die westzijde den capittel voirsz. mit elve hont lants die Lourijs
Pietersz. nu bruijct, an die noortsijde die Sijdewijnt ende dat cappelrie lant tot Voerschoeten ende an
die suijtsijde die Vliet. Ende dat jaer van twee ende dertich sal teerste bruijckjaijr ende betaelinge
weesen.
Dit lant is tcapittel vertoent nae die voerwaerden ende Dammas Claesz. heeft continuatie van huijre
twelck hem capittel gegeven heeft mits dat hij tselve soe laeten bliven sal alst is. Ende heeft die
e
registratier betaelt 2 st. Actum 4 Augusti anno ’39.
Item die helft van dese 3½ morgen weijlants heeft weder ingeguert Dammas Claesz. vanden capittel
den tijt van vijff jaeren lanck. Waer of teerste bruijcjaer ende betaelinge wesen sal het jaer van seven
ende vijftich. Want hij noch een jaer huijrs hadde om 10 karolij gulden an goudt off den prijs daer voer
zoe die loop sullen hebben in den tijt vanden betaelinge. Ende voert mit alle voerwaerden in dese
huijrboeck voerbescreven.
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Kanttekening:De verhuijringe vanden helft van dese 3½ morgen genoemt in desen boeck 11 hondt
vervolcht folio 142.
Item den dorde Martij anno ’56 heeft weder ingehuijrt Geerte Louwen den weduwe van Lorijs Pietersz.
den rechte helft van desen voersz. vierdalve morgen weijlants, den tijt van vijf jaer. Waer aff teerste
bruijckjaer ende betaelinge wesen sal het jaer van seven ende vijftich, watse noch een jaer huijrs
hadde, jaerlicx om 10 karolij gulden in goudt of den prijs daer voer, zoe die loop sullen hebben inden
tijt vanden betaelinge. Ende voort mit alle voerwaerden in desen huijrboec gescreven.
Item int jaer 1500 ende 57 soe sijn die kinderen erfgenaemen van Lourijs Pietersz. ende van Gheerte
Louwen, haer vader ende moeder overgecomen ende veraccordeert mit consent van Pieter Lourijsz.
haer outste broeder, dat Maritgen Lourijsdr. haer alren suster die voersz. elven honden lants ende
erve in huijr houden sal die tijt durende dat Gheerte haer moeder noch te bruijcken in huijr hadde
vanden capittel. Ende oeck betaelen die huijr van dit lant, verschenen Lambertij int jaer 1557.
Item up den laesten Aprilis anno 1500 ende sestich hebben Marijtgen Lourijs Pietersz. dochter hier
boven gheschreven met Cornelis Claesz.
Folio 140v.
haer man van den deecken ende capittel in eenen eerffpacht ontfanghen omtrent een hondt landts
van dese voern. elff honden landts daer haer huijsken ende schuijre opstaen nae wijtwijsen den
brieven daervan over beijde zijden ghepasseert ende wesende. Ende den anderen 10 honden landts
hebben die voern. Cornelis Claesz. ende Marijtgen Lourijsdr. van den deecken ende capittel weder
ingehuijrt den tijt van vijf jaeren after een volghende, jaerlix om 12 gouden carolij gulden van veertich
grooten vlaems den gulden gherekent. Vrij ghelts van allen ongelden ende nae allen condicien ende
voerwaerden voer in desen huijerbouck gheschreven. Ende teerste jaer van desen huijre sal inghaen
sinte Pieters daeghe ad Carthedram anno 1500 twee ende sestich. Ende sal betaelt worden voer
Kersavont int selffde jaere van twee ende sestich. Het ransoen is betaelt.
Nota: Van den een hont landts in erffpacht ghegheven salmen jaerlicx betaelen vijftich brabantsche
stuvers.
Dese voersz. 10 hondt lants sijn weederomme ingehuijrt bij Cornelis Claesz. anden Dam om 12
gulden lopens gelt, vijff jaren lang ende tjaer van seven ende zestich is teerste bruijck jaer.
Deese voorsz. thien honden landts heeft ingehuijrt Adriaen Dammas zoon den tijt van vijff achtereen
volgende jaeren, ingaende teerste vandien Petrij ad Cathedram anno 1500 ende tachtich, siaers voor
de somme van twaleff gulden van 40 grooten tstuck, te betaelen jaerlicx de selve huijre op drie
termijnen als vuijtgang Meij, Jacobij ende Kersmisse telcken een gerecht derde paert vandien. Vrijs
gelts van molen ende margen gelden ende van allen andere schattingen, ongelden ende impositien
e
ts
nijet vuijtgesondert dan tgeene bijde co ma ofte Staeten slants van hollandt daer op tot laste vanden
eijgenaer gestelt sal werden. In kennisse van ons ondergeschreven schepenen daer toe
gecommitteert.
Folio 141.
Anno 1585 soe heeft Adriaen Dammas zoon ingehuijert deese voorsz. thien honden lants gelegen
aenden Leijtschedam. Belent oost tcapittel selffs, zuijt de Vliet, west ende noort de lantscheijdinghe.
Vijff jaeren ingaende Petrij ad Cathedram anno 1500 vijff ende tachtich voorsz. om twaelff gulden van
40 grooten tstuck.
Anno 1590 soe heeft Garbrant Bonisz. ingehuijrt deese voorsz. thien honden lants gelegen aenden
Leijtschendam. Belent oost tcapittel selffs, zuijt de Vliet, west ende noort de lantscheijdinge. Vijff
jaeren ingaende Petrij ad Cathedram anno 1500 tnegentich voorsz. om veerthien gulden van 40
grooten tstuck.
Folio 142.
Voerschoeten 3½ morgen weijlants.
De wederhelft van dese voersz. 3½ morgen weijlandts gelegen bijden Leijschendam, welc Dammas
Claes toe heeft gemaect ende plach te gebruijcken, heeft belegen ande westzijde het capittel binnen
Leijden mit die weder helft van dese 3½ morgen, ant noortende de Zijde, ande oostzijde Arien
Lourijsz., ant zuijdt ende de Vliet.
Item Ariaen Dammasz de zoen van Dammas Claesz. voersz. heeft ingehuijrt dese voersz. 11 hondt
weijlants, bijden hoop sonder maet negen jaren lang, tsiaers om veerthien gulden van 40 grooten
tstuck, van als vrij gelt oeck mede vanden thienden penning. Ende voort mit allen anderen capittels
voorwaerden voer in desen huijrboeck gescreven. Ende zal noch Ariaen Dammasz. voorsz. upten
laegen lant upten Vliet brengen binnen die eerste drie ofte vier jaeren, sant soe veel dat die voersz.
landt alle die misse die hij winnen sall binnen die eerste twee jaeren. Ende als dit gedaen sal wesen
soe sal Ariaen voersz. tcapittel dit verthoenen. Ende tjaer van twee ende tsestich sal het eerste
bruijcjaer wesen.
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Dese voersz. 11 hondt weijlants heeft Ariaen Dammasz. wederomme ingehuijert 9 jaren, nu om 15
e
e
e
gulden vrij gelts tsij vanden honderste, 20 , 10 ende 5 penning, gheen scattinge vuijtgesondert, maer
zal gehouden weesen onze …. altoes te volle te betalen sonder ijet off te slaen ende voerts met allen
anderen capittels voerwaerden. Ende tjaer van een ende zeventich is teerste bruijckjaer ende
betalinge.
Deese voorsz. elff honden lants heeft ingehuijrt Adriaen Dammasz. den tijt van vijff achtereen
volgende jaeren, ingaende teerste vandien Petri ad Cathedram anno 1500 ende tachtich, siaers voor
de somme van vijfthien gulden van veertich grooten tstuck. Te betaelen jaerlicx de selve huijre op drie
termijnen als vuijtgang Meije, Jacobi ende Kersmisse telcken een gerechte derde paert vandien, vrijs
gelts van molen ende margengelden ende van allen andere schattingen, ongelden ende impostien
e
ts
nijet vuijtgesondert dan tgeene bijde co ma ofte Staeten lants van hollandt daer op tot laste vanden
eijgenaer gestelt sal werden. In kennisse van ons ondergeschreven schepenen daer toe
gecommitteert.
Folio 142v.
Anno 1585 soe heeft Adriaen Dammas zoon ingehuijert deese voorsz. elff honden lants gelegen
aenden Leijtschendam, belent oost Ghijsbrecht Goverts zoon, zuijt de Vliet, west tcapittel selffs ende
noort de lantscheijdinge, bijff jaeren ingaende Petri ad Cathedram anno 1500 vijff ende tachtich
voorsz. om vijfthien gulden van 40 grooten tstuck.
Anno 1590 soe heeft Adriaen Dammas zoon ingehuijert deese voorsz. elff honden lants gelegen
aenden Leijtschendam, belent oost Ghijsbrecht Goverts zoon, zuijt de Vliet, west tcapittel selffs ende
noort de lantscheijdinge, vijff jaeren ingaende Petri ad Cathedram anno 1500 tnegentich om sestien
gulden van 40 grooten tstuck.
Folio 143.
Voerschoeten 4½ morgen lants 1 hont.
Kanttekening: Dese landen zijn gecoft van Wendelmoet.
Item int jaer van ’58 huijrde Pieter Hugensz. 4½ morgen lants ende 1 hont bijden hoop sonder maet
15 jaer lange, tsiaers om 9 beij(d)ers gulden. Ende van dit lant sal hij niet saijen dan twie hont luttel
mijn off meer. Ende des soe sel hij die drie leste jaijren dreesch upleveren. Ende hij sal geven van
elcke morgen een groten tsiaers sonder offslaen ende doen al dat een out huijrman sculdich is te
doen. Ende dit jaer van ’58 is die eerste bruijckwaer ende betaelinge.
Item dit voirsz. lant heeft weder ingehuijrt Andries Pietersz. in allen manieren voirsz. om 9 beijers
gulden, vrij gelt. In manieren als voir int boeck gescreven staet. Ende dat jair van ’99 sel wesen die
eerste bruijckwaer ende sel duijren 5 jaijren ende niet langer.
Item int jaer van 1500 ende 17 heeft ingehuijrt Dirck Andriesz. 3½ morgen ende een hont om vijff rijns
gulden ende vier stuvers, vijff jair lange, om vrij gelt. Mit voirwairden als voir inden boecke gescreven
staet. Ende die eerste bruijcwaer sel wesen anno ’17 ende betaelinge.
Kanttekening: Nota van dese 4½ morgen bruijct Jan Willemsz. een morgen ut patet insca folio 145.
Item int jaer van 1500 ende 25 heeft weder ingehuijrt Dirck Andriesz. dese 3½ morgen ende een hont,
mit voerwaerden 30 jaijeren lang.
Vide folio 149 facie secunda.
Dir lant heeft het capittel vercoft Adriaen Dircxz. anno 1500 seven ende vijftich.
Folio 145.
Voerschoeten 4½ morgen 1 hont.
Kanttekening: Een morgen lants van die 4½ morgen voersz.
Item van dese gecofte landen van Wendelmoet heeft Jan Willemsz. gehuijrt een morgen gelegen
mede upten Donck onder Dirck Rijnsz. bogert vijff jaijr lang mit allen voerwairden als voir in boeck
staet, om 34 placken. Ende dat jaijr van sessen sel die eerste bruijcwair wesen ende betaelinge.
Item dit voirsz. lant heeft weder ingehuijrt Jan Willemsz. 10 jaer lange om 34 placken tsiaers mit allen
voirwairden als voir in dat boeck gescreven staet. Ende dat jaer van ’17 sel wesen die eerste
bruijcwaer ende betaelingh.
Item desen voirsz. morgen lants heeft ingehuert Cornelis Willemsz. van Rijn vijf jair lang om 36 st.
tsiaers vrij gelt mit allen voerwaerden als voir in dese boeck gescreven staet. Ende dat jair van ’28 sal
teerste bruijcwaer wesen ende betaelingh.
Item dit voirsz. morgen lants heeft weder om ingehuert Cornelis Willemsz. van Rijn 10 jaijren lang om
38 st. vrij gelt, tsiaers. Mit alle voirwairden in dit boeck gescreven. Ende tjaer van ’40 sal teerste
bruijcwair ende betaelinge wesen.
e
Item den 12 Februarij anno ’51 stilo corie is bijden deken ende capittel geconsenteert den boven
gescr. Cornelis Willemsz. van Rijn tvoirsz. morgen lants te gebruijcken up sulcke huijr dit
tegenwoirdige jair als den toecoemende jaijren gemaect sal worden.
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Item Cornelis Willemsz. van Rijn schout tot Voorschoten heeft desen voersz. morgen weder om
gehuijrt vijf jaer lang, tsiaers om twee gouden karolij gulden. Mit alden voerwaerden in desen huijr
boec gescreven. Ende tjaer van ’54 is teerste bruijck jaer ende betalinge wesen.
Item Cornelis Willemsz. van Rijn schout tot Voerschoeten heeft vanden deken ende gemeen capittel
wederom ingehuijrt dit voersz. morgen lants vijff jaren lang ende niet langer tsiaers om twie gulden
lopens gelt van als vrij gelt, oeck mede vanden thienden penning. Ende voert mit allen anderen
capittels voerwaerden voer in dit huijrboeck gescreven. Ende tjaer 1500 ende tsestich sal wesen
teerste bruijckjaer ende betaelinge. Ende is den voersz. schout noch vijff jair gegunt, waer van teerste
weesen sal anno vijff ende tsestich om twee gulden.
Dese voersz. morgen heeft wederomme ingehuijrt anno zeventich Petri ad Cathedram Cornelis
e
Willemsz. van Rijn schout, tsiaers om drie guldens vrij gelts, oeck mede vanden honderste penning 5
e
ende 10 penninck die tot sijne laste staen alsoe hem met die voortvaerden goede huijre gegundt is.
Ende jaer boven is teerste bruijck jaer ende betalinge. Ende voerts met allen anderen capittels
voerwaerden achter in desen huijr boeck gescreven.
Folio 145v.
Dit voorsz. eene mergen lants heeft ingehuijrt Jan Andriesz. den tijt van vijff achter een volgende
jaren, ingaende teerste vandien Petri ad Cathedram anno 1500 ende tachtich, siaers voor de somme
van drie gulden van 40 grooten tstuck. Te betaelen jaerlicxs de selve huijre op drie termijnen als
vuijtgang Meij, Jacobi ende Kersmisse, telcken een gerechte derde paert vandien, vrijs gelts van
e
ts
molen ende margengelden, nijet vuijtgesondert dan tgeene bijde co ma ofte Staeten slants van
Hollandt daer op tot laste vanden eijgenaer gestelt sal werden. In kennisse van ons ondergeschreven
schepenen daer toe gecommitteert.
Anno 1585 soe heeft Jan Andries zoon ingehuijert deese voorsz. een morgen lants gelegen in een
parceel van vijff mergen. Belent oost Maerten van Oudegeest Claes zoon, mitsgaders Jacob Claes
zoon, zuijt de Voorban wateringe, west Cornelis Cornelis zoon ende noort Jan Andries zoon voorsz.
Vijff jaeren ingaende Petri ad Cathedram anno 1500 vijff ende tachtich voorsz. om drie gulden van 40
grooten tstuck.
Anno 1590 soe heeft Floris Joppens zoon inghehuijert dit voorsz. een mergen lants gelegen in een
parceel van vijff mergen. Belent oost Maerten van Oudegeest Claes zoon, mitsgaders Jacob Claes
zoon, zuijt de Voorban wateringe, west Cornelis Cornelis zoon ende noort Jan Andries zoon. Vijff
jaeren ingaende Petri ad Cathedram anno 1500 tnegentich voorsz. om vier gulden van 40 grooten
tstuck.
Folio 147.
Voerschoeten 5 morgen lants.
Item int jaijr van ’61 huijrde Jan Dircxz. 5 morgen lants om vier gouden rijns gulden tsiaers 10 jaer
lange. Ende hij sal geven een groten tsiaers van morgen gelt verlorens gelts. Ende doen al dat een
out huijrman schuldich is te doen. Ende dit jaijr van ’61 sal die eerste bruijcwaer ende betaelinge
weesen.
Item dit voirsz. landt heeft weder ingehuijrt Ghijsbrecht Jansz. 10 jair om vijff £ paijment tsiaers. Ende
hij sel geven van die morgen een groten verlorens gelts ende doen dat een out huijrman sculdich is te
doen. Ende dat jaijr van ’76 is die eerste bruijcwaer ende betaelinge.
Item dit lant voirsz. heeft weder ingehuijrt Ghijsbrecht Jansz. 5 jair lang om vijff £ vri gelt. Voirt nae alle
e
voirwairden als voir int boeck gescreven staet. Ende dese huijr is gesciet anno ’99 upten 15 dach in
Januario. Ende dat jair voirsz. sel die eerste bruijckwair weesen ende betaelinge.
Item dese 5 morgen lants heeft weder ingehuijrt bijden deecken ende capittel Dirck Ghijsbrechtsz. vijf
jair lang om vijf £ tsiaers, mit voirwairden als voir inden boeck staet. Ende het jair van ’11 sal die
eerste bruijc jaijr wesen ende betaelinge.
Item dit lant voirsz. heeft weder ingehuijrt Dirck Ghijsbrechtsz. 10 jair lanck om £ 6 vri gelt na alle
e
voirwairden als voir int boeck gescr. staet. Ende dese huijr is gesciet anno 1500 ende 17 opten 22
dach in Februario. Ende dat jaijr voirsz. sel die eerste bruijcwair wesen ende betaelinge.
Item dit voirsz. lant heeft weder ingehuert Dirck Ghijsbrechtsz. vijf jair lang om 8 gouden karolus
gulden in goudt tsiaers, off ander paijment alsoe goet. Mit allen voirwairden in dese boeck voirsz.
Ende tjaijr van 1500 ende 27 sal die eerste bruijcwaer wesen ende betaelinge.
Desen voirsz. vijff morgen lants gelegen in Voerschoeten up die Voerweteringe, an die zuijtsijde
belegen ende an die westzijde die heeren van sint Jans, heeft Dirck Ghijsbrechtsz. wederom ingehuert
vanden deken ende capittel van sinte Pancraes. Eerst negen jaijren om elff gouden karolij gulden off
paijment dier wairden. Mit allen voirwairden in desen huijr boeck gescreven. Des sijn mede
voirwairden dat Dirck Ghijsbrechtsz. voirsz. off sijnen nacoemelingen, kinderen desen voirsz. vijff
morgen lants toemaken sal mit baggert ende poertaerde op sijne cost binnen den voirsz. negen
jaijren. Ende die oude sloot die langes dit lant doer gaet ende streckt up delven. Ende noch een ander
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sloot doer die ander meesten deel van dit voirsz. lant sal delven van die voirsz. Voerweteringe tot
teijnde van dit lant delven om dit lant mede te helpen hooge. Ende teijnde van die negen jaijren voirsz.
sal Dirck Ghijsbrechtsz. voirsz. off sijnen naecomelingen coemen bijden capittel voirsz. ende brengen
die belenden vanden voirsz. lant den registratoer des capittels ende geven hem drie sch. van
tverboecken ende begeeren continuacij ende verlanginge vanden voirsz. huijr noch negen jaijren
inden prijs voersz. Ende des
Folio 147v.
sal die deken ende capittel voirsz. gehouden weesen te consenteren ende niet te weijgeren. Ende sal
Dirck Ghijsbrechtsz. voirsz. off sijnen naecomelingen dit voirsz. lant bruijcken inden manieren ende
voirwairden als boven tot tsestich jaren lang ende niet langer. Ende dit voirsz. lant weijen ende den
vierden jaijr mogen maijen. Ende dat jaer van 1500 ende enen dortich sal teerste bruijcjaijr ende
betaelinge wesen.
Dese huijr is geconstitueert den voirsz. Dirck Ghijsbrechtsz. 9 jaren ende heeft ingebrocht die over
e
belende ende heeft betaelt het ranzoen met het opteijkenen voer den registratoer anno 1500 den 10
Decembris.
Noch is dese huijr bijden capittel gecontinueert noch negen jaren ende verboeckt up Willem Dircksz.
de zoen van Dirck Gijsbrechtsz., mits betalende het ranzoen ende het upteijkenen vanden registrateur
e
blijvende de tselfden belenden anno ’49 den 13 Aprilis.
Noch is Willem Dircksz. dese huijr bijden capittel gecontinueert negen jaren mits betalende het
ranzoen ende het verboecken den registrteur, blijvende de over belenden anno ’58 den 25 October.
Noch is Willem Dircksz. Rosenburch gegundt bijden capittel negen jaren mits betalende het ranzoen
ende die registrateur 6 sch. vanhet verboecken, blijvende noch de tselfden belenden anno 1500 tses
e
ende tsestich den 8 Octobris.
Deese voorsz. vijff morgen lants heeft ingehuijrt Pieter Cornelisz. den tijt van vijff jaeren, ingaende
teerste Petri ad Cathedram anno 1500 ende tachtich siaers voor de somme van acht ende twintich
gulden van 40 grooten tstuck. Te betaelen jaerlicx de selve huijre op drie termijnen als vuijtgang Meij,
Jacobi ende Kersmisse telcken een gerecht derde paert vandien, vrijs gelts van molen ende
margengelden ende van allen andere schattinghen, ongelden ende impositien nijet vuijtgesondert dan
e
ts
tgeene bijde co ma ofte Staeten slants van hollandt daer op tot laste vanden eijgenaer gestelt sal
werden. In kennisse van ons ondergeschreven schepenen daer toe gecommitteert.
Folio 148.
Anno 1585 soe heeft Pieter Cornelis zoon van Langedijck ingehuijert deese voorsz. vijff mergen lants.
Belent oost Jan Verbouckhorst, zuijt de wateringe, west Anna Roosenburchs ende noort den heere
van Lockhorst. Vijff jaeren ingaende Petri ad Cathedram anno 1500 vijff ende tachtich voorsz. om acht
ende twintich gulden van 40 grooten tstuck.
Anno 1590 soe heeft Pieter Cornelis zoon woonende op de Morsch ingehuijrt deese voorsz. vijff
mergen lants. Belent oost Jan Verbouckhorst, zuijt de wateringe, west Anna Roosenburchs ende noort
den heere van Lockhorst. Vijff jaeren ingaende Petrij ad Cathadram anno 1500 tnegentich voorsz. om
tsestich gulden van 40 grooten tstuck.
Folio 151v.
Voerschoeten een morgen geest lants.
Item int jaijer van ’63 huijrde Mathijs van Busche ende Dirck Buffel een morgen gheest lant gelegen
bijden Papen hofstede, tsiaers om 1 gouden wilhelmus scilde ende 1 rijnse gulden 10 jaer lange. Ende
hij sel tsiaers geven een groten verlorens gelts sonder offslaen. Ende doen al dat een out huijrman
sculdich is te doen. Ende dit jaijr van ’63 is die eerste bruijcwaer ende betaelinge.
Kanttekening: Die verhuijringe van tander half margen vervolcht folio 152.
Item van dit voirsz. lant heeft weder ingehuijrt Huijch Dircxz. Buffels weduwe een halff morgen ende is
gelegen in die Mient, vijff jaer lang om 1 rijnse gulden.
Item int jaer van 1500 ende 17 huijrde Dirck Andriesz. een halliff morgen lants gelegen in die Mient,
vijff jaijr lang om 1 rijnse gulden vrij gelt, in alle manieren als voir in dit boeck staet. Ende dat jaijr
voirsz. is die eerste bruijcwaer ende betaelinge.
Item dit halve morgen teellant ende noch 3½ morgen ende 1 hont weijlants, als voer int 143 blat
gescreven staet, heeft weder ingehuijrt Dirck Andriesz. tot Voerschoten bij den hoep sonder maet, 30
jaijren lang, tsiaers om vijffdalve gouden koervorsten gulden, mit allen voirwairden die in des capittels
huijrboeck gescr. staen Ende noch sijn voirwairden dat Dirck voirsz. dit voirsz. weijlant off karren sal
die hoechte tot die laechte ende gelijck toemaecken met baggert ende poortaerde binnen die vijff
eerste jaren van deser huijr tot goet duncken ende discrecij van den capittel voirsz. ende alsdan niet
meer breecken oft het sel wter huijr wesen sonder weder seggen van Dirck voirsz. off ijemans anders
van sijnen wegen, in dient dat capittel belieft. Ende off Dirck voirsz. oflivich worden eer dat dit voirsz.
lant soe toegemaect wert als geseijt is, soe sal dat staen tot in discrecij van tcapittel off dat lant voirsz.
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dan wter huijr wesen sal off niet. Ende sal Dirck voirsz. inden vijfte jaijr die gedeputeerden vanden
capittel halen om dit lant soe toegemaect te besien ende estimeren. Ende tjaer van ’25 sal teerste jaijr
bruijcken ende betaelinge wesen.
Dit lant dat Dirck Andriesz. gebruijct heeft is hem noch gegeven dit jaer van ses ende vijftich inden
selffden prijs als te voeren ende niet langer om saecken willen.
Nota dit half morgen gelegen inden Mient heeft tgemeen capittel vercoft Adriaen Dircxz. anno 1557.
Folio 152.
Voerschoeten een halff morgen geest lants, gelegen anden Papenwech.
Die ander halliff morgen gelegen an die Papewech heeft weder ingehuert int jair van ’99 Pieter
Charbrantsz. snier vijff jaer om 20 philips vrij gelt. Ende voert in allen manieren als voir int dit boeck
staet. Ende dat jaer voirsz. is die eerste bruijcwaer ende betaelinge.
Item dit halve morgen an die Papenwech heeft weder ingehuert Garbrant Pietersz. vijff jaer lang om
30 st. Ende tjaer van ’25 is teerste jaer bruijcke ende betalinge.
Item dit halve morgen an die Papenwech heeft ingehuijrt Jacob Maertijnsz. vijff jaer lang, tsiaers om
36 st., mit allen voirwaerden in dese huijrboeck gescr. Ende dat jair van ’30 sal teerste bruijck jaijr
ende betaelinge wesen.
Item dit half morgen anden Papenwech heeft ingehuijrt Dignaert Jacopsz. om twie karolij gulden an
goudt, vijff jaer lang, mit alle voerwaerden in dese huijrboeck gescreven. Ende tjaer van ses ende
vijftich ist eerste bruijckjaer ende betaelinge.
Item dit halff morgen anden Papenwech heeft ingehuijrt Pieter Willemsz. tot Voorscoten negen jaren
lang om drie carolus guldens lopens gelt vrij als oeck mede vanden thienden pennning. Ende is
belegen an die oostzijde die Papewech, an die westzijde die heijligen geest tot Voorscoten, an dat
zuijtende den heerwech ende an dat noortende Maerten Dircksz. tot Voorscoten. Ende jaer van twee
ende tsestich is dat eerste bruijck jaer.
Is Pieter Willemsz. die oude huijr gegundt noch negen jaren, mits dat hij sal betalen vrij gelt sonder ijet
e
e
e
te corten tzij van hondersten penning, 20 , 10 ende 5 in handen ons rentmeester dese drie gulden te
vollen. Ende voerts met allen anderen capittels voerwaerden. Ende tjaer van zeventich is teerste
bruijck jaer ende betalinge.
Dit voorsz. halve mergen lants heeft ingehuijrt Pieter Claesz. Corp vijff jaeren, ingaende teerste Petri
ad Cathedram anno 1500 ende tachtich, siaers om drie gulden van 40 grooten tstuck. Te betaelen
jaerlicx op drie termijnen als vuijtgang Meij, Jacobij ende Kersmisse, telcken een gerecht derde paert
van dien, vrij gelts van molen ende margengelden ende van allen anderen schattingen, ongelden
e
ts
ende impositien niet vuijtgesondert dan tgeene bij de co ma ofte Staeten slants van Hollandt daer op
tot laste vande eijgenaer gestelt sal werden. In kennisse van ons ondergeschreven schepenen daer
toe gecommitteert.
Folio 152v.
Anno 1585 soe geeft Dirck Jans zoon ingehuijert dit voorsz. halff mergen lants gelegen aenden
Papewech. Belent oost de zelve Papewech, zuijt den heerwech, west de kerck tot Voorschoten ende
noort Dirck Jans zoon Graeff. Vijff jaeren ingaende Petri ad Cathedram anno 1500 vijff ende tachtich
voorsz. om drie gulden van 40 grooten tstuck.
Anno 1590 soe heeft Pieter Cornelis zoon ingehuijert dit voorsz. halff mergen lants, gelegen aende
Papewech. Belent oost de zelve Papewech, zuijt den heerwech, west de kerck tot Voorschoten ende
noort Dirck Jans zoon Graeff. Vijf jaeren ingaende Petri ad Cathedram anno 1500 tnegentich voorsz.
om vier gulden van 40 grooten tstuck.
Los blaadje.
Extrackt wt die legger van Voorschoten gemaeckt bij Sijmon Meesz. van Eedam gezworen lantmeeter
van Rijnlant inde maent vande December anno ’43 ende inde maent van Januarij anno ’44 duer bevel
van mijnen heeren den hoghe hijemraeden van Rijnlandt.
Item dat cappittel ten Hoghe lande ende bruijckt Jacob Meeusz. Ende is groot 5 margen 536 roeden.
Extraheert ende accordeert bij mij Jacob Gerijtsz. coster ende secretarijs tot Voorschoten.
Folio 154.
Voerschoeten 3 margen 4 hont 1 vierendeel van een hont.
tem int jaer van ’66 huijrde Sijmon Willemsz. tgegeven den deecken ende capittel die helft van 4
morgen lants ende 3½ hont ende noch huijrde hij 8½ hont landts. Tsamen om 10 gulden ende 1
quartier, 10 jaijr lange. Ende hij sal geven een groten verlorens gelts sonder offslaen. Ende dit jair van
’66 is die eerste bruijcwair ende betaelinge.
Kanttekening: Facit tsamen 3 margen 4 hondt ende een vierendeel van een hondt.
Item int jaijr ’85 huijrde Willem Dick Marcxz. dit voirsz. lant weder in 10 jaer lang in allen schijn ende
voerwairden als voirsz. staet van Sijmon Willemsz. Ende dit jaer ’85 sal dit eerste bruijcwaer ende
betaelinge weesen.
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Item dese 3 morgen 4 hont ende een virendeel van een hont ende beloept tot onsen deel vant voirsz.
lant, heeft weder ingehuijrt Willem Dirck Marcxz. voirsz. in tjaer van ’99 om 11 rijns gulden vrij gelt.
Ende voirt in voirwairden als voer in dit boeck staet. Dese huijr sel duijren vijff jaer. Ende dat jaer
voirsz. sel wesen die eerste bruijcwaer ende betaelinge.
Item dit lant voirsz. heeft weder ingehuijrt Arint Marck diemen hiet oem Arint 10 jaer lang om 11 rijns
gulden vrij gelt. In voirwaerden als voir int boeck staet. Ende dat jaijr van ’13 sel die eerste bruijcwaer
wesen ende betaelinge.
Item dit lant heeft weder ingehuijrt Jan Pietersz. warmisman bijden capittel om vrij gelt als voirsz. staet
vijff jaer lang om 16 rijnsche gulden. Ende dat jaer van ’18 sel die eerste bruijckwaer wesen ende
betalinge.
Item dit lant heeft weder ingehuijrt Stijn Claesdr. bijden capittel om vrij gelt als voirsz. staet vijff jaijr
lang om 18 rijnsche gulden. Ende dat jair van ’23 sel die eerste bruijcwaer wesen ende betaelinge.
Item dit lant heeft weder ingehuijrt Stijn Claesdr. bijden capittel om vrij gelt als voirsz. staet, mit allen
voerwaerden in dese boeck gescr. vijf jaer lang om 21 gouden gulden. Ende dat jaer van ’28 is teerste
bruijcwaer weesen ende betaelinge.
Item int jaer ’33 heeft Pieter inden Roos ingehuijrt ons deel van dit lant, te weten 3 margen 4 hont
ende een virendeel van een hont, te weijen ende niet te saijen. Tsiaers om 23½ gouden karolij gulden
thien jaer lang mit allen voirwairden in dese boeck voersz. Ende tjaer voirsz. sel teerste bruijcjaer ende
betaelinge wesen.
Item int jaer ’37 heeft dit voirsz. lant ingehuert Jacob Meesz. backer ter Wadding, tsiaers om 24
gouden karolij gulden vrij gelt 10 jaijren lang tsiaers, mit allen voirwaerden in desen huijr boeck
gescreven. Ende tjaer ’36 is teerste bruijcjaer ende betaelinge.
Item tlant in dit selve blat hier voer te weten 3 morgen 4 hont ende een virendeel van een hont
weijlants te weijen ende niet te saijen
Folio 154v.
heeft wederom ingehuijrt vijff jaijren lang Jacop Meesz., tsiaers om 28 gouden karolij gulden vrij gelt,
nae alle voerwaerden hier voir int dit boeck gescreven, Rembrant Claesz. Ende tjaer van ’46 sal
teerste bruijcwaer ende betaelinge wesen.
Item int jaer van ’51 heeft Paulij Maertijnsz. ingehuijrt desen voirscr. drie margen ende vier hont ende
een vierendeel van een hont voer Claes Jansz. sijn zwager vijff jaren lang, tsiaers om 34 gouden
karolij gulden. Mit allen voirwairden in desen huijrboeck gescr. ende voirsz. (jaer) is teerste bruijcjaer
ende betalinge.
Int jaijr 1500 ende twie ende vijftich heeft Paulij Maertijnsz. mit Claes Jansz. sijn swager overgegeven
mit consent vanden deken ende capittel trest van dit voirsz. huijr dat hij an dit lant noch hadde, te
weten vier restante jaren op Aelbrecht Dircxz. in gelijcke huijr ende voirwaerden als in deser
huijrboeck gescreven staet, te weten om 34 gouden karolij gulden oft paijment als in loop hebben als
die huijr verschinct. Ende Dirck Aelbrechtsz. sijnen vader heeft hier voer geseijt ende beloeft als
principael dit voirsz. huijr te betaelen binnen die twaleff nachten van Korsmis daer an volgende.
Item int jaer van ses ende vijftich stilo corie hebben Aelbrecht Dircxz. ende Dirck Gerijtsz. dese
voersz. drie margen ende vier hont ende een virendeel van een hont weder ingehuijrt den tijt van vijf
jaer waer van teerste bruijckjaer ende betaelinge wesen sal het jaer van ses ende vijftich. Jaerlicx om
veertich karolij gulden an goudt off den prijs daer voer, zoo die loop sullen hebben inden tijt vanden
betaelinge. Ende voort met alle voerwaerden in dese huijrboeck gescreven.
Item dit voorsz. landt bijden hoop sonder maet heeft nu ingehuijrt Jacop Mees zoon vijff jaeren lang,
tsiaers om vier ende veertich gulden van veertich grooten tstuck vrij gelt van als oeck mede vanden
thienden penning. Ende voort mit alle anderen capittels voorwaerden voer in desen huijrboeck
gescreven. Ende tjaer 1500 een ende tsestich sal weesen het eerste bruijckjaer.
Item dit voersz. landt bijden hoep sonder maet alst nu leijt heeft weederomme ingehuijrt Jacob Meesz.
vijff jaer lang om die oude huijr als vier ende veertich guldens vrij gelt van als oeck mede vanden
thienden penning. Ende met allen capittels voerwaerden voer in desen huijrboeck gescreven. Ende
jaer van tses ende tsestich is teerste bruijckjaer.
Item dit boven voersz. landt heeft nu ingehuijrt Jan Claesz. alias Jan Cleij vijff jaren lanck om 48
e
e
e
guldens vrij gelt van als tsij hondersten, 20 , 10 ende 5 penning, nijet vuijtgesondert maer sal
gehouden weesen te vollen te betalen in handen ons rentmeester ende dat binnen die 12 nachten
ende voerts met alle anderen capittels voirwaerden. Ende jaer een ende tseventich is teerste bruijck
jaer ende betalinge.
Folio 155.
Deese voorsz. drie mergen vier hondt ende een vierendeel van een hondt heeft ingehuijrt Dirck
Cornelis zoon vleijshouder, vijff jaeren ingaende teerste Petri ad Cathedram anno 1500 ende tachtich,
siaers om acht ende veertich gulden van 40 grooten tstuck. Te betaelen jaerlicx op drie terminen als

69

vuijtgang Meij, Jacobi ende Kersmisse telcken een gerecht derde paert van dien, vrijs gelts van molen
ende margengelden ende van allen andere schattingen, ongelden ende impositien nijet vuijtgesondert
e
ts
dan tgene bijde co ma ofte Staeten slants van Hollandt daer op tot laste vanden eijgenaer gestelt sal
werden. In kennisse van ons ondergescreven schepenen daer toe gecommitteert.
Anno 1585 soe heeft Cornelis Jans zoon Crijel ingehuijert deese voorsz. drie mergen vier hondt ende
een vierendeel van een hondt lants, leggende gemeen met 14 hont aencomende Griete Marcxs
erffgenamen. Belent oost Zeegher Huijgens zoon, zuijt Willem Jan Reijers zoon met Jan Paets van
Santhorst, west Ste. Steevens clooster ende noort tcapittel selffs met Jan Paets voorn. Vijff jaeren
ingaende Petri ad Cathedram anno 1500 vijff ende tachtich om acht ende veertich gulden van 40
grooten tstuck.
Anno 1590 soe heeft Heijndrick Sijmons zoon ingehuijert deese voorsz. drie mergen vier hondt ende
een vierendeel van een hondt lants, leggende gemeen met 14 hont aencomende Griete Marcxs
erffgenamen. Belent oost Zeeger Huijgens zoon, zuijt Willem Jan Reijers zoon met Jan Paets van
Santhorst, west Ste. Steevens clooster ende noort tcapittel selffs met Jan Paets voorn. Vijff jaeren
ingaende Petri ad Cathedram anno 1500 tnegentich voorsz. om drie ende tzeventich gulden van 40
grooten tstuck.
Folio 157.
Wassenaer 4 margen gemeen mit St. Aechten convent.
Item int jaer van ’21 huijrde Pieter Jansz. 4 morgen lants 10 jaer lang om 20 rijnsche gulden om vrij
gelt als voirsz. staet. Ende dat jaer voirsz. sal die eerste bruijcwaer wesen ende betaelinge. Ende dit
lant behoert die helft dat convent St. Aechten buijten Leijden. Aldus beloep onse deele 10 rijns gulden.
Ende dit lant is gecoft vanden convent Sinte Katrijnen binnen Leijden.
Item int jaijer van ’30 huijrde Pieter Jansz. dese 4 morgen landts bijden hoop sonder maet weder in
bijden capittel om 30 gouden karolij gulden 10 jaer lang om vrij gelts als voirsz. staet. Ende die eerste
bruijcwaer sal wesen ende betaelinge anno ’31. Ende dit lant behoert die helft dat convent St. Aechten
buijten Leijden. Aldan beloept onse dele 15 rijns gulden.
Dit voirsz. lant heeft wederom ingehuijrt Pieter Jansz. off Jan van Rossen zijn zoen vijff jaer lang om
32 karolij gulden vrij gelt als voirsz. staet. Ende tjaer van ’42 sal teerste bruijcwaer ende betaelinge
weesen.
Item dit voirsz. lant heeft wederom gehuert Pieter Jansz. van Rossen vijff jaer lang, tsiaers om 34
karolij gulden mit alden voirwairden in deser boeck voirsz. vrij gelt. Ende tjaer van ’47 is teerste
bruijcjair ende betaelinge.
Item dit voirsz. lant heeft Pieter Jansz. voirsz. om 38 gouden karolij gulden in gout als loop hebben in
tijt van verschenen huijr mit allen andere voirwairden in dit boeck gescreven. Ende tjaer ’52 is teerste
bruijcjaer ende betaelinge.
e
Int jaer van ses ende vijftich den 28 julij heeft Jan Pietersz. van Rossen weder ingehuijrt dese 4
morgen lants vanden deeken ende capittel ende Jan Hugensz. vijf jaer lang, waer of teerste bruijcjaer
ende betaelinge wesen sall het jaer van seven ende vijftich, jaerlicx om vier ende veertich carolij
gulden an goudt off den prijs daervoer, zoo die loop sullen hebben inden tijt vanden betaelinge.
Bedraecht capittel haer deel ofte portie twee ende twintich carolij gulden an goudt. Ende voert met alle
voerwaerden in desen huijr boeck gescreven.
Int jaer van ’62 heeft Jan Pietersz. van Rossen weeder ingehuijrt dese vier morgen lants bij der hoop
sonder maet vanden deecken ende capittel ende Cornelis Hugensz. vijff jaer lang, tsiaers om 48
gulden lopens gelt van als vrije ende oeck mede vanden thienden penning. Ende voorts met allen
andere capittels voerwaerden. Ende tjaer van ’62 is teerste bruijck jaer. Capittels portie bedraecht 24
gulden.
Folio 157v.
Item die helft van vier morgen gemeen met Cornelis Huijchsz. die thoecompt die ander helft, hebben
nu ingehuijrt Mees Dircksz. ende Cornelis Cornelisz. osseweijers om vijftich gulden lopens gelts. Onse
portie voer 25 gulden tsiaers vrij gelt oock mede vanden thienden penning daer zij wel van
geadventeert sijn. Ende voerts met allen anderen capittels voerwaerden. Ende tjaer van zeven ende
zestich is teerste bruijck jaer.
Anno 1500 twee ende tseventich soe heeft Jacop Henricksz. dese vier morgen lants weeder ingehuijrt
vanden deecken ende capittel bij advijse van Cornelis Huijgensz. die de helfte competeert vijff jaren
lang, tsiaers om twee ende vijftich carolus gulden loopens gelt, vrij van allen ongelden ende oeck
mede van den vijfften, thijenden, twintichsten ofte honderste pennijnck, alsoe tselffde anden huijre
genooten is geweest ende voort met allen anderen capittels voerwaerden ende Jacop Henricksz.
voorgehouden. Ende tjaer voorsz. is teerste bruijckjaer. Beloopt tcapittels portie 26 gulden.
Deese voorsz. helfte van vier morgen lants daer Steven van Heussen de wederhelft off toecomt heeft
ingehuijrt Steven van Heussen voorsz. den tijt van twee jaeren, ingaende teerste vandien Petri ad
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Cathedram anno 1500 ende tachtich, siaers voor de somme van achthien gulden van 40 grooten
tstuck. Te betaelen jaerlicxs de selve huijre op drie termijnen als vuijtgang Meij, Jacobi ende
Kersmisse telcken een gerecht derde part van dien, vrij gelts van molen ende margengelden ende
e
ts
allen andere schattingen, ongelden ende impositien bijet vuijtgesondert dan tgeene bijde co ma ofte
Staeten slants van Hollandt daer op tot laste vanden eijgenaer gestelt sel werden. In kennisse van ons
ondergeschreven schepenen daer toe gecommitteert.
Deese voorsz. helft van vier merghen lants daer Steven van Heussen de wederhelft off toecompt heeft
inghehuijrt Gherrit Fransz. vleijshouder vijff jaeren, ingaende teerste Petri ad Cathedram anno 1500
twee ende tachtich,
Folio 158.
siaers voor de somme van zes ende twintich gulden van 40 grooten tstuck, te betaelen jaerlicx op drie
termijnen als vuijtganck Meij, Jacobi ende Kersmisse, telcken een gherecht derde part van dien vrijs
gelts van molen ende mergengelden ende van allen andere schattinghen, ongelden ende impositien
niet vuijtghesondert dan tgheene bijden staten slants van Hollandt daer op tot laste vanden eijghenaer
ghestelt sal werden. In kennisse van ons ondergeschreven schepenen daer toe gecommitteert.
Anno 1587 soe heeft Claes Cornelisz. van der Maes ingehuijert deese voorsz. helfte van vier mergen
lants, daer van de weduwe van Steeven van Heussen zaliger de wederhelfte competeert. Belent oost
de voorsz. weduwe, zuijt de Doeslaen, west de bruijckweer van Leendert Pietersz. ende noort
Nanning Paets. Vijff jaren ingaende Petri ad Cathedram anno 1500 zeeven ende tachtich voorsz. om
zeeven ende twintich gulden van 40 grooten tstuck.
Folio 160v.
Wassenaer 7½ hont lants.
Item int jaer van ’23 huijrde Boijen Jansz. die Schult van Wassenaer vanden capittel 7½ hont lants om
6 pont tsiaers 10 jair lang, mit voirwaerden als voirsz. staet. Ende dat jaijr van ’23 sal die eerste
bruijcwaer wesen ende betaelinge.
Item int jaijr van ’33 huijrde Boijen Jansz. die Schult van Wassenaer dese voirsz. 7½ hont lants om vijff
gouden karolij gulden tsiaers vrij gelt, vijff jaer lang mit alden voerwairden voer in deser boeck
gescreven. Ende tjaijr van ’33 sal teerste bruijcjaer ende betaelinge wesen.
Item dit voirsz. lant heeft wederom ingehuijrt 10 jaijren lang voer vijff karolij gulden ende vijff stuvers
Boijen Jansz. voirn. Ende tjaijr van ’38 sal teerste bruijckjaer ende betaelinge wesen.
Item desen 7½ hont heeft wederom gehuijrt Bowen Jansz. om 6 gouden karolij gulden tsiaers, vijff jaer
lang mit alden voirwairden in desen huijrboeck gescreven. Ende tjaer ’49 is teerste jair bruijck ende
betaelinge.
Mode dabit die scout 6½ gouden karolij gulden. Ende tjaer van 55 is teerste bruijcjaer ende
betaelinge.
Anno 1500 ende tsestich heeft Bouwen Jansz. schout tot Wassenaer voern. dese voersz. achtalff
hondt lants wederom ingehuijrt vanden deken ende gemeen capittel vijff jaren lang ende nijet langer,
tsiaers om seven gulden lopens gelts van als vrij gelt oeck mede vanden thienden penning. Ende
voert mit allen anderen capittels voerwaerden hem voergehouden voer in desen huijrboeck
gescreven. Ende tjaer voersz. sal wesen het eerste bruijcjaer ende betaelinge.
Anno 1500 vijff ende tsestich heeft Bouwen Jansz. schoudt voersz. dese 7½ hondt weederomme
ingehuijrt om 7 gulden 5 stufers tsiaers vrij gelt, oeck mede vanden thienden penning ende voersz.
jaers teerste bruijckjaer.
Dese voersz. landen als 7½ hondt heeft Bouwen Jansz. schoudt tot Wassenaer wederomme ingehuijrt
e
e
vijff jaren lanck tsiaers om negen gulden vrij van als oeck mede vanden hondersten, 5 ende 10
penning alsoe hij van als wel geadverteert is ende goede huijr daer deur genoten heeft. Ende waert
saecke dat hij die vijff jaren nijet overleefde, soe versochte hij Bouwen voersz. tselfde landt te mogen
blijven ant huijs twelck hem geconsenteert is. Ende jaer van zeventich is teerste bruijck jaer ende
betalinge.
Folio 161v.
Wassenaer 7 margen lants, die Lijsmade genoempt.
Item int jair van ’63 huijrde Willem Jansz. 7 margen lants genoemt die Liesmade, den hoop om £ 12
paijment, 10 jaer lange. Ende hij sal geven een groten verlorens gelts van die margen sonder ofslaen
ende doen al dat een out huijrman sculdich is te doen, behoudelick dat hij dit landt die twie laeste
jaren sal weijen. Ende voirt soe sal hij doen al dat een out huijrman sculdich is te doen. Ende dit jair
van ’63 sel die eerste bruijckwaer ende betaeling weesen.
Item dese voirsz. 7 morgen lants hebben weder ingehuijrt ouwe Willem ende jonge Willem Jansz. twie
jair lang, tsiaers om £ 9. Dat is te weten dat jaer van ’73 ende ’74. Voirt in allen manieren alst voirsz.
staet.
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Item int jaer van ’88 huijrde ouwe Willem dese 7 morgen voirsz. 10 jaer lang, tsiaers om £ 10 paijment.
Voirt in alle manieren alst voirsz. staet. Ende dat jaer van ’89 sel die eerste bruijcwaer ende betaelinge
wesen.
Item int jaer 1500 ende twie huijrde bijden deken ende capittel Dammaes Willemsz. ende Lijsbeth
Willemsdr., Dammaes voirn. suster de voirsz. 7 morgen lants, 5 jaer lang om £ 10 vrij gelts. In allen
manieren ende voirwairden als voirsz. staet inden boeck. Ende sal dit jaijr voirn. dat eerste bruijcwaer
weesen ende betaelinge.
Item dit lant voirsz. heeft weder ingehuert Jan IJsbrantsz. 10 jaer. In voirwaerden als voir int boeck
stait, om £ 12. Ende dat jaer van ’15 sal die eerste bruijcwaer wesen ende betaelinge.
Item dit voirsz. lant genoemt die Liesmade heeft weder ingehuijrt Jan IJsbrantsz. 10 jaijr lang, tsiaers
om 19 pont hollants. Mit allen voirwairden die voir in die huijrboeck gescreven staen. Ende tjaer van
’25 is die eerste bruijcker jaijr ende betaelinge.
Item dit voirsz. lant heeft weder ingehuijrt Jan IJsbrantsz. 10 jaijren lang, tsaers om 15 gouden karolij
gulden ende 15 st. Mit allen voirwairden die voir in dese huijrboeck gescreven staen. Ende tjaer van
’35 is teerste bruijc jaijr ende betaelinge.
Item dit voirsz. lant heeft wederom ingehuijrt Jan IJsbrantsz. 5 jair lang, tsiaers om 18 gouden karolij
gulden, vrij gelt. Mit alle voirwaerden hier voeren in dit boeck gescreven. Ende tjaer van ’45 sal teerste
bruijcwaer ende betaelinge weesen.
Item Jan IJsbrantsz. heeft weder ingehuijrt desen 7 morgen lants genaemt die Liesmade, vijff jaer
lanck indien dat hij leeft. Ende sterft hij voer dien vijff jaijren, soe sal vlus nae sijn doot dit lant wter
huijr wesen. Ende hij sal geven van huijr tsiaers 22 gouden karoli gulden off ander paijement alsoe
waert. Mit allen anderen voirwaerden in desen huijrboeck gescreven, om vrij gelt. Ende tjaer van 1500
ende vijftich is teerste jaer bruuk ende betaelinge.
Folio 162.
Item Jan IJsbrantsz. heeft weder ingehuijrt dese voersz. seven margen landts, vijff jaeren in dien dat
hij leeft, om 25 gouden karoli gulden als loop hebben in die tijt dat die huijt jaerlicx verschijnt, vrij gelt.
Mit allen voerwaerden in dese huijrboeck. Te betalen die huijt allen jaer voor Lichtmisse. Ende tjaijr
van ’55 is teerste bruijcjaer ende betaelinge.
e
Anno 1500 acht ende vijftich upten 29 dach in Aprili heeft Gerijt Aerentsz. woenende tot Valkenburch
dese voersz. seven morgen landts die Liesmade genoemt, ingehuijrt vanden deken ende gemeen
capittel bijden hoop sonder maet, den tijt van drie negen jaren in een volgende. Ende dat met
voerwaerden om tselve landt wel eerlick ende rijckelick te verbeteren ende toere maecken als
gespecificeert is inden huijr cedulle gemaect twisken hem ende tcapittel voersz. Tsiaers om twie ende
dortich gouden karolus guldens in goudt. Van als vrij gelt, oeck mede vanden thienden penning. Ende
voert mit meer anderen voerwaerden als inden huijr cedulle voern daer van sijndt gespecificeert ende
int lang verhaelt staen. Des soe sal Gerijt Arentsz. voersz. off sijne erven allen negen jaren comen bij
den deken ende capittel voersz. ende begeren continuatie van gelijcke andere negen jaren hure inden
prijse als voer, twelck capittel hem gunnen zal. Ende zal betalen van elcke gulden drie stuvers tot een
rantsoen. Ende den registrator mede drie stuvers voer verboecken. Ende tjaer 1500 acht ende vijftich
voersz. sal wesen teerste bruijcjaer ende betaelinge.
e
Item dese voersz. seven margen heeft Gerijt Arentsz. anno vier ende tsestich den 13 Novembris
alsoe hem noch twintich jaren quamen te gebruijcken, met conditie boven verhalt, overgedaen eenen
Jacob Pietersz. tot Wassenaer. Voerts met alle anderen capittels voerwaerden in dese huijer boeck
begrepen. Gedaen inden capittel huijs, present deecken ende capittularen.
Item dit voorsz. lant is anno seven ende tsestich versocht bij Jacop Pietersz. om te hebben neghen
jaer, van welck ’67 teerste bruijck iaer is. Welcke hem gheconsenteert zijn ende betaelt heeft
trantsoen.
Folio 162v.
Deese voorsz. zeven mergen heeft ingehuijrt Jheroen Jacobs zoon den tijt van vijff achtereenvolgende
jaeren, ingaende teerste vandien Petri ad Cathedram anno 1500 ende tachtich. Siaers voor de somme
van vijff ende dertich gulden thien stuvers, den gulden tot 40 grooten gereeckent. Te betaelen jaerlicxs
de selve huijre op drie termijnen als vuijtgang Meij, Jacobi ende Kersmisse, telcken een gerecht derde
part vandien, vrijs gelts van molen ende margengelden ende van allen andere schattingen, ongelden
e
ts
ende impositien, niet vuijtgesondert dan tgeene bij co ma ofte Staeten slants van Hollandt daer op
tot laste vanden eijgenaer gestelt sal werden ende met andere voorwaerden, breeder inde huijrcedulle
gementioneert. Ons present als schepenen daer toe gementioneert.
Anno 1585 soe heeft Jheroen Jacobs zoon duijnmeijer ingehuijert deese voorsz. zeven mergen lants
genaempt de Liessmade, gelegen aende Papewech. Belent oost Jan Paets van Zanthorst, zuijt
Sijmon Vergoes inden Haech, west de Papewech voorsz. ende noort de Veen wateringe. Vijff jaeren
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ingaende Petri ad Cathedram anno 1500 vijff ende tachtich voorsz. om zeven ende dertich gulden van
40 grooten tstuck.
Anno 1590 soe heeft Jheroen Jacobs zoon duijnmeijer ingehuijert deese voorsz. zeven mergen lants
genaempt de Liessmade, gelegen aende Papewech. Belent oost Jan Paets van Zanthorst, zuijt
Sijmon Vergoes inden Haech, west de Papewech voorsz. ende noort de Veen wateringe. Vijff jaeren
ingaende Petri ad Cathedram anno 1500 tnegentich voorsz. om vier ende vijftich gulden van 40
grooten tstuck.
Folio 164.
Wassenaer 11 hont lants.
Item int jaer van ’63 huijrde Dijewer, Heijnrick Zijbensz. weduwe 11 hont lants 10 jair lange om £ 5
paijment tsiaers. Ende sij sal van elcke morgen geven 1 groten verlorens gelts sonder ofslaen ende
doen al dat een out huijrman sculdich is te doen. Ende dit jaer van ’63 is die eerste bruijckwaer ende
betaelinge.
Item dit voirsz. lant heeft Diewer, Henrick Zijben weduwe weder ingehuert 10 jaer lange, tsiaers om
vijff scilden. Voert in alle manieren alst voirsz. staet. Ende dat jaer van ’73 is die eerste bruijckwaer
ende betaelinge.
Item dit lant heeft ingehuijrt bijden deken ende capittel Zijbrant Henricxz. 10 jaijr lang mit alle
voirwairden voirsz. inden boeck om vijff £ paijment tsiaers, vrij gelts. Ende sal dat jaer 1500 ende twie
dat eerste bruijcwaer wesen ende betaelinge.
Item dit lant heeft weder ingehuijrt Henrijcx Zijbrantsz. vijf jaer lange om £ 6 paijment tsiaers, vrij gelts
als voirsz. staet inden boeck. Ende dit jaer van 1500 ende 17 sal die eerste bruijckwaer ende
betalinge wesen.
Item dit lant heeft weder ingehuijrt Henrick Sijbrantsz. vijff jaer lang om ses gouden karoli gulden
tsiaers, vrij gelt. Mit alden voirwaerden als voirsz. staet in dese boeck. Ende dat jaijr van 1500 ende 28
sal die eerste bruijcwaer ende betaelinge wesen.
Item desen voirsz. elfve hont lants heeft weder ingehuijrt Henrick Sijbrantsz. vijf jaer lang om 6½
gouden karolij gulden tsiaers. Mit alden voirwaerden in desen boeck gescreven. Ende dat jaer van ’33
sal teerste jaer bruijck ende betalinge wesen.
Item dese voirsz. 11 hont lants heeft wederom ingehuijrt Henrick Zijbrantsz. voirsz. vijff jaer lang om
6½ gouden karolij gulden tsiaers. Mit allen voirwaerden in desen boeck ende dat jaer van ’38 sal
teerste jaer bruijcken ende betalinge weesen.
Item dese 11 hont heeft wederom ingehuert Adriaen Joesten vijf jair lang om 7 karolij gulden, off
paijment dier waerden. Mit alle voirwaerden hier voren in boeck gescreven, vrij gelt. Ende tjaer van ’45
sal teerste bruijcwaer wesen ende betaelinge.
Item int jaer van vijftich heeft Adriaen Joestsz. weder ingehuijrt dit voirsz. lant vijff jaer lang, tsiaers om
7½ gouden karolij gulden in gout. Mit alden voerwaerden in deser huijrboeck gescreven. Ende tjaer
van vijftich is teerste jair bruijck ende betaelinge.
Item Adriaen Joesten tot Wassenaer heeft ingehuijrt 11 hont lants, tsiaers om 8 gouden karolij gulden
in goudt, vijf jaer lang. Mit alden voerwaerden in dese huijrboeck gescreven. Ende tjaer van ’55 is
teerste bruijcjaer ende betaelinge.
Folio 164v.
Anno 1500 ende tsestich heeft Adriaen Joesten tot Wassenaer wederom ingehuijrt vanden deken
ende gemeen capittel dese voersz. 11 hondt lants, vijff jaren lang ende nijet langer, tsiaers om thien
gulden lopens gelts, van als vrij gelt oec mede vanden thienden penning. Ende voert mit allen anderen
capittels voerwaerden hem voergehouden, voer in desen huijrboeck gescreven. Ende tjaer 1500 ende
tsestich voersz. sal wesen teerste bruijckjaer ende betaelinge.
Anno vijff ende tsestich heeft Adriaen Joesten ingehuijrt dese elliff hondt 9 jaren lanck, tsiaers om
elleff gulden lopens gelt. Vrij van als oeck mede vanden thienden penning. Ende voersz. jaer is teerste
bruijck jaer.
Deese voorsz. elff honden lants heeft ingehuijrt Floris Joppens zoon den tijt van vijff achtereen
volgende jaeren, ingaende teerste van dien Petri ad Cathedram anno 1500 ende tachtich, siaers voor
de somme van elff gulden van 40 grooten tstuck. Te betaelen jaerlicxs de selve huijre op drie
termijnen als vuijtgang Meij, Jacobi ende Kersmisse, telcken een gerecht derde paert vandien, vrijs
gelts van molen ende margengelden ende van allen anderen schattingen, ongelden ende impositien,
e
t
niet vuijtgesondert dan tgene bij de co ma ofte Staeten slants van Hollandt daer op tot laste vande
eijgenaer gestelt sal werden. Ende met andere voorwaerden, breeder inde huijrcedulle gementioneert.
Ons present als schepenen daer toe geconstitueert.
Anno 1585 soe heeft Willem Joppens zoon ingehuijert deese voorsz. elff honden lants gelegen achter
thuijs van Cornelis Dircx zoon bijden hoghen boom. Belent oost tconvent van Leeuwenhorst, zuijt
ende west Jan Paets van Zanthorst ende noort Leeuwenhorst voorsz. met de weesen tot Leijden. Vijff
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jaeren, ingaende Petri ad Cathedram anno 1500 vijff ende tachtich voorsz. om twaeleff gulden van 40
grooten tstuck.
Anno 1590 soe heeft Cornelis Claes zoon Schouman ingehuijert deese voorsz. elff honden lants,
gelegen achter thuijs van Cornelis Dircxs zoon bijden hoghen boom. Belent oost tconvent van
Leeuwenhorst, zuijt ende west Jan Paets van Zanthorst ende noort Leeuwenhorst voorsz. met de
weesen tot Leijden. Vijf jaeren, ingaende Petri ad Cathedram anno 1500 tnegentich voorsz. om
derthien gulden van 40 grooten tstuck.
Folio 166v.
Wassenaer een morgen lants.
Item int jaer van ’70 huijrde Pieter van Colen 1 morgen landts vijff jaer lang, tsiaers om drie £ ende 2
sch. Ende hij sel van die 1 morgen geven een groten tsiaers verlorens gelts, sonder offslaen. Ende
doen al dat een out huijrman sculdich is te doen. Ende dat jaer van ’71 sel die eerste bruijcwaer
wesen.
Dit lant heeft weder ingehuert Willem Dircxz. 10 jaer lang om 3 pont 10 sch. Voirt in alle manieren
ende voerwairden als voer int boeck staet. Ende dat jaer van ’15 sel die eerste bruijcwaer wesen ende
betalinck.
Dit lant gescreven voer een morgen ende is groot ruijm seven hont, gelegen in Wassenaer bij thuijs te
Suijck, heeft Willem Dircksz. voirsz. weder ingehuijrt 10 jaer lang, tsiaers om vier gouden karolij
gulden ende een halve. In manieren ende voirwairden als voir int boeck staet. Ende tjair van ’29 is
teerste bruijck jair ende betaelinge.
Item overmits die doet van Willem Dircksz. ende sijn huijsvrouwe, soe is dit voirsz. lant gegont vanden
deeken ende capittel Cornelis Gijsbrechtsz. te bruijcken, die tijt ende de huijr over te nemen die
Willem Dircxz. noch in huijr hadde. Ende dat mit consent van die voichden van Willem Dircxz. voirsz.
e
kinderen. Aldus gedaen int capittel opten 10 dach in Meij anno ’33, te weten van tjaer ’33 inclusive
totten jaijr ’37 incluijs. Ende noch daeren boven soe heeft hem tcapittel noch 5 jaren gegont mitten
voirsz. tijt. Soes alt laeste jaer wesen van dit huijr, tjaer van ’42. (Volgt een Latijnse zin).
Item Cornelis Ghijsbrechtsz. alias Neel Verwourt heeft weder ingehuijrt dese morgen “sed potius”
seven hont lants, tsiaers om 6 karolij gulden, vrij gelt. Ende mit alden voerwaerden in dese huijr boeck
gescreven, vijf jaijren lang. Ende tjaijr van ’47 is teerste bruijck jaer ende betaelinge. (Volgt lange
Latijnse zinnen).
Item die weduwe van Cornelis Verwourt mit alden kinderen hebben dit lant weder ingehuijrt vijf jaren
lang, tsiaers om 7 gouden karolij gulden in gout, als loop hebben inden tijt dat die huijr verschijnen sal,
vrij gelt. Mit alden voerwaerden voer in deser huijr boeck gescreven. ende tjaer 1552 is teerste jaer
bruijcker. Te betaelen inden twalef nachten van Korsmisse.
Item int jaer van ’57 heeft Willem Cornelisz. swager van Cornelis Verwourt weduwe ingehuijrt 7 hont
weijlants after sijn woening gelegen, vijf jaren lang, tsiaers om 8 gouden karolij gulden tsiaers, vijf
jaeren lang. Te betaelen als die karolij gulden loop hebben in die tijt dat die huijr jaerlicx verschinct. Mit
alden voerwaerden des capittels boeck gescreven. Ende tjaer van ’57 is teerste bruijck jaer ende
betaelinge.
Folio 167.
Nota dit voorsz. lant is belent an die oostzijde rijcke Claes Jansz., an die zuijdtzijde den heijlige geest
tot Leijden, an die westzijde Jacop Claesz. huijrman off eijgen, an die noordtsijde de Boon acker.
Item dit voorsz. landt heeft weder vanden deecken ende gemeen capittel ingehuijrt Willem Cornelisz.
vijff jaeren lang, tsiaers om thien gulden van 40 grooten vlaems tstuck. Van als vrij gelt, oock mede
vanden thienden penning. Ende mit allen anderen capittels voorwaerden. Ende tjaer 1500 twee ende
tsestich sal teerste bruijck jaer wesen.
Item dit voersz. lant is weederomme ingehuijrt om 10 gulden lopens gelt vijff jaer lanck voor Willem
Cornelisz. deur Zijbrant Cornelisz., om vrij gelt oock mede vanden thienden penning ende met alle
meeren capittels voorwaerden. Ende jaer van zeven ende zestich is teerste bruijck jaer.
Dit voorsz. morgen lants heeft insgehuijrt Willem Cornelisz. Vermeer den tijt van vijff achter een
volgende jaeren, ingaende teerste vandien Petri ad Cathedram anno 1500 ende tachtich, siaers voor
de somme van thien gulden van 40 grooten tstuck. Te betaelen jaerlicxs de selve huijre op drie
termijnen als vuijtgang Meij, Jacobi ende Kersmisse, telcken een gerecht derde paert vandien. Vrijs
gelts van molen ende margengelden ende van allen andere schattingen, ongelden ende impositien
e
ts
niet vuijtgesondert dan tgheene bijde co ma ofte Staeten slants van Hollandts daer up tot laste
vanden eijgenaer gestelt sal werden. Ons present als schepenen daer toe gecommitteert.
Anno 1585 soe heeft Willem Cornelis zoon Vermeer intgehuijert dit voorsz. een mergen lants
genaempt het Papecampgen. Belent oost de kinderen van Machtelt Ambrosius, zuijt de weesen tot
Leijden met Gerrit Roeloffs zoon, west ende noort de weduwe van oude Jacob Claes zoon tot
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Wassenaer. Vijff jaeren ingaende Petri ad Cathedram anno 1500 vijff ende tachtich voorsz. Om thien
gulden van 40 groten tstuck.
Folio 167v.
Anno 1590 soe heeft Willem Cornelis zoon Vermeer ingehuijert dit voorsz. een mergen lants
genaempt het Papecampgen. Belent oost de kinderen van Machtelt Ambrosius, zuijt de weesen tot
Leijden met Gerrit Roeloffs zoon, west ende noort de weduwe van oude Jacob Claes zoon tot
Wassenaer. Vijff jaeren ingaende Petri ad Cathedram anno 1500 tnegentich voorsz. om twaeleff
gulden van 40 grooten tstuck.
Folio 169.
Wassenaer 2 morgen genoemt die Pijsel.
Item Aecht Jan Azintsz. heeft ingehuijrt in tjaer van (niet ingevuld) twie morgen lants, bijden hoep
sonder maet. Ende is genoemt die Pijsel.
Item Arent Willemsz. ende Arent Gerijtsz. hebben vanden capittel gehuijrt als mijn meester Pieter
Wiggersz. geseijt heeft, twie morgen lants leggende in Wassenaer 10 jaer lang mit voerwaerden als
voir inden boeck gescreven staet, om vijf rijnsgulden tsiaers. Ende het jaer van ’14 sal die eerste
bruijck jaer wesen ende betaelinge.
Item int jaer van ’24 heeft weder ingehuert Arent Willemsz. vanden capittel dese voirsz. 2 morgen
lants om 6 rijnsgulden. Mit voerwaerden als voersz. staet. Ende tjaer voirsz. sal die eerste bruicwaer
ende betaelinge wesen. Ende sal dese huijr vijff jaren lang duren.
Item int jair van ’32 heeft weder ingehuert Arent Willemsz. 2 morgen lants om 7 rijnsgulden 10 jaer
lang. Mit voerwaerden als voirsz. staet. Ende dat jaer voirsz. sal die eerste bruijckwaer ende
betaelinge wesen.
Nota dese twie morgen sien aldus voert gebruijct tot den jare 1550 incluijs sonder huer te vernieuwen.
Ende die leste bruijcker is geweest enen Claes Jansz. wonende tot Wassenaer.
e
Item opden 10 Martij anno 1500 een ende vijftich stilo corie heeft Claes Jansz. weder ingehuert den
tijt van vijff jaeren aen een volgende, daer teerste bruijcjaer ende betaelinge off sal sijn dit
tegenwoirdige jaer van ’51, dese voirsz. twie morgen om negen gouden karolij gulden in goudt off soe
veel voirden karolij als die in tijde dat dese huijre verscinct doen sal. Ende voirt mit allen anderen
voirwairden hier voer in dese boeck gescreven.
e
Item de 13 Februarij heeft weder ingehuijrt Claes Jansz. bruijcx ende betaelinge wesen zal het jair
van ses ende vijftich stilo corij. Jairlicx om 10 carolij gulden in auro, of den prijs daer voer zoe die loop
sullen hebben inden tijt vanden betaelinge. Ende voert mit alle voerwaerden in dese huijrboeck
gescreven.
Nota. Dese voersz. twie morgen sijn belent an die oestzijde die abdie van der Leede, an den zuijtzijde
mede die abdisse van der Leede, anden westzijde ende noortsijde Gerijt Roeloffsz. met zijn zwaeger.
Item dese voersz. twie morgen lants genoempt de Pijsel heeft wederom in gehuijrt Annaden Arents
dochter weduwe van Claes Jansz., vijff jaren lang tsiaers om vijfthien gulden lopens gelts van als vrij
gelt, oick mede vanden thienden penning. Ende voert mit allen anderen capittels voerwaerden voer in
desen huijrboeck gescreven. Ende tjaer 1500 een ende tsestich sal het eerste bruijckjaer wesen.
Folio 169v.
Anne Arentsdr. weduwe van Claes Jansz. bruijct dese voirsz. twie margen genaempt die Pijsel, nu om
16 gulden. Vrij gelt oeck mede vanden thienden penninck. Met allen anderen capittels voerwaerden
voergescreven, vijff jaer lang. Ende jaer van tses ende tsestich is teerste jaer.
Anne Arentsdr. met Reijer Claesz. heur swager heeft dese twee morgen wederomme ingehuijrt vijff
jaren om die oude huijr als 16 gulden, mits dat hij soude restitueren die ho….. penningen ende soude
e
e
e
e
voirts nijet meer corten twa… van 100 , 20 , 10 ende 5 penning ofte ijet anders, maer soude altoes
te volle betalen de 16 gulden ende volgen voerts alle des capittels voerwaerden. Ende jaer een ende
tzeventich is teerste betalinge.
Deese voorsz. twee morgen lants heeft ingehuijrt Dirck Thijs zoon, een jaer ingaende Petri ad
Cathedram anno 1500 ende tachtich om de somme van twaleff gulden van 40 grooten tstuck. Te
betaelen de selve huijre op drie termijnen als vuijtgang Meij, Jacobi ende Kersmisse, telcken een
gerecht derde paert vandien, vrijs gelts van molen ende margengelden ende van allen andere
e
ts
schattingen, ongelden ende impositien niet vuijtgesondert dan tgeene bij de co ma ofte Staeten
slants van Hollandt daer up tot laste vanden eijgenaer gestelt sal werden. Ons present als schepenen
daer toe gecommitteert.
Deese voorsz. twee mergen lants heeft weder ingehuijrt Dirck Thijs zoon den tijt van vijff jaeren,
ingaende teerste Petri ad Cathedram anno 1500 eenentachtich, sjaer om de somme van vijftien
gulden van 40 grooten tstuck. Te betalen jaerlicxs op drie termijnen als vuijtganck Meij, Jacobi ende
Kersmisse, telcken een gerecht derde part van dien. Vrijs gelts van molen ende mergengelden ende
van allen andere schattingen, ongelden ende impositien nijet vuijtgesondert dan tgeene bijden Staeten
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slants van Hollandt daer op tot laste vande eijgenaer gestelt sal werden. In kennisse van ons
ondergeschreven schepenen daer toe gecommitteert.
Folio 170.
Anno 1586 soe heeft Dirck Thijsz. ingehuijert deese voorsz. twee mergen lants genoemt die Pijsel.
Belent oost ende zuijt dabdije van Leeuwenhorst, west ende noort Phillips Dircxs zoons bruijckweer.
Vijff jaren ingaende Petri ad Cathedram anno 1500 zes ende tachtich voorsz. om vijfthien gulden van
40 grooten tstuck.
Folio 171v.
Wassenaer 5½ morgen lants.
Item int jaer van ’17 huijerde comen Frederick vanden capittel 5½ morgen lants, vijff jaer lange om
26½ rijns gulden tsiaers om vrij gelt als voirsz. staet. Daer dat capittel off toe behoert drie vierendelen.
Ende dat vierde vierendeel off toe behoert Mathijs Gerijtsz. Ende dat capittels deel belopet 20
rijnssche gulden min een stoeter. Ende dit lant is gecoft van jouffrou Alijt Jan Heermansdr., Jacob van
Boschuijsen wedewij. Ende dat jaer van ’18 sal die eerste bruijcwaer ende betaelinge wesen. Item dat
vierde vierendeel heeft dat capittel mede gecoft van Mathijs Gerijtsz.
Item int jaer van ’22 heeft ingehuijrt Pieter van Rijn vanden capittel dese sestalve morgen lants, vijf
jaer lange om 30 rijnsgulden, tsiaers om vrij gelt als voirsz. staet. Ende dat jaer van ’23 sal die eerste
bruijcwair ende betaelinge wesen.
Item int jaijr van ’28 heeft weder ingehuert Pieter van Rijn vanden capittel dese 5½ morgen landts, vijf
jaer lang om 33 gouden karoli gulden tsiaers, om vrij gelt mit allen voerwaerden voer in dese boeck
gescreven. Ende dat jaer voersz. sal dat eersten bruijcken ende betaelinge wesen.
Item int jaer van ’33 heeft weder ingehuijrt Pieter van Rijn dese sestalve morgen weijlants, vijff jaren
lang om 36 gouden karoli gulden tsiaers vrij gelt mit allen voerwaerden voer in desen boeck
gescreven. Ende dat jaer voirsz. sal dat eerste bruijcken ende betaelinge weesen.
Item int jaer van ’38 heeft wederom ingehuijrt dese 5½ morgen Claes Jacopsz. van Lindenburch, vijff
jaer lang om ’38 gouden karoli gulden tsiaers, vrij gelt mit alle voerwaerden in dit boeck gescreven.
Ende dat jaer voersz. sal dat eerste bruijcken ende betaelinge wesen.
Item dese 5½ morgen lants hebben gehuert vijff jaer lang Claes Jansz. ende Arent Cornelisz. om 44
karoli gulden vrij gelts. Ende tjaer van ’43 sal teerste bruijck waer ende betaelinge weesen.
Item dien 5½ morgen lants die Claes Jansz. Oem ende Arent Cornelisz. plagen samen te bruijcken
om 44 karoli gulden tsiaers, hebben die huijr den capittel quijt scoulden.
Item dit selfde lant heeft Cornelis Adriaensz. vanden capittel ingehuirt, vijff jaren lang tsiaers om 47½
gulden vrij gelts. Mit alden voerwairden in deser huijrboeck gescreven. Ende tjaer 1547 is teerste
bruijcwaer ende betaelinge.
Item desen voersz. 5½ morgen lants heeft Cornelis Adriaensz. cum socis weder ingehuijrt vijff jaren,
tsiaers om vijftich gouden karoli gulden in gout als loept hebben als die huijr verschinct vrij gelt. Mit
allen voerwaerden in deser boeck gescreven. Te betaelen alle jaers inden twaliff nachten van
Korsmisse. Ende tjaer ’52 is teerste jaer bruijc ende betaelinge.
Folio 172.
Item Cornelis Adriaensz. cum socio plagen te bruijcken tsamen 5½ morgen weijlants om vijftich
gouden karoli gulden. Ende hebben int jaer van ’57 weder ingehuijrt vijf jaeren lang ende niet langer,
tsiaers om ’52 gouden karoli gulden vrij gelt. Te betaelen voer Lichtmisse als die gouden karoli loop
hebben in tijt dat die huijr verschinct jaerlicx. Mit alden voerwaerden ende condicies des voersz.
capittels hem luijden voer gehouden ende gelesen. Ende tjaer ’57 is teerste bruijcjaer ende
betaelinge.
Item dat voorsz. landt heeft weederomme ingehuijrt Cornelis Adriaensz. alias tGraeu vanden deecken
ende capittel, vijff jaer lanck om acht ende vijtich carolus gulden loopens gelts van als vrij, oeck mede
vanden thienden penning. Ende het jaer van twee ende tsestich is teerste bruijck jaer.
Buijten dese vijff jaren zijn hem gheconsenteert bij tcapittel noch vier iaren.
Anno 1500 zeventich soe heeft Cornelis Adriaensz. tGraeu dese zestalf morgen weijlants dat hij noch
twee jaren huijers an hadde, bij believe ende consent vanden deecken ende gemeen capittel
getransporteert ende overgegeven eenen Pieter Pietersz., monteren in die huijr daer hij Cornelis die in
hadde als om ’58 gulden. Ende nae expiratie vanden voersz. twee jaren sijn Pieter voersz. noch
gegundt bijden deecken ende volle capittel, noch negen jaren, wel verstaende dat Pieter voersz.
dragen sal tot sijn lasten den hondersten penninck vandt jaer van negen ende tsestich
e
e
ommegeslagen. Ende sal voerts tcapittel voersz. vrijen van allen ongelden, tzij hondersten, 20 , 10
ende vijfden penninck, jae watter upt landt ofte gro… up soude mogen comen, noch binnen desen
laeste negen jare. Maer zal schuldich wesen dese naevolgende jaren in handen van ons rentemeester
alle jaers te betalen vrij tsestich carolus guldens van veertich groten tstuck mits onderhantoender allen
anderen capittels voerwaerden achter in desen huijrboeck gescreven. Dit landt vuijter huijer soe wordt
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de wat hij van eijgen belieft als wel geaniseert is ende goede huijr daer deur genoten heeft. Ende jaer
van twee ende zeventich is teerste bruijckjaer vanden laeste negen jaren, hem nae bij ons gegeven.
Folio 172v.
Deese voorsz. zestalff mergen lants de welck gelegen zijn inden ambachte van Voorschoten heeft
ingehuijrt Gherrit Arents zoon den tijt van vijff jaeren, ingaende teerste Petri ad Cathedram anno 1500
ende tachtich siaers voor tzestich gulden van 40 grooten tstuck. Te betaelen jaerlicx de zelve huijre op
drie termijnen als vuijtgang Meij, Jacobi ende Kersmisse telcken een gerecht derde part vandien, vrijs
gelts van molen ende margengelden ende van allen andere schattingen, ongelden ende impositien
e
ts
nijet vuijtgesondert dan tgeene bijde co ma ofte Staeten slants van Hollandt daer op tot laste vanden
eijgenaer gestelt sal werden. In kennisse van ons ondergeschreven schepenen daer toe
gecommitteert.
Anna 1585 soe heeft Cornelis Claes zoon aent Schou ingehuijert deese voorsz. zestalff mergen lants
genaempt de Biesscamp, gelegen in Voorschoten. Belent oost Jan Paets van Santhorst, zuijt tcapittel
selffs ende Jan Paets voorsz., west den gouveneur Dirck Snoeij ende noort Lodewijck van Treslong.
Vijff jaeren ingaende Petri ad Cathedram anno 1500 vijff ende tachtich voorsz. om tsestich gulden van
40 grooten tstuck.
Anno 1590 soe heeft Cornelis Claes zoon aent Schou ingehuijert deese voorsz. zestalff mergen lants
genaempt de Biesscamp gelegen in Voorschoten. Belent oost Jan Paets van Santhorst, zuijt tcapittel
selfs ende Jan Paets voorsz., west den gouveneur Dirck Snoei jende noort Lodewijck van Treslong.
Vijff jaeren ingaende Petri ad Cathedram anno 1500 tnegentich voorsz. om drie ende tachtich gulden
van 40 grooten tstuck.
Folio 173v.
Los briefje.
Notele waer nae de verhuijringen in deesen register gestelt werden.
Deese voorsz. (niets ingevuld) mergen lants heeft ingehuijrt N.N. vijff jaeren, ingaende teerste Petri ad
Cathedram anno 1500 (niets ingevuld) siaers voor de somme van (niets ingevuld) van 40 grooten
tstuck, te betaelen jaerlicx op drie termijnen als vuijtganck Meij, Jacobi ende Kersmisse, telcken een
gherecht derde part vandien. Vrijs gelts van molen ende mergengelden ende van allen andere
schattingen, ongelden ende impositien niet vuijtgesondert dan tgene bijden Staeten slants van
Hollandt daer op tot laste vanden eijgenaer gestelt sal werden. In kennisse van ons ondergescreven
schepenen daer toe gecommitteert.
Folio 174.
Catwijck ende Valkenburch 11 hont.
Item int jaer van ’65 huijrde Pieter Dammasz. 11 hont lants bijden hoop sonder maet om vier
wilhelmus scilden min een halff quartier, 10 jaer lange, die schilt gerekent voer 40 groot. Ende hij sel
geven een groten verlorens gelts van de morgen sonder afslaen. Ende doen al dat een out huijrman
sculdich is te doen. Ende dit jaer van ’65 is die eerste bruijcwaer ende betalinge.
Item dese 11 hont lants voersz. heeft ingehuert Outziel Claesz. 10 jaer lang, tsiaers om 3 rijnsgulden.
Ende dat jaer van ’78 sel die eerste bruijcwaer ende betaelinge weesen.
Item int jaer van ’14 heeft weder ingehuijrt dese 11 hont lants Maertijn Pouwelsz. vijf jaer lang, stiaers
om 3½ rijsgulden. Mit voerwaerden als voer inden boeck. Ende het jaer van ’15 sal dat eerste bruijc
jaer wesen.
Item int jaer van ’22 heeft ingehuijrt Wouter Dircksz. backer 11 hont vijff jaer lang om vijff rijns gulden.
Mit voerwaerden als voersz. staet. Ende dat jaer van ’22 sal die eerste bruijcwaer wesen ende
betaelinge.
Item int jaer van 1527 heeft weder ingehuert Wouter Dircxz. backer dese voirsz. 11 hont lants, vijff jaer
lang om 6 gouden karoli gulden in goudt off ander paijment alsoe goet. Mit allen voerwaerden in dese
boeck gescreven. Ende tjaer voersz. sal teerste bruijckwaer wesen ende betaelinge.
Item int jaer 1500 ende 32 heeft weder ingehuert bijden deken ende capittel Wouter Dircxz. backer
dese voirsz. 11 hont lants, vijff jaer lang om 7 gouden karoli gulden off paijment hoer waerden, om vrij
gelt. Mit allen voerwaerden als voer inden boeke gescr. staet. Ende dat jaer voersz. sal teerste
bruijcwaer wesen ende betaelinge.
Item int jaer ’36 heeft weder ingehuijrt Wouter Dircxz. backer desen voersz. 11 hont lants, vijff jaeren
lang, tsiaers om 8 gouden karoli gulden, vrij gelt tsiaers. Mit alden voerwaerden in deser boeck voersz.
Ende tjaer 37 is teerste jaer bruijck ende betaelinge.
Anno 1500 ende tsestich heeft Jan Andries zoen ingehuijrt vanden deecken ende gemeen capittel
dese voersz. 11 hondt lants, welc belegen hebben ende belent an die westzijde die wech, an die
noortzijde den heijligen geest tot Catwijck upten Rijn, ande oestsijde die kerck tot Katwijck voersz.,
ande zuijtzijde tprove landt van heer Jop Gerijtsz. van Delft. Vijff jaren lang ende nijet langer, tsiaers
om negen gulden lopens gelts, van als vrij gelt, oeck mede vanden thienden penning. Ende voert mit
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allen anderen capittels voerwaerden voer in desen huijrboek gescreven. Ende tjaer voersz. sal wesen
het eerste bruijck jaer ende betaelinge.
Folio 174v.
Anno 1500 vijf ende tsestich heeft Lijsbet weeduwe van Lenaert Cornelisz. met Jan Andriesz. dese
voersz. elliff hondt wederomme ingehuijrt, vijff jaren lanck om thien gulden lopens gelt, van als vrij
oock mede vanden thienden penning. Ende jaer voersz. is teerste bruijck jaer.
Anno 1500 zeventich heeft Lijsbet Simonsdr. ende Jan Andriesz. in huijr genomen vanden deecken
ende capittel 11 hondt lants, belendt ende belegen an dat zuijtende den heerwech ende an die
westzijde den heijligen geest tot Catwijck upten Rijn, an dat noort ende die kerck tot Catwijck voersz.
ende an die oestzijde heer Job met sijn proven landt, om elliff guldens tsisers vrij als tsij hondersten
e
penning 5 ende 10 penning alsoe zij deur dien goede huijr vercregen hebben. Ende jaer boven is
teerste bruijckjaer vanden vijff jaren heurluijden gegundt ende nijet langer.
Deese voorsz. elff honden lants heeft inghehuijert Sijmon Leendersz. vijff jaeren ingaende teerste
Petri ad Cathedram anno 1500 drie ende tachtich, siaers voor de somme van elff gulden van 40
grooten tstuck, te betaelen jaerlijcx op drie termijnen als vuijtganck Meij, Jacobi ende Kersmisse,
telcken een gherecht derde part vandien. Vrijs gelts van molen ende mergengelden ende van allen
andere schattingen, ongelden ende impositien niet vuijtgesondert dan tgeene bijden Staten slants van
Hollandt daer op tot laste vande eijgenaer gestelt sal wesen. In kennisse van ons ondergeschreven
schepenen daertoe gecommitteert.
Anno 1500 acht ende tachtich soe heeft Sijmon Leenderts zoon ingehuijert deese voorsz. elff honden
lants. Belent aen doostzijde tprovelant van heer Jop, aent zuijtende den heerwech, aende westzijde
den heijligen geest tot Catwijck opten Rijn ende aent noortende de kerck tot Catwijck voorsz. Vijff
jaren ingaende Petri ad Cathedram anno 1500 acht ende tachtich voorsz. om twaelff gulden van 40
grooten tstuck.
Folio 176v.
Catwijck ende Valkenburch 5½ hont.
e
Item int jaer van ’60 upten 18 dach van Maerte heeft Jan die Haze gehuert 2 hont lants ende 1½ hont
daer ridderlofs memorie op staet, den hoop sonder maet om £ 2 paijment tsiaers 10 jaer lange. Ende
sal geven een groten verlorens gelts tsiaers van de morgen nae beloop sonder offslaen. Ende voert
doen al dat een out huijrman schuldich is te doen. Ende dit jaer van ’60 is die eerste bruijckwaer ende
betaelinge.
Ende Jan die Hais voirsz. bruijc noch 2 hont landts ende is gesplit van dat lant dat bruijc Kerstant
Dircxz., ut patet ibi folio 190. Ende ghijft van dese 2 hont £ 1. Ende alsoe ghijft Jan die Haze van dese
drie perceelen voersz. £ 3 tsamen tsiaers. Welcke 5½ hont voirsz. gelegen is an melkander an
Zonnevelder laen an dat zuijteijde ende is een stuck.
Item int jaer 1500 ende twie heeft Jacob Mathijsz. bijden deken ende capiitel dese voersz. 2 hont, 1½
hont ende twie hont lants, makende tsamen 5½ hont, ingehuijrt 5 jaer lang mit alle voerwairden
voersz. inden boeck, tsiaers om 48 placken vrij gelts. Ende sal tjaer voirsz. dat eerste bruijcwaer
wesen ende betaelinge.
Item int jaer van 1500 ende 14 heeft Jacob Mathijsz. ingehuert 3½ hont lants ende noch 2 hont 10 jaer
lang, tsiaers om vijftich plack, vrij gelt mit voerwaerden als voer inden boec staet. Ende tjaer van ’14
sal dat eerste bruijcjaer wesen ende betaeling.
Item int jaer van 1500 ende ’24 heeft Jacob Mathijsz. weder ingehuert dese voersz. 5½ hont lants, vijff
jaer lang, tsiaers om 3 rijnse gulden, vrij gelt. Mit voerwaerden als voer inden boeck staet. Ende het
jaer van ’24 sal dat eerste bruijc jaer wesen ende betaelinge.
Int jaer 1500 ende 29 heeft Jacob Mathijsz. weder ingehuijrt dese voirsz. 5½ hont lants 10 jaer lang,
tsiaers om vijff pondt, vrij gelt. Mit alden voerwaerden in dese boeck gescr. Ende tjaer voersz. sal
teerste bruijck jaer wesen ende betaelinge.
Item int jaer ’39 heeft Dirck Jacobsz. wederom ingehuert dese voersz. 5½ hont lants, vijff jaer lang,
tsiaers om vijff gouden karolij gulden off twintich brabantsche stuvers daer voer, vrij gelt. Mit alle
voerwaerden in desen boeck gescr. Ende tjaer voersz. sal teerste bruijcwaer ende betaelinge wesen.
Item int jaer ’44 heeft Wouter Pietersz. wederom ingehuert dese 5½ hont lants vijff jaer lang, tsiaers
om 5½ gouden karolij gulden, off twintich stuvers gerekent voer die gulden, vrij gelt. Mit alle
voerwaerden in dit boec gescr. Ende tjaer voirsz. sal teerste bruijcwaer ende betaelinge wesen.
Iint jaer 1549 heeft Dirck Jansz. die getrout heeft de weduwe van Wouter Pietersz. boven gescr.
weder ingehuijrt dese vijff ende een halve hont lants, den tijt van vijff jaren. Daer teerste jaer off sal
Folio 177.
sijn dit tegenwoerdige jaer van ’49, jaerlicx om 6 gouden karolij gulden aen goudt, off soe veel aen
paijment daer voer als die karolij in tijde datter verschinct ende betaelinge sal sijn, doen sal. Ende
voert mit alle voerwaerden als hier voer in desen boeck gescreven sijn.
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Item anno 1561 heeft Dirck Jan Niclaesz. voern. ingehuijrt vier hont lants vander voersz. 5½ hont, soe
die ander anderhalff in questie staet, vijff jaeren lang. Tsiaers om vijff gulden ende vijff stuvers. Van
als vrij ghelt oick mede vanden thienden penning, met allen anderen capittels voorwaerden voor in
dese huijrboeck gescreven. Ende tjaer 1500 een ende tsestich voorsz. sal wesen teerste bruijckjaer.
Nota van dit voersz. landt sijn twee hondt genoempt die Cleijpetten ende belend tan die zuijdtzijde de
kerck tot Catwijck upten Rijn, ant westeijnde de eerffgenaemen van oude Jacop Pietersz. tot
Valkenburch, ande noortzijde die kerck van Valkenburch, ant oosteijnde den heerwech.
Item die ander twee hondt leggen in den ambocht van Valkenburch voersz. upte Woert ende hebben
belendt ande zuijdtzijde dabdisse tot Reijnsburch, west de eerfgenamen van Cornelis Meesz., Dirck
Jansz. selver, ande noortzijde, ant oosteijnde de kerck tot Valkenburch
Item anno 1500 tses ende tsestich heeft Dirck Jan Niclaesz. ingehuijrt vier hondt lants vanden voersz.
tsesdalf hondt, vijf jaer lanck, tsiaers om 6 gulden. Van als vrij oeck mede vanden thienden penning.
Ende jaer voersz. is teerste bruijck jaer.
Dese vier hondt lants sijn gegundt die kijnderen van Wouter Pietersz. als nu Pieter Woutersz. ende
Arendt Woutersz., deur ofstandt van Dirck Jan Niclaesz., vijff jaren nu om 6 gulden 10 stuvers tsiaers.
e
e
e
Vrij gelt tsij vanden honderste, 20 , 10 ende 5 penning, maer sullen gehouden weesen te vollen te
betalen de rentmeester. Ende voerts met allen capitels voerwaerden te onderhouden. Ende jaer van
een ende zeventich is teerste bruijck jaer ende betalinge.
Deese voorsz. vier honden lants heeft ingehuijrt Dirck Jansz. tot Valckenburch den tijt van vijff jaeren,
ingaende teerste Petri ad Cathedram
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anno 1500 drie ende tachtich. Siaers voor de somme van vijff gulden ende vijff stuvers, den gulden tot
40 grooten gereeckent. Te betaelen jaerlicx op drie termijnen als vuijtganck Meij, Jacobi ende
Corsmisse, telcken een gerecht derdepart van dien. Vrijs gelts van molen ende mergengelden ende
van allen anderen schattingen, ongelden ende impositien, niet vuijtgesondert dan tgeene bijden
Staeten slants van Hollandt daer op tot laste vande eijgenaer gestelt sal werden. In kennisse van ons
ondergeschreven schepenen daer toe gecommitteert.
Anno 1588 soe heeft Dirck Jansz. ingehuijert deese voorsz. vier honden lants, daer van twee hont
genoempt de Cleijputten gelegen zijn in Catwijc ende twee honden in Valckenburch opte Woert. Ende
zijn de twee hondt in Catwijc belent aen doosteijnde den heerwech, aen de zuijtzijde de kerck tot
Catwijc opten Rijn, aent westeijnde derffgenamen van oude Jacob Pietersz. ende aende noortzijde de
kerck van Valckenburch. Item de twee hondt in Valckenburch zijn belendt aent oosteijnde de kerck tot
Valckenburch, aende zuijtzijde dabdije van Reijnsburch, aent westeijnde Cornelis Meesz. erffgenamen
ende aende noortzijde Dirck Jansz. selver. Vijff jaren ingaende Petri ad Cathedram anno 1500 acht
ende tachtich voorsz. om zes gulden van 40 grooten tstuck
Folio 179.
Catwijck ende Valkenburch 14½ hont.
Item int jaer van ’69 huijrde Margriet, Claes Outziersz. weduwe 14½ hont, bijden hoop sonder maet,
om 8 beijers gulden tsiaers, duerende tien jaer lange. Ende sij sel geven een groten verlorens gelts
van die morgen sonder afslaen ende doen al dat een out huerman sculdich is te doen. Ende dat jaer
van ’69 is die eerste bruijcwaer ende betaelinge.
Item dese 14½ hont lants heeft weder ingehuert Outzier Claesz. 10 jaer lang in alle manieren ende
voerwaerden alst voirsz. staet. Ende dat jaer van ’83 sel die eerste bruijcwaer ende betaelinge wesen.
Item dese voirsz. 14½ hont lants heeft ingehuert bijden capittel Jan Mathijsz. vijff jaer lange om 8
beijers gulden mit alle manieren ende voerwaerden als voirsz. staet inden boeck, vrij gelts. Ende sal
teerste bruijckwaer wesen het jaer 1500 ende twie ende betalinge.
Item dese voirsz. 14½ hont lants heeft weder ingehuijrt Jan Mathijsz. wijf inden naem van horen man,
tien jaer lange, tsiaers om 7 rijnse gulden. Mit voerwaerden als voer inden boeck gescr. staet. Ende
het jaer van ’14 sal dat eerste bruijcwaer wesen ende betaelinge.
Item int jaer van ’24 huerde Wouter Arentsz. dese voirsz. 14½ hont lants, leggende in Valckenburger
brouck ende hiet den Omloop, opprope retundum est, 10 jaer lange, tsiaers om 10 rijnse gulden. Mit
voerwaerden als voer inden boeck gescr. staet. Ende het jair van ’24 is teerste bruijcwaer ende
betaelinge.
Item int jaer 1500 ende 34 huerde Wouter Arentsz. voerscr. dese voersz. 14½ hont lants 10 jaeren
lang, tsiaers om 11½ gouden karolij gulden, vrij gelt. Mit alden voerwaerden is dese huijr boeck gescr.
Ende tjaer voersz. sal teerste bruijcwaer ende betaeling wesen.
Item int jaer 1500 ende 44 huerde Wouter Arentsz. dese voersz. 14½ hont lants vijff jaer lang om 14
karolij gulden, vrij gelt. Mit allen voerwaerden in dit huijrboeck gescreven. Ende tjaer voersz. sal
teerste bruijckwaer ende betaelinge wesen.
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Item Wouter Arentsz. heeft desen 14½ hont lants weder ingehuijrt vijff jaer lang, tsiaers om 15 gouden
karolij gulden als loop hebben in tijt vanden betalinge. Voer Korsmisse te betalen oft tlant wter huijr.
Mit alden voerwaerden in deser huijr boec gescreven. Ende tjair van ’49 is teerdte bruijcjaer ende
betalinge.
Item Wouter Arentsz. swager heeft ingehuijrt desen voirsz. 14½ hont weijlants, vijff jaeren lang, tsiaers
om 16 gouden karolij gulden in gout, als loop hebben in tijt dat die huijr verscinct. Mit allen den andren
voerwaerden in deser huijr boeck gescreven, vrij gelt van als vrij. Ende tjaer ’54 is teerste bruijcjaer
ende betaelinge.
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Anno 1500 negen ende vijftich heeft Nanning Jansz., Wouter Arentsz. swager wederom ingehuijrt
vanden deken ende gemeen capittel dese voersz. vijftiendalff hondt landts, bij den hoop sonder maet,
vijff jaeren lang ende nijet langer. Tsiaers om achtien gulden van veertich grooten tstuck. Van als vrij
gelt, oeck mede vanden thienden penning. Ende voort mit allen andren capittels voerwaerden, hem
voergehouden end egelesen, voer in desen huijrboeck gescreven. Ende tjaer voersz. sal wesen
teerste bruijckjaer ende betaelinge.
Anno 1500 vier ende tsestich heeft Nanning Jansz. weederom ingehuijrt vanden deecken ende
gemeen capittel dese voersz. vijftiendalff hondt lants, bijden hoop sonder maet negen jaren lang,
tsiaers om twee ende twintich guldens lopens gelt. Van als vrij oeck mede vanden thienden penning.
Ende voort met allen anderen capittels voerwaerden hem voergehouden ende gelesen, voer in desen
huijrboeck gescreven. Ende jaer boven verhaelt is teerste bruijckjaer.
Deese voorsz. vijftiendalff honde lants heeft ingehuijrt Katrijn Woutersdr., Nanning Jansz. weduwe den
tijt van vijff jaeren, ingaende teerste Petri ad Cathedram anno 1500 ende tachtich. Siaers om twee
ende twintich gulden van 40 grooten tstuck. Te betalelen jaerlicx op drie termijnen als vuijtgang Meij,
Jacobi ende Kersmisse, telcken een gerecht derde paert vandien. Vrijs gelts van molen ende
margengelden ende van allen andere schattingen, ongelden ende impositien, nijet vuijtgesondert dan
e
t
tgeene bijde co ma ofte Staeten slants van Hollandt daer op tot laste vanden eijgenaer gestelt sal
werden. In kennisse van ons ondergeschreven schepenen daer toe gecommitteert.
Anno 1585 soe heeft Catrijn Wouters dochter, Nanning Jans zoons weduwe ingehuijert deese voorsz.
vijftiendalff honden lants, gelegen in Valckenburch. Belent oost Cornelis Huijgens zoon, zuijt ende
west Cornelis Dircxs zoon Schuijerman ende noort den huijssitten tot Leijden. Vijff jaeren ingaende
Petri ad Cathedram anno 1500 vijff ende tachtich voorsz. om drie ende twintich gulden van 40 grooten
tstuck.
Anno 1590 soe heeft Cornelis Mees zoon ingehuijert deese voorsz. vijftiendalff honden lants gelegen
in Valckenburch. Belent oost Cornelis Huijgens zoon, zuijt ende west Cornelis Dircxz. Schuijerman
ende noort den huijssitten tot Leijden. Vijff jaeren ingaende Petri ad Cathedram anno 1500 tnegentich
voorsz. om een ende dertich gulden van 40 grooten tstuck.
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Catwijck ende Valkenburch 1 morgen ende 1 hont.
Item int jaer ons heeren van ’61 huijrde Aem Jansz. een morgen lants ende een hont, gelegen up die
Bildt om een wilhelmus scilt tsiaers. Alle jaers te betaelen die oude huijr voer die nuwe. Ende hoeneer
dat hij aldus niet en betaelt alst voersz. is, soe is die huijr wt. Ende hij sal all doen dat een out huijrman
sculdich is te doen. Ende dese huijr sal duren 10 jaer lang. Ende dit jaer van ’61 sel die eerste
bruijcwair ende betaelinge weesen.
Item dit voersz. lant heeft wederom ingehuert Claes Jansz. die lijndraer, in alle manieren alst voirsz.
staet 10 jaer lang. Ende dat jaer van ’86 sel die eerste bruijcwaer ende betaellinge wesen.
Item int jaer 1500 ende twie heeft Joris Claesz. dese voirsz. morgen landts ende een hondt gehuijrt
bijden deken ende capittel, mit alle voerwaerden als voirsz. int boeck staet, om 25 plack vrij gelt. ende
sal dat jaer voirn. dat eerste bruickwair wesen ende betalinge en sal duijren 10 jaer lang.
Item int jaer 1500 ende 17 heeft Jan Claesz. weder ingehuert 1 morgen lants ende 1 hont 10 jaer
lange durende om 25 plac, vrij gelt als voirscr. int boeck staet. Ende dat jair voirn. sal dat eerste
bruicwaer ende betalinge wesen.
Item int jaer 1500 ende 28 heeft Jacop Verbaen ingehuert dese morgen lants ende een hont op die
Bildt, om een gouden koirvorster rijns gulden in goudt 10 jaer lang. Ende hij sal een wal an die wech
maken ende sal geven vrij gelt. Mit alle voerwaerden in dese boeck gescr. Ende tjaer voersz. is
teerste bruijckjaer ende betaelinge weesen.
Item int jaer 1500 ende 40 heeft Jacop Verbaen wederom ingehuert dit morgen lants ende een hont
op die Bildt om een gouden karoli gulden ende 14 st. Ende sal tselve mogen betalen mit 34
gevalueerde st. thien jaer lang. Mit alle voerwaerden in dese boeck gescreven. Ende tjaer voirsz. sal
teerste bruijcwaer ende betaling wesen.
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Item int jaer van 1500 ende vijftich heeft Jacob Verbaen wederom inghehuert desen morgen ende een
hont lants op die Bildt om twie gouden karoli gulden in goudt off die waerden van dien tsiaers, vijf
jaren lang. Mit alden voerwaerden in dese huijrboeck gescr. Ende tjaer voirsz. is teerste jaer bruijck
ende betaelinge.
Item int jaer ’55 heeft Jacob Verbaen die 1 morgen ende een hont weder ingehuijrt vijff jaren lang
indien dat hij soe lang leeft, tsiaers om twie gouden karoli gulden in goudt, vrij gelt. Mit alden
voerwaerden in deser huijrboeck gescreven. Ende tjaer voirsz. is teerste bruijcjaer ende betaelinge.
Mit conditie dat hij geven sal die belenden van dit lant.
Ende heeft belent dat zuijdtwest eijnde die Biltlaen, die noordtwest zijde Cornelis Willemsz. alias Neel
Otgens kinderen, dat noordoost eijnde Pieter de Grebber, die zuijdoest zijde Pieter de Grebber.
Folio 182.
Anno 1500 ende tsestich heeft die swager van Jacob Verbaen ingehuijrt vanden deken ende gemeen
capittel dese voersz. seven hondt lants, bijden hoop sonder maet, gelegen up die Bilt, vijff jaren lang
ende nijt langer. Tsiaers om drie gulden lopens gelts, van als vrij gelt, oeck mede vanden thienden
penning. Ende voert mit allen anderen capittels voerwaerden hem voer gehouden voer in desen
huijrboeck gescreven. Ende tjaer voersz. sal wesen teerste bruijcjaer ende betalinge.
Anno vijff ende tsestich is Jacob Verbaens swager noch gegeven vijff jaren voert over gelt als drie
gulden.
Anno 1500 zeventich heeft Huijch Jacobsz. Verbaen dese morgen met een hondt lants wederomme
e
ingehuijrt vijff jaren lanck om vier gulden tsiaers vrij gelts, tzij van hondersten penning, vanden 10
penning, alsoe hij van als wel geadmitteert is ende deurdien goedt huijr genoten heeft. Ende jaer
boven is teerste bruijckjaer.
Folio 184.
Catwijck ende Valkenburch 8 hont.
Item int jaer van ’62 huijrde Aem Jansz. 8 hont lants gehieten die Boencamp, negen jaer lange
durende, tsiaers om 3 wilhelmus scilden. Ende hij sal alle banwerck bewaren op sijn cost. Ende hij sel
geven een groten verlorens gelts van die morgen sonder off slaen. Ende sel doen aldat een out
huijrman schuldich is te doen. Ende dit jaer van ’62 is die eerste bruijcwaer ende betaelinge.
Item int jaer van ’70 huerde Willem Willemsz. dese 8 hont lants voersz., in alle manieren alst voirsz.
staet, vijff jaer lang. Ende dat jaer van ’70 is die eerste bruijcwaer ende betaelinge.
Item int jaer van ’94 huerde Sijmon Dirck Jorisz. dese voirsz. 8 hont lants 10 jaer lang om vijftich
stuvers tsiaers, behoudelicke dat hij van dat eerste jaer sal geven 45 placken. Ende van die ander 9
jaren alle jaers vijftich placken. Ende dat jair van ’94 sal die eerste bruijcwaer wesen ende betaelinge.
Item dit voersz. lant heeft weder ingehuert Gerijt Cornelisz. 10 jaer lang om vijftich placken, vrij gelt.
Voert in allen manieren als voer int boeck staet. Ende dat jaer van ’05 sel die eerste bruijcwaer wesen
ende betaelinge.
Item dit voirsz. lant heeft weder ingehuert Mourijn Claesz. vijff jaer lang om drie rijns gulden, In alle
manieren als voirsz. staet. Ende dat jaer van ’18 sel die eerste bruijcwaer wesen ende betaelinge.
Item dit voersz. lant heeft weder ingehuert Mourijn Claesz. thien jaer lanck om 3 rijns gulden ende vijf
st. In alle manieren als voirsz. staet. Ende dat jaer van ’23 sel die eerste bruijcwaer wesen ende
betaelinge.
Item dit voirsz. lant heeft weder ingehuert Mourijn Claesz. vijff jaer lang om vijff gouden karoli gulden
tsiaers, vrij gelt. Mit allen manieren ende voerwaerden voer in dese boeck gescreven. Ende dat jaer
van ’28 sal die eerste bruijcwaer ende betalinge wesen.
Item dese voersz. acht hont lants heeft weder ingehuert Mourijn Claesz. vijff jaer lang om vijff gouden
karoli gulden, vrij gelt tsiaers. Mit allen voerwaerden in dese boeck gescreven. Ende dat jaer van ’33
sal teerste bruijcwaer ende betaelinge wesen.
Item dese voirsz. 8 hont lants heeft wederom ingehuert Mouwerijn Claesz. vijff jaer lang om 5½
gouden karoli gulden, vrij gelt tsiaers. Mit alle voerwaerden in desen boeck gescreven. Ende dat jaer
van ’38 sal teerste bruijcwaer ende betaling wesen.
Item dese voersz. 8 hont sijn overgeset mit consent vant capittel up Jan Jacopsz. jonge Japen zoen
die tijt voert te gebruijcken die Mouwerijn Claesz. noch in huijre hadde, om die selfde prijs ende
voerwaerden, Des sel hij betaelen die pacht verschenen Lamberti anno ’40 binnen die twaelff nachten
naestcomende. Ende voert alle jaers alsoe off dit lant sal weer huijs wesen. Actum int capittel huijs 9
november anno ’40.
Folio 184v.
Dit voersz. lant met noch een perceel hier nae volgende heeft die weduwe van Jan Jacobsz. weder
om ingehuert 5 jaer lange. te samen om 12½ karoli gulden vrij gelt. Ende tjaer van ’43 sal teerste
bruijcwaer ende betaelinge wesen.
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Item die weduwe van Jan Jacopsz. plach te bruijcken 8 hont lants gehieten die Boencamp ende noch
9 karoli gulden, mode hebet vir ei.. Paulij Dircxz. om 13 gouden karoli gulden in goudt als sij loop
hebben tsiaers, vijff jaer lang. Mit alden voerwaerden in deser huijr boeck gescreven. Ende tjaer van
’49 is teerste bruijck jaijr ende betaelinge.
Item desen 8 hont lants gehieten die Boencamp mit noch 9 hont int ander blat gescreven die Paulij
Dircxz. plach te bruijcken, sijn overgeselt bij consent vanden capittel up Jan Arentsz. tot Valkenburch
die tijt durende. Des sal hij die verschenen huer betalen binnen die twaleff nachten van Kersmis.
Item Cornelis Pietersz. buijrman tot Catwijck upten Rijn heeft ingehuert twie stucken lants an een
gelegen inden ambocht van Catwijc upten Rijn, belent nu ter tijt an toestzijde die convent van
Warmonde lant genoempt Bernaditen, an die zuijtsijde die groete wateringe, an die noortsijde Onsen
Vrouwen gilde tot sinte Pancraes lant, an die west zijde meester Claes die Wilde proven lant priester
inden Hage. Ende is deser stuck groot 8 hont weijlants. Item die ander stuck is maijlant groot 9 hont,
gelegen inden ambocht van Wassenaer, nu ter tijt belent ende belegen an die oestzijde die Westlaen,
an die zuijtzijde heer Quirijn priester capelrie lant tot Noortwijck, an die westzijde die Rugelaen ende
an die noortsijde die groote wateringe voersz., die tijt van 17 jaren lang, tsiaers voer dese twee
stucken 15 gouden karoli gulden in gout als die loop hebben in tijt dat die huer verschinct. Mit allen
anderen voerwaerden in deser huerboeck gescreven, mit condicie dit lant toe te maecken nae
wtwijsen die huijr ceelen daer van ghemaect. Ende tjaer ’54 is teerste jaer bruijcker ende betaelinge.
Anno 1500 twee ende tseventich soe heeft Cornelis Pietersz. dese voorsz. 8 hont weijlants met 9 hont
maijlant weeder ingehuijrt vanden deecken ende capittel een tijt van vijff iaren lang, aen een volgende
tsiaers om twintich carolus guldens loopens gelt. Vrij van allen ongelden ende oock mede vanden
thijenden, twintichsten ende honderste pennijnck
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meer ofte min, alsoe den voorsz. Cornelis Pieters daer huijr nae genooten heeft. Ende voort met allen
andere capittels voerwaerden hem voer gehouden, mits conditie dat den voorsz. Cornelis Pietersz.
tvoorleden jaer Lamberti lestleden over een ende tseventich verscheenen. Twelck bij hem sonder huijr
gebruijckt is, mede te betalen sal alsoo die nu gemaeckt is. Ende tiaer van twee ende tseventich sal
teerste bruijckiaer ende betalijnge weesen.
Deese voorsz. acht honden ende negen honden lants heeft ingehuijrt Leendert Jacobsz. den tijt van
vijff jaeren, ingaende teerste Petri ad Cathedram anno 1500 ende tachtich siaers om achthien gulden
van 40 grooten tstuck. Te betaelen jaerlicxs op drie termijnen als vuijtgang Meij, Jacobi ende
Kersmisse telcken een gerecht derde paert vandien, vrijs gelts van molen ende margengelden ende
ts
van allen andere schattinge, ongelden ende impositien nijet vuijtgesondert dan tgeene bijde co. ma
ofte Staeten slants van hollandt daer op tot laste vande eijgenaer gestelt sal werden. In kennisse van
ons ondergeschreven schepenen daer toe gecommitteert.
Anno 1585 soe heeft Leendert Jacobsz. ingehuijert deese voorsz. acht honden lants genaempt de
Booncamp gelegen in Catwijck ende noch negen hondt lants leggende gemeen met vijff hont
toecomende den admirael Treslong inden banne van Wassenaer omtrent de Zeepelduijn. Ende es de
voorsz. acht hondt belent oost de Regulieren tot Leijderdorp, zuijt de Valckenburger wateringe, west
het provelant van heer Jop tot Delft ende noort de huijssitten tot Leijden. Item de negen hondt es
belent oost Catwijckerlaen, zuijt de bruijckweer van Gerrit Jans zoon, west de buijerlaen van
Hoogheboom ende noort Valckenburger wateringe. Vijf jaeren ingaende Petri ad Cathedram anno
1500 vijff ende tachtich voorsz. om achtien gulden van 40 grooten tstuck.
Anno 1590 soe heeft Jacob Leendert zoon ingehuijert deese voorsz. acht honden lants genaempt de
Booncamp, gelegen in Catwijck ende noch negen hont lants leggende gemeen met vijff hondt
toecomende den admirael Treslong inden banne van Wassenaer omtrent de Zeepelduijn. Ende es de
voorsz. acht hondt belent oost de Regulieren tot Leijderdorp
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zuijt de Valckenburger wateringe, west het provelant van heer Jop tot Delft ende noort de huijssitten
tot Leijden. Item negen hondt es belent oost Catwijckerlaen, zuijt de bruijckweer van Gerrit Jans zoon,
west de buijerlaen van den Hooghenboom ende noort Valckenburger wateringe. Vijff jaeren ingaende
Petri ad Cathedram anno 1500 tnegentich voorsz. om vier ende twintich gulden van 40 grooten tstuck.
Folio 187.
Catwijck ende Valkenburch 9 hont.
Item int jaer van ’68 huijrde Florijs Bruijnnijncxz. 9 hont lants sonder maet, tsiaers om drie pieters vijff
jaer lange durende. Ende hij sel dat lant houden buijten scade. Ende hij sel tsiaers geven een grooten
verlorens gelts van die mergen sonder off slaen. Ende voert doen dat een out huijrman schuldich is te
doen. Ende dat jaer van ’69 sel die eerste bruijckwaer ende betaelinge wesen.
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Item int jaer van 1500 ende acht heeft dit voersz. lant weder ingehuijrt Claes Gerijtsz. woenende in
Catwijcht thien jaer lang om drie rijnsse gulden, nae voerwaerden als voer inden boeck staet
gescreven. Ende dat jaer van achten sal dat eerste bruijckjaer weesen ende betaelinge.
Int jaer van 1500 ende 18 heeft weder ingehuijrt Claes Gerijtsz. dit voersz. lant 10 jaer lang om 3 rijns
gulden ende 5 stuvers om vrij gelt als voersz. staet. Ende dat jaer van ’18 sal dat eerste bruijckjaer
wesen ende betaelinge.
Item int jaer van ’28 heeft Mourijn Claesz. ingehuijrt desen voersz. negen hont lants vijff jaer lang,
siaers om vijff gouden karoli gulden, vrij gelt als voersz. staet in dese boeck. Mit allen anderen
voirwaerden voerscr. Ende dat jaer van ’28 sal dat eerste bruijckjaer wesen ende betaelinge.
Item int jaer 1500 ende 33 heeft Mourijn Claesz. ingehuert desen voersz. 9 hont lants vijff jaer lang,
tsiaers om vijff gouden karoli gulden, vrij gelt mit allen voerwaerden in deser boeck gescreven. Ende
dat jaer van ’33 sal teerste bruijckwaer ende betaelinge wesen.
Item dese 9 hont landts voersz. heeft wederom ingehuert vijff jaer lang Mouwerin Claesz., tsiaers om
5½ gouden karoli gulden, vrij gelt. Mit alle voerwaerden in deser boeck gescreven. Ende dat jaer van
’38 sal teerste bruijckwaer ende betaelinge wesen.
Item dese voersz. 9 hont lants sijn overgeset mit consent van tcapittel up Jan Jacobsz. jonge
Jaepensz. die tijt voert te gebruijcken die Mouwerijn Claesz. noch in huijre hadde om de selfde prijs
ende voerwaerden. Des sal hij betaelen die pacht verschenen Lamberti anno ’40, binnen die twaelff
nachten naestcoemende. Ende voert alle jaers alsoe of tlandt sal wter huijre wesen. Actum int
capittelhuijs 9 novembris anno ’40.
Item dese 9 hont lants met noch 8 hont recht hier voer heeft die weduwe van Jan Jacopsz. weder om
ingehuijrt vijf jaer lange, te samen om 12½ karoli gulden, vrij gelt. Ende tjaer van ’44 sal teerste
bruijckwaer ende betalinge wesen.
Folio 187v.
Catwijc ende Valkenburch 9 hont.
Item desen neghen hondt lants met noch 8 hont inden ander perceel voersz. die Paulij Dircxz. tot
Catwijck plach te bruijcken, is die huijr die Paulij Dircxz. voersz. noch te bruijcken hadde, overgeset bij
consent vanden capittel up Jan Aerentsz. wonende tot Valkenburch. Des sal hij dien verschenen huijr
betaelen binnen dien twalven nachten van Korsmisse.
Desen huijrwaerde vervolgt int voergaende perceel van 8 hont lants want tsamen gelijc verhuijrt is.
Folio 189v.
Catwijc ende Valkenburch 2 morgen.
Item int jaer van ’66 huijerde Pieter Dammasz. 2 morgen lants bij den hoop sonder maet vijff jaer
lange, tsiaers om vier wilhelmus schilden, 40 groot voer de schilt gerekent. Ende sijn voerwaerden dat
hij ghien weijen lant off maijlant breecken en sel. Ende hij sel geven een groten vlaems gelts vanden
morgen sonder offslaen. Ende doen al dat een out huijrman schuldich is te doen. Ende dit jaer van ’66
is die eerste bruijcwaer ende betaelinge.
Van dese twie morgen bruijckt Jan die Hais twie hont ende alsoe bruijct Kerstant alleen 10 hondt ut
patet supra folio 177 de Jonane Haze in Valkenburch.
Item int jaer van ’75 huijrde Kerstant Dircxz. 10 hont lants om 58 stuvers tsiaers, vijff jaer lang. Ende
hij sel dit lant buijten scade houden ende voert doen dat een guet out huijrman schuldich is te doen.
Ende dat jaer van ’76 sel die eerste bruijcwaer ende betaelinge wesen.
Int jaer 1484 profesto Ignatij huerde Kerstant Dircxz. dit voersz. lant weder in om vier pont paijments
siaers. Ende voert in allen manieren als voersz. is, thien jaer lang. Ende tjaer ’84 sal die eerste
bruijcwaer wesen ende betaelinge.
Int jaer van ’98 huijrde Karstant Dircxz. dit voersz. lant weder in om vier pont, vri gelt. Voert in allen
manieren voirsz. in allen manieren voirsz. 10 jaer lanc. Ende dat jaer van ’98 voersz. sel die eerste
bruijcwair wesen ende betalinge.
Int jaer van 1500 ende acht huijrde Dirck Karstantsz. dit voersz. lant weder in om vier pont, vri ghelt.
Voert in allen manieren voersz. 10 jaer lan(g). Ende dat jaer van achten voersz. sal dat eerste
bruijcwaer weesen ende betaelinge.
Int jaer van 1500 ende 18 heeft weder ingehuijrt Dirck Karstantsz. dit voersz. lant om vier rijnssche
gulden tsiaers, vrij gelts 10 jaer lang. Ende dat jaer voirsz. sel die eerste bruijckwaer weesen ende
betaelinge.
Item int jaer van 1528 heeft weder ingehuert Dirck Karstantsz. dit voersz. lant om vijff gouden karoli
gulden tsiaers, vrij gelts vijff jaer lang. Mit allen voerwaerden in dese boeck gescreven. Ende dat jaer
van ’29 sal teerste bruijcwaer ende betaelinge wesen.
Item int jaer 1500 ende 34 heeft Dirck Korssesz. wijff heeft weder ingehuijrt desen 10 hont lants
voersz., vijff jaren lang. Tsiaers om 6 gouden karoli gulden. Mit allen voerwaerden in dese huijr boeck
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gescreven. Ende tjaijr voersz. is teerste bruijcwaer ende betalinge wesen. Ende als Dirck Kerstansz.
storf, soe sal dit lant wter huijr wesen.
Folio 190.
Item int jaer van ’36 heeft Isbrant Dirck Korstansz. gehuijrt 10 hont lants, gelegen inden ban van
Catwijck in Catwijcker broeck. Tsiaers om 6½ gouden karoli gulden, vrij ghelt. Mit alden voerwaerden
in desen huijrboeck gescreven. Ende heeft dit lant nu belegen an die oestzijde Catwijcker kerck lant,
an die zuijteijnde vanden cleijne capittel, streckende anden groeten weteringe, anden noortwestzijde
tlant die Wouter de backer bruijct. Ende deser huijr sal duren vijff jaijren lang. Ende tjaer van ’36 is
teersten jaer bruijcker ende betalinge.
Item Isbrant Dirck Korstansz. heeft wederom ingehuijrt dese 10 hont lants, vijff jaeren om 6½ gouden
karoli gulden, vrij gelt. Mit allen voerwaerden hier voer in dit huijrboeck gescreven. Ende tjaer van ’44
sal teerste bruijcwaer end ebetalinge weesen.
Item IJsbrant Dirck Korstensz. bruijct 10 hont lants om 6½ karolus gulden in tander blat gescreven.
Ende heeft dien weder ingehuert vijff jaeren lang, tsaers om 6½ gouden gulden als die loopen sullen
die tijt vanden betaelinge van deser huijrboeck gescreven. Ende tjaer ’49 is teerste jaer bruijck end
ebetalinge.
Item IJsbrant Dirck Korstensz. heeft weder ingehuijrt desen thien hont hoije lants, gelegen inden
ambocht van Catwijck upten Rijn bijden Sepelduijn, vijff jaer lang. Tsiaers om 6½ gouden karoli gulden
in gout als die loepen sullen in die tijt dat die huijr jaerlicx verschijnen sal, vrij ghelt. Van als vrij mit
alden andren voerwaerden in deser huijrboeck gescreven, mits dat hij dit lant merckelicken verbeteren
sal binnen desen vijff jaeren. Ende tjaer ’54 is teerste bruijckjaer ende betalinge.
Item desen thien hont lants voersz. sijn gelegen an twee parcelen naest metcander bijden Sepelduijn
in den ambocht van Catwijck ende sijn genaemt Drenckel weer. Ende den een stuck is anden
zuijtzijde langher dan die ander stuck. Ende hebben desen twee stucken tsamen nu ter tijt belegen, an
die oestzijde die kercke van Catwijck upten Rijn, an die zuijtoestsijde streckende up die groete
wateringe mit die voersz. lancxste stuck, an die westzijde Jacob Hugensz. alias Droghen ende an die
noortwestzijde Cornelis Meesz. lant.
Folio 190v.
Anno 1500 negen ende vijftich heeft IJsbrandt Dirck Korstantsz. wederom vanden deecken ende
gemeen capittel ingehuijrt dese voerscreven thien hondt lants, vijff jaren lang. Tsiaers ons even
gulden lopens gelts. Van als vrij gelt, oeck mede vanden thiende penning. Ende voort mit allen
anderen capittels voerwaerden voer in desen huijrboeck gescreven. Ende tjaer voersz. sal wesen
teerste bruijcjaer ende betaelinge.
Anno 1500 vier ende tsestich heeft IJsbrandt Dirck Korstantsz. weederom vanden deecken ende
gemeen capittel ingehuijrt dese voersz. thien hondt lants tsiaers om acht gulden lopens gelt negen
jaren lanck. Van als vrij oeck mede vanden thienden penning met condicie dat hij het voersz. landt wel
sal toemaken. Ende dat wel gedaen sijnde ende capittel blijckende sal hem noch gegundt worden
noch negen jaren. Mits daer van betalende hem gewoentelick ranzoen.
Deese voorsz. thien honden lants gelegen bijde Zepelduijn heeft inghehuijert Cornelis Cornelisz.
santman den tijt van vijff jaeren, ingaende teerste Petri ad Cathdram anno 1500 twee ende tactich.
Tsiaers voor de somme van thien gulden van 40 grooten tstuck, te betaelen jaerlicxs op drie termijnen,
vuijtganck Meij, Jacobi ende Kersmisse, telcken een gherecht derde paert vandien. Vrijs gelts van
molen ende mergen gelden ende van allen andere schattingen, ongelden ende impositien niet
vuijtgesondert dan algene bijden Staeten slants van Hollant daer op tot laste vanden eijgenaer gestelt
sel werden. In kennisse van ons ondergescreven schepenen daertoe gecommitteert.
Anno 1587 soe heeft Cornelis Cornelisz. santman ingehuijert deese voorsz. thien honden lants
omtrent de Zeepelduijn aen twee campgens besijden den anderen. Daer van teene campgen groot
een mergen, belent es oost de bruijckweer van Pouwels Jansz. met de kerck tot Catwijck, zuijt
Cornelis Cornelisz. selver ende Pieter Maertsz., west Crijn Huijgens zoons bruijckweer ende noort
tvoorsz. tweede campgen, groot weesende vier hont. Welcke vier hont belent es, oost Pieter Maersz.,
zuijt tvoorsz. mergen met Crijn Huijgensz. bruijckweer, west de wateringe ende noort Pieter Maertsz.
voorsz. Vijff jaren ingaende Petri ad Cathedram anno 1500 zeeven ende tachtich voorsz. om thien
gulden van 40 grooten tstuck.
Folio 192.
Nota. Die huijrwaerde van die twie hondt gelegen in Hechorn inden ambochte van Catwijc upten Rijn
contra folio 406.
Folio 192v.
Watringe 9 morgen 1 hont.
Intem int jaer van ’61 hebben Pieter Florijsz. ende Aellewijn Hugensz., Sijmon Claesz. swager gehuijrt
9 morgen lants bijden hoop sonder maet. Daer dat meere deel van desen landen gelegen is inden
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ambocht van Monster ende dat mijnre deel inden ambocht van Wateringe. Ende leijt an melcander om
26½ beijers gulden tsiaers, vrij gelts sonder eenich ofslaen 14 placken voer den gulden gerekent.
Ende dat jaer van ’42 is die eerste bruijcwaer ende betalinge. Ende dese huijr sal duren 10 jaer lange.
Gedaen bij meester Jacop van Boscht ende heer Gertijt Sijmonsz. rentemeester. Bij Sijmon Claesz.
ende Danel Willemsz. up sinte Pieters dach ad Vincula tot Voerschoeten in die marct.
Item deese huijr is verlanget 10 jaer lange in alle manieren alst voorsz. staet.
Item int jaer van ’82 huijrde Aellewijn ende Pieter Florijsz. weduwe dese 9 morgen ende 1 hont sonder
maet tien jaer lang. Tsiaers om 27½ beijers gulden, die gulden 28 groot voer die gulden, vrij gelt. Ende
dat jaer van ’83 sel die eerste bruijckwair ende betaelinge wesen. Gedaen bij heer Ghijsbrecht
Baroen.
Item int jaer van ’94 in januario huijerde Arlewijn ende Aem Henricxz. dese 9 morgen ende 1 hondt
sonder maet, thien jaer lang. Tsiaers om 27½ beijers gulden vrij gelt, den gulden voer 28 groot. Ende
dat jaer van ’94 sel die eerste bruijckwaer ende betaelinge wesen. Gedaen bij heer Ghijsbrecht
Baroen ende meester Jacob Nueveen tot Nailtwijck in des deeckens huijse. Divisio.
Item int jaer van 1500 ende 17 huijrde Jacob Aelwijnsz. seven morgen lants van dese voersz. 9
morgen lants ende 1 hont vijff jaer lang tsiaers om 22 pont. Ende dat jaer van ’17 sel die eerste
bruijcwaer ende betaelinge wesen. Ende sel geven vrij ghelt. Ende dese huijr is gemaket bij meester
Cornelis Baroen tot Naeltwijc.
Item int jair van 1500 ende 17 huijerde Pieter Jorijsz. dese twie ander morgen van dese voersz. 9
morgen ende 1 hont, vijff jaer lang, tsiaers om 7 pont vrij gelts als voersz. staet. Ende dat jaer van ’18
sel die eerste bruijcwaer ende betalinge wesen. Ende dese huijr is gemaket bijden rentemeester
vanden capittel van Naeltwijc bij consent vanden capittel van sinte Pancraes collegium.
Folio 193.
Nota dit sijn die belende van dese 9 margen ende 1 hont landts, versocht bij Mr. Cornelis Baroen int
jaer 1524, aen die oestzijde die convent van der Lee, an die westzijde Maritgen Claes Gerijtsz.
weduwe leen goet, an die noortzijde die Cleijne Gantel ende an die zuijtzijde die wech van der
Watringe.
Nota etiam op terra q.. inter viam conmunen de Watringe et vuan fossam Adriaen teccis perdictis
spectat ad nos quam tum terre perdicte se extendunt ab oventen vers… occiden ..em quam habuit
libecam Ghijsbertij Swijn a burgravio Leijden. Anno de Wassenaer ut habet in registo haij teccar.
(Probeersel van het Latijn wat te maken)
Int jaer 1500 ende 24 huijerde Wijger Gerritsz. dese voorsz. 7 morgen ende een hont landts van dese
voersz. 9 morgen ende 1 hont, bij den hoop sonder maet. Ende is ghenoemt die mijnste deel dien
Dijck int ambocht vander Watringe. Ende die meeste deel is genoemt die Hove ende leijt inden
ambocht van Monster. Ende leggen desen twee percelen aen melcander after Wiger voersz. huijs.
Ende sal gheven tsiaers £ 22 thien jaren lang mit allen voerwaerden die voer int boeck gescreven
staen. Ende tjaer van ’25 is teerste bruijkwaer ende betalinge. Dit huijr is gemaect ter Watringe bij Mr.
Cornelis Baroen doer bevel van tcapittel in tegenwoerdicheijt van heer Jan ter Watringe ende heer
Gerijt Adriaensz.
Item dien seven margen 1 hondt landts an dander blat gescreven heeft Katherijn Wiggers(z.) Gerijts
weduwe weder ingehuijrt, bij den hoop sonder maet om 24 karoli gulden tsiaers, vijff jaren lang vrij
ghelt. Mit allen voerwaerden in desen huijrboeck gescreven. Ende noch vijff jaren daerna inden selfde
prijs indie haer belief. Mit beloften dat men dit lant haer niet meer versteijgert en sal bij haren leeven.
Ende tjaer van 1535 sal teerste bruijcjaer ende betalinge wesen.
Item dien voersz. huijr is bij consent vanden apittel ende van Katherijn Wigger Gerijtsz. weduwe te niet
gemaect om seker scheel dat geresen was van twee pont hollants tsiaers, dien Katherijn voersz.
seggen woude op onse lant te staen. Ende den heer van Naeldwijc jaerlicx up te spreken hadde.
Folio 193v.
Up welcken scheel neder te leggen sijn aldaer gesoude geweest vanden capittel Velleman ende
Baroen ende hebben haer contrarie bewesen, te weten dat dien twen pont voersz. stonden up haer
werff, niet upten capittels lant. Ende hebben een niewe huer van thien jaren mit haer gemaect om 22½
gouden karoli gulden tsiaers, vrij gelt mit alden voerwaerden in desen huijr boeck gescreven. Ende
tjaer van ’37 is teerste bruijckwaer ende betaelinge.
Item dien seven morgen ende een hont lants die Katherijn Wigger plach te bruijcken heeft nu Vranck
Jacopsz. haer zwager ingehuijrt vijff jaren lang, tsiaers om 24 gouden karoli gulden, vrij ghelt. Mit
alden voerwaerden in deser huijrboeck gescreven. Ende tjaer van ’45 sal teerste jaer bruijck ende
betalinge wesen.
Item die weduwe van Pieter Jorijsz. heeft int jaer van 1528 ingehuert twee norgen lants an dander blat
gescreven die genoemt sijn die Hove. Ende sijn gelegen inden ambachte van Monster als in dander
blat gescreven staet, vijff jaren lang tsiaers om 6 rijns gulden vrij gelt. Mit allen voerwaerden in desen
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huijr boek gescreven. Ende ant eijnde van dien vijff jaren en sal gheen huijrwaer noch gheen
anseggen an dit lant hebben, noch te spreecken. Ende tjaer van 1529 sal teerste bruijckwaer ende
betalinge wesen.
Item desen voersz. 2 morgen lants heeft Kors Heijnricxz. ingehuijrt om 6 gouden karoli gulden vijff
jaren lang. Mit alden voerwaerden als hier boven gescreven staet. Ende tjaer van ’34 sal teerste jaer
bruijckwaer wesen ende betaelinge.
Item jonge Adriaen Kerstansz. tot Watringen heeft dien tween mergen lants voersz. die Kors
Heijnricxz. plach te bruijcken, ingehuert bij den hoop sonder maet met allen voerwaerden in desen
huerboeck gescreven 10 jaren lang. Tsiaers om 6½ gouden karoli gulden ende vijff stuvers. Ende tjaer
van 40 sal teerste jaer bruijcwaer ende betalinge wesen. Aldus gedaen tot Delft bij Mr. Cornelis
Baroen ende heer Gerijt Adriaensz. wt bevel vanden capittel.
Item int jaer 1500 ende 53 heeft Enghel Hubrechtsz. die getrout heeft die weduwe van Vranck
Jacopsz., heeft weder ingehuert dese voersz. seven morgen ende een hont lants. Ende noch twee
merghen
Folio 194.
theelant naest gelegen dien voersz. 7 morgen ende een hont, tsamen bijden hoop sonder maet vijff
jaren an malcander, tsiaers om een ende veertich gouden karoli gulden vrij gelt. Van als vrij mit alden
anderen voerwaerden ende conditiën in deser huijrboeck gescreven. Te betalen voer mid vasten allen
jaers. Ende tjaer voersz. is teerste bruijck jaer ende betalinge.
Item van desen voersz. 9 margen ende een hont lants gelegen an melcander isser die mijnste deel
gelegen int ambacht vander Watringe ende is genoemt die Dijck. Ende die meesten deel is gelegen
inden ambocht van Monster ende is genoemt die Hove. Ende leggen desen twee perceelen recht
achter die woening daer die vorsz. Enghel Hubrechtsz. nu ter tijt woent. Ende sijn belent ende belegen
an die oestzijde die convent ter Lee ende an die zuijtzijde die voorsz. woning ende die heerwech van
Watringe, an die westsij Maritgen Claes Gerijtsz. wedewe erfgenamen lien goet tot Naeldwijck, an die
noortsijde die Cleine Gantel.
Item dese voersz. neghen marghen ende een hondt lants heeft wederomme ingehuijert Enghel
Hubrechtsz. vijff jaer lanc, tsiaers om 41 gouden karoli gulden, soe sij loop sullen hebben. Van als vrij
oeck van den thienden penninck. Mit alle capittels voerwaerden. Ende het eerste bruijck jaer sal sijn
het jaer van ’58. Aldus gedaen inne den Haech bij Gerijt Jansz. priester ende canonick wt capittels
beveel.
Iem dese voersz. neegen merghen een hont lants bijden hoop sonder maet heeft weederomme
ingehuijrt Pieter Hubrechtsz. vijff jaer lanck, tsiaers om 54 gulden lopens gelts van als vrij oeck mede
vanden thienden penning. Ende met allen andere capittels voorwaerden in desen boeck begreepen.
Waer van teerste bruijck jaer weesen sal tjaer van drie ende tsestich. Dese voersz. huijr is overgeset
bij consent vanden deecken ende gemeen capittel dese nae resterende jaren up Adriaen Willemsz.
woenende nu up die hoffstede van Pieter Hubrechtsz. tot Wateringhe.
Folio 194v.
Anno 1500 zeven ende tsestich heeft weederomme ingehuijrt Adriaen Willemsz. tot Wateringe dese
negen morgen 1 hont vanden deecken ende gemeen capittel negen jaren lanck. Waer van teerste
bruijck jaer weesen sal het jaer van acht ende tsestich om zeven ende vijftich carolus guldens lopens
gelts. Van als vrij oeck mede vanden thienden penning. Ende voerts met alle anderen capittels
voerwaerden voor inden huijr boeck begrepen.
Deese voorsz. negen mergen ende een hondt heeft ingehuijrt Adriaen Willems zoon den tijt van vijff
achter een volgende jaeren, ingaende teerste vandien Petri ad Cathedram anno 1500 ende tachtich
siaers voor de somme van zeven ende vijftich gulden van 40 grooten tstuck. Te betaelen jaerlicxz de
selve huijre op drie termijnen als vuiijtgang meij, Jacobi ende Kersmisse, telcken een gerecht derde
paert vandien, vrijs gelts van molen ende margengelden ende van allen andere schattingen,
e
t
ongelden, impositien nijet vuijtgesondert dan tgeene bij de co ma ofte Staeten slants van Hollandt
daer up tot laste vanden eijgenaer gestelt sal werde. Ende met andere voorwaerden breeder inde
huijrcedulle gementioneert. Ons present als schepenen daertoe gecommitteert.
Anno 1585 soe heeft Adriaen Willems zoon ingehuijert deese voorsz. negen mergen ende een hondt
lants gelegen dicht achter zijn wooninghe aen twee stucken aenden anderen. Daer van het minste
genaempt den Dijck gelegen is in Waterinhe ende het meeste deel genaempt de Hove inden banne
van Monster. Tsamen belent oost tconvent van Leewenhorst, zuijt de wooninghe van Adriaen Willems
zoon voorn. met den heerwech, west de leengoederen vanden selffden Adriaen Willems zoon ende
noort de Cleijne Gantel, vijff jaeren ingaende Petri ad Cathedram anno 1500 vijff ende tachtich voorsz.
om zeven ende vijftich gulden van 40 grooten tstuck.
Anno 1590 soe heeft Adriaen Willems zoon ingehuijert deese voorsz. negen mergen ende een hondt
lants, gelegen dicht achter zijn wooninghe aen twee stucken aenden anderen, daer van het minste
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genaempt den Dijck, gelegen is in Wateringe end ehet meeste deel genaempt de Hove inden banne
van Monster, tsamen belent oost tconvent van Leewenhorst, zuijt de wooninghe van Adriaen voorn.
met den heerwech, west de leengoederen vanden selfden Adriaen Willems zoon ende noort de
Cleijne Gantel. Vijff jaeren ingaende Petri ad Cathedram anno 1500 tnegentich voorsz. om vijff ende
tsestich gulden van 40 groten tstuck
Folio 196v.
tsGravenzande 4 morgen 4 hont.
Item int jaer van ’61 heeft Wouter Jansz. ingehuert vier morgen lants ende vier hont lants den hoop
sonder maet om 8 beijers gulden vrijts gelts tsiaers sonder enich offslaen 10 jaer lange durende. Ende
dat jaer van ’61 is die eerste bruijckwaer ende betalinge.
Item dese huijr is verlanget tien jaer in allen manieren alst voersz. staet.
Item int jaer van ’82 huerde Wouter Jan Allertsz. dese 4 morgen ende 4 hont landts bijden hoop
sonder maet tien jaer lang, tsiaers om 8 pont paijment, vrij ghelt. Ende dat jaer van ’83 sel die eerste
bruijckwaer ende betaelinge wesen. Gedaen bij heer Ghijsbrecht Baroen.
Item dese 4 morgen ende vier hont lants heeft weder ingehuijrt vijff jaer Jan Woutersz. om 8 beijers
gulden, vrijts ghelts. Ende dat jaer van 1500 sel die eerste bruijcwaer wesen ende betaelinge.
Item int jaer van 1524 heeft Wouter Jansz. weder ingehuijrt desen voersz. vier morgen ende vier hont
lants bijden hoop sonder maet thien jaren lang om £ 7-09-04, vrij ghelt. Mit voerwaerde als voer int
boeck staet. Ende tjaer van ’24 is teerste bruijcker jaer ende betalinge.
Item int jaer van 1533 heeft Wouter Jansz. weder ingehuert dese voersz. vier morgen ende vier hont
lants voirsz. om seven karoli gulden ende 10 stuvers tsiaers, thien jaeren lang. Mit alden voerwaerden
in desen boeck voer gescreven. Ende tjaer van ’33 sal teerste jare bruijcker ende betaelinge. Aldus
gedaen bij meester Cornelis Baroen ende heer Gerijt Adriaensz. wt beveel vanden capittel.
Item Wouter Jansz. heeft weder ingehuijrt desen voirsz. vier morgen ende noch vier hont bij die
hoffstede van Salbogen, vijff jaer lang tsiaers om 8½ karoli gulden, vrij gelt. Mit alden voerwaerden in
deser boeck gescreven. Ende tjaer van ’43 is teersten bruijck jaer ende betaelinge. Aldus gedaen bij
Mr. Jan Velleman ende Mr. Cornelis Baroen tot Naeltwijck wt bevel vanden capittel.
Item Wouter Jansz. voersz. heeft weder ingehuijrt desen voirsz. vier morgen lants ende noch vier hont
bij die hoffstede van Salbogen vijff jaren lang, tsiaers om 10½ golden karoli gulden in
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goudt tsiaers, als loop hebben in tijt dat die huer verschinct jaerlicx vrij gelt. Mit allen voerwaerden
voer in deser boeck gescreven. Ende tjaijr van ’53 sal teerste jaer bruijcker ende betaelinge wesen.
Aldus gedaen bij Mr. Cornelis Baroen ende heer Dirck Jansz. bijden capittel gecommitteert tot
tsGravensande.
Item Willem Woutersz. heeft wederom ingehuert vier merghen lants ende noch vier hont gelegen bij
die hoffstede van Saelboghen vijff jaren lang, tsamen jaerlicx om 11 gouden karoli gulden vrij gelts
van als vrij. Mit alle capittels voerwaerden. Ende het eerste bruijckjaer sal wesen het jaer van ’58.
Ende die vier mergen lants heeft belegen an noortzijde den banwech, aen het oesteijnde den
Oudendijck, an die zuijtzijde den voern Willem Woutersz., an twesteijnde den ban weteringe. Dit aldus
gedaen ten huijse van Willem Woutersz. voernoemt bij Gerijt Jansz. priester wt capittels beveel.
e
Anno 1500 ende tsestich upten 10 novembris heeft Willem Wouters zoen gecasseert ende te nijet
gedaen dese voergescreven huijr van 11 gouden karoli gulden ende heeft wederom ingehuijrt dese
voersz. 4 mergen ende vier hondt van heer Gerijt Jansz. ende heer Christiaen Reijersz. wt beveel des
capittels seven jaeren lang ende nijet langer, tsiaers om twaleff gulden lopens gelts van als vrij gelt
oec mede vanden thienden penning. Ende voert mit allen ander capittels voerwaerden voer in desen
huijrboeck gescreven. Ende jaer 1500 een ende tsestich sal wesen teerste bruijckjaer ende
betaelinge. Aldus gedaen tsGravenzande inden Keijser ter presentie van broeder Anthoenis prior
ende Jan Claes zoen.
Anno 1500 acht ende tsestich heeft Henrick Vechtersz. inghehuijrt dese 4 morghen 4 hont van heer
Gerrit Jansz. als daer toe beveel hebbende vanden deecken ende ghemeen capittel een tijt van seven
jaren, tsiaers om twaleff gulden lopens ghelt ende thien stuvers, vrij ghelts van als oeck mede vanden
thijenden pennijng. Ende met anderen alsulcke voerwaerden als voer in dese huijrboecke ghescreven
zijn. Ende tiaer boven ghescreven sal teerste bruijckjaer zijn ende betaelijnghe.
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Item boven den huijr an tander blat ghescreven zijn Henrick Vechtersz. noch ghegunt 2 jaren inden
selffden huijre als boven.
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Folio 199v.
tsGravensande 2½ morgen lants.
Item int jaer van ’61 heeft Florijs Toensz. ghehuijert 2½ mergen landts bijden hoop sonder maet,
durende 10 jaer lange om £ 3 paijment tsiaers vrijts gelts. Ende dat jaer voersz. van ’61 is die eerste
bruijckwaer ende betaelinge.
Item dit lant heeft weeder ingehuijert Florijs voersz. tien jaer lang, tsiaers om 44 stuvers vri gelt. Voert
in allen manieren alst voersz. staet. Ende dat jaer van ’83 is die eerste bruijcwaer ende betaelinge.
Item Willem Jorijsz. heeft desen voersz. 2½ morgen landts weder ingehuijrt vijff jaren lang, tsiaers om
£ 3 mit allen voerwaerden in dese boeck voersz.. Ende tjaer van ’23 sal dat eerste bruijcker ende
betalinge.
Item nae die doet van Willem Jorijsz. ende sijn wijff heeft die vrauwe moeder vanden kinderen weder
ingehuijrt desen voersz. 2½ mergen lants thien jaren lang, tsiaers om twee gouden phillippi gulden vrij
gelt. Mit alden voerwaerden in desen huijrboeck gescreven. Ende tjaer van ’34 is teerste bruijckjaer
ende betalinge.
Item Willem Jorijsz. sijn swager genoempt Lenaert Dircxz. heeft desen 2½ morgen lants gehuijrt vijff
jaren lang, tsiaers om drie karoli gulden. Mit alden voerwaerden in desen huijrboeck gescreven, vri
gelt. Ende tjaer van ’47 is teerste bruijcjaer ende betalinge.
Item dese voersz. dordalve morgen lants die Lenart Dircxz. plach te bruijcken bijden Oudendijck om 3
karoli gulden heeft dien nu ingehuert jonge Jacop Jacopsz., tsiaers om 3½ gouden karoli gulden vijff
jaren lang. Mit allen voerwaerden in deser huijrboeck gescreven. Ende tjaer drie ende vijftich is teerste
bruijckjaer ende betaelinge. Aldus gedaen tot tsGravensande bij Mr. Cornelis Baroen ende heer Dirck
Jansz. doer beveel vanden deecken ende capittel.
Item dese voersz. dordalff morgen landts heeft nu vanden deken ende gemeen capittel ingehuijrt
Willem Willemsz. den Boem 7 jaren lang ende niet langer, tsiaers om vijffdalve karoli gulden lopens
geldts, van als vrij gelt oec mede vanden thienden penning. Ende voort mit allen anderen capittels
voerwaerden voer in desen huijrboeck gescreven. Ende tjaer 1500 een ende tsestich sal wesen
teerste bruijckjaer ende betaelinge. Ende sijn dese voersz. dordalff morgen belendt ande zuijdtzijde
ende noortzijde de kerck van tsGravenzande, an dat oestende den Oudendijck, ant westeijnde de ban
wateringe. Ende sijn gelegen voer sijn huijs. Aldus geschiet tsGravenzande inden presentie van
e
broeder Anthonis prior ende Jan Claesz. upten 18 novembris anno 1500 ende tsestich. Blijckende bij
een huijr cedul onderteijckent bij Willem Willemsz. voorsz.
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Anno 1500 een ende tsestich heeft David Pietersz. van der Meer dese voorsz. dordalff morgen lants
ingehuijrt vanden deecken ende gemeen capittel, ses jaeren lang welcke Willem Willemsz. den Boom
noch te gebruijcken hadt, met die huijrwaerde verboert door quade betaelinge nar wtwijsinge onse
capittels voorwairden. Tsjaers om vijff guldens van 40 grooten tstuck. Van als vrij gelt oick mede
vanden thienden penning. Ende voorts mit allen anderen capittels voorwaerden. Behoudelicken dat
David voorsz. dit landt een ander sal moegen voort verhuijren, mits blijvende altijts de principael
huijrman vanden capittel. Ende tjaer 1500 twee ende tsestich sal wesen teerste bruijcjaer.
Item dese voerschreven huijere is overgheset op Arend Jansz. woenende tot tsGravensande anno ’65
den (..) januari.
Anno acht ende tsestich heeft Arent Jansz. dese sesdalff morghen lants weeder inghehuijrt van heer
Gerrit Jansz. als beveel daer toe hebbende vanden capittel, seven jaren aen een volghende, tsiaers
om vijff gulden thijen stuvers lopens ghelt. Vrij van als ende mede vanden thijenden pennijnck ende
met alle anderen capittels voerwaerden voer in dese huijr boecke ghescreven. Ende tiaer boven
ghescreven sal teerste bruijciaer weesen.
Item boven den huijr ghescreven zijn Arendt Jansz. noch gheconsenteert twee jaren enden selffden
prijse ende up conditiën boven ghementioneert.
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Oestgeest 4½ morgen lants.
Item meester Cornelis wten Camp pater in sinte Aechten susterhuijs buten Leijden heeft gehuert voer
die susteren ende convent voersz. vanden capittel van Hogelande 3½ morgen lants gelegen op die
Maren. Ende sijn gecoft van Pieter Heijnricxz. scaersliper, tien jaer lanck om 10½ rins gulden vri gelt.
Ende dat jaer van ’99 sel die eerste bruijcwaer wesen ende betalinge.
Item int jaer 1500 ende drie is bijden deecken ende capittel dese huijr verlanget ende sel duren thien
jaer lang na alle voerwaerden voersz. inden boeck. Daer voirn jaer van drie sel dat eerste bruijckwaer
wesen ende betalinge.
Item int jaer van 1514 heeft weder ingehuert dit voersz. lant bijden capittel Dirck van Vliet vijff jaer
lan(g), tsiaers om 11 rijnse gulden. Mit voerwaerden als voer inden boeck staet. Ende het jaer van ’14
sal die eerste bruijck weesen ende betalin(g).
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Item dit voersz. lant als 3½ morgen heeft weder ingehuijrt Dirck van Vliet bij den capittel tijen jaer lang
om 12 rijnssche gulden tsiaers. Mit voerwaerden als voersz. staet. Ende dat jaer van negentienen sal
die eerste bruijckwaer wesen ende betaelinge.
Item dit voersz. lant heeft Mr. Cornelis Baroen ingehuert bij den deken ende capittel vijff jaer lang ende
noch vijff jaer daernae is dat hem belieff, om 20 rijns gulden tsiaers. Mit voerwaerden dat meester
Cornelis voersz. voert verhuren sal mogen. Mit allen anderen voerwaerden in dese boeck gescreven.
Ende tjaer van negen ende twintich sal die eerste bruijckwaer wesen ende betalinge. Solvit die
rentsoen voer thien jaeren.
Item dit voersz. landt, te weten 3½ mergen heeft wederom ingehuijrt Willem Pietersz. ende woent in
Marendorp, thien jaer lang om 22 gouden karoli gulden tsiaers, vrij gelt. Mit allen voerwaerden in
desen huijrboeck gescreven. Ende tjaer van ’39 sal teerste bruijckjaer ende betaelinge wesen.
Item desen voersz. 3½ morgen lants heeft Willem Pietersz. alias Mach weder ingehuert vijff jaeren
lang, tsiaers om 24 karoli gulden. Mit alden voerwaerden in deser huijr boeck gescreven. Ende tjaer
’49 is teerste bruijck jaer ende betalinge.
Item desen 3½ margen lants heeft Willem Pietersz. alias Mac weder ingehuert vijff jaren lang tsiaers
om 24 gouden karoli gulden in gout als loop hebben in die tijt dat die huijr verschinct
Folio 202v.
mit alden andren voerwaerden ende condicie in deser huijrboeck gescreven. Ende tjaer ’54 is teerste
bruijck jaer ende betaelinge mit condicie dat lant binnen die Marendijck wel toe te maken ende in die
laechste ende wel sants te vouren.
e
Upten 29 octobris anno 1500 ende tsestich heeft Erm Dircx dochter weder ingehuijrt vanden deecken
ende gemeen capittel dese voorsz. vierdalff mergen landts gelegen upte Maeren, bijden hoop sonder
maet vijff jaren ende nijet langer, tsiaers om ses ende dortich gulden lopens gelts, van als vrij gelt.
Ende sal mit dese huijr gesopieert ende te nijet wesen die actie welck sij maecte vanden costen die sij
gegeven hadde totten nijeuwe molen. Ende is haer mede vanden capittel gegondt. Indien sij binnen
den voersz. vijff jaeren offlivich worde, dat als dan den restanten jaren voort wt bruijcken sal haer neeff
genaemt Dirck Jansz. Ende voort heeft sij dit voersz. landt gehuijrt nae allen anderen capittels
voerwaerden, voer in desen huijrboeck gescreven. Ende tjaer 1500 een ende tsestich sal wesen
teerste bruijckjaer ende betaelinge.
Anno 1500 tses ende tsestich heeft Erm Dircxdr. wederomme ingehuijrt dese voersz. vierdalff margen
upte Maren gelegen, vijff jaer lang om acht ende dertich guldens. Vrij gelt oeck mede vanden thienden
penning ende met allen anderen capittels voerwaerden voer in desen boeck gescreven. Ende jaer
voersz. is teerste bruijck jaer.
Anno 1500 ende zeventich heeft Dirck Jansz. Koeman met Geerte Dircxdr. sijn huijsvrouwe dese
vierdalff morgen gelegen up die Maren boven tjaer huijrs dat zij noch hadde, ingehuijrt negen jaren,
e
Tsiaers om veertich gulden, vrij van als tzij honderste, vijfden, thienden ende 20 penningen die daer
up zijn ofte daer up soude mogen comen, want zij daer van wel geadverteert sijn ende haer goede
huijr omme gegundt is, maer als altoes betalen vrij gelt. Ende sal observeren alle die voerwaerden
achter in ons boeck geteijckent. Ende jaer van een ende zeventich sal weesen teerste bruijck jaer
ende betalinge.
Deese voorsz. vierdalff mergen lants heeft ingehuijert Jan Claesz. Roos vijff jaeren, ingaende teerste
Petri ad Cathedram anno 1500 drie ende tachtich, siaers voor de somme van veertich gulden van 40
grooten tstuck. Te betalen jaerlicxs op drie termijnen als vuijtganck Meij, Jacobi ende Corsmisse
telcken een gherecht derde paert van dien. Vrijs gelts van molen ende mergengelden ende van allen
andere schattingen, ongelden ende impositien, niet
Folio 203.
vuijtgesondert dan tgeene bijden Staeten slants van Hollandt daer op tot laste vanden eijgenaer
gestelt sal werden. In kennisse van ons ondergescr. schepenen daertoe gecommitteert.
Anno 1588 soe heeft (ingehuijrt) Jan Claes zoon Roos vierdalff mergen lants onder de Marendijcx
polder omtrent Stockdam. Belent oost de Marendijck, zuijt tVrouwen ende Elijsabets gasthuijs, west de
kinderen van Sasbout ende noort St. Agnieten susterhuijs. Vijff jaren ingaende Petri ad Cathedram
anno 1500 acht ende tachtich om veertich gulden van 40 grooten tstuck.
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Oestgeest 3 morgen lants.
Item Jacop Gerijtsz. heeft gehuijrt vierdalliff morgen lant gelegen up die Mors anden Rijndijck om 12½
rinsche gulden, tien jaer lang vrij gelt nae inhoudt die voerwarden als voer int boeck staet. Des sint
voerwaerden dat hij die wallen sel off karren ende brengen die airdt in die laichten van dat lant. Ende
hij selt dan moeghen bracken ses jaren, mer die leste vier jaren sel Jacob voersz. dit lant dreick up
leveren. Ende dat jaer van sessen sel die eerste bruijcwaer wesen ende betaelinge.

89

Item Jacop Gerijtsz. heeft dit lant weder ingehuijrt om 13 rijnssche gulden 10 jaer lange om vrij gelt als
voer inden boeke gescreven staet. Des sint voerwaerden dat hij dit lant ses jaeren sel mogen saijen,
mer die leste vier jaeren sel Jacop voersz. dit lant drees up leveren. Ende dat jaer van ’17 sel die
eerste bruijcwair ende betaelinge wesen.
Item jonge Jacop Pietersz. te Valkenburch heeft ingehuijrt desen voersz. 3½ morgen lants up die Mors
aen die Rijndijck, tien jaren lang tsiaers om 17 rijns gulden vrij gelts mit allen voerwaerden als in
tboeck gescreven staen. Ende sal dit lant voersz. laten graesen indien dat wesen mach ende als dan
niet meer breecken. Ende tjaer van ’25 is teerste jaer bruijcker ende betalinge.
Item int jaer van ses ende dortich heeft jonge Jacop Pietersz. ouste zoen ingehuijrt desen 3½ morgen
lants up die Mors vijff jaren lang, tsiaers om 18 gouden karolij gulden vrij gelt mit allen voerwaerden in
dese boeck gescreven. Ende sal wten hoechsten van dese lant in dat laechte off kerren. Ende nae
desen vijff jaeren soe en zal hij gheen eijscht noch aen seggen mogen pretendeeren an dit voersz.
lant om die costen ende arbeijt dat hij daer in gedaen salt hebben. Ende tjaer van ‘36 is teerste
bruijckjaer ende betalinge.
Item dit voersz. lant te weten 3½ morgen heeft wederom ingehuert jonge Jacop Pietersz. ouste soen
genoemt Pieter Jacopsz., thien jaeren lang om 19 karolij gulden vrij gelt mit alle voerwaerden in dit
boeck gescreven. Ende tjaer van ’41 sal teerste bruijcwair ende betaelinge wesen. Ende heeft beloeft
binnen desen tijt thoge int lage te karren.
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Item int jaer 1552 heeft ingehuert jonge Jacop Pietersz. desen voersz. 3½ morgen lants bijden hoop
sonder maet vijff jaer lang tsiaers om 24 gouden karolij gulden in gout als loop hebben in tijt dat die
huijr jaerlicx verschinct, vrij gelt. Mit allen anderen voerwaerden in deser huijr boeck gescreven. Te
betaelen in die twalive nachten van Kormisse ende tjaer ’52 is teerste jaer bruijck. Ende hier voer heeft
Gerijt Dircxz. als principael betalet voer geloeft te gheven te betaelen inden 12 nachten van Kermis oft
tlant wter huijr.
Item int jaer van ’57 heeft jonge Jacop Pietersz. weder ingehuijrt desen voersz. 3½ morgen weijlant
tsiaers om 32 gouden karolij gulden vijff jaeren lang te betaelen tot Lichtmisse als die karolij gulden
loop hebben in die tijt dat die huijr verschinct, vrij gelt. Mit alden voerwaerden in desen huijrboeck
gescreven. Ende tjaer voergescr.is teerste bruijckjaer ende betaelinge.
Nota dese voorsz. 3½ morgen is gelegen an twee percelen, het een perceel is groot omtrent 10 hondt
ende het ander perceel groot omtrent 11 hondt. Het een leijt langer ende het ander dwersch daer an
ende is 10 hont.
Dese voorsz. 3½ morgen bijden hoop sonder maet heeft weder ingehuijrt vanden deecken ende
gemeen capittel jonge Pieter Jacopsz. vijff jaeren lang tsiaers om ses ende dertich gulden van 40
grooten tstuck. Van als vrij gelt oick mede vanden thienden penning. Ende voort mit allen anderen
capittels voorwaerden. Ende tjaer 1500 twee ende tsestich sal wesen het eerste bruijckjaer.
Anno 1500 zeven ende tsestich heeft jonge Pieter Jacobsz. dese voersz. vierdalff margen
weederomme ingehuijrt vanden deecken ende gemeen capittel negen jaren lanck, tsiaers om ses
ende dertich gulden van 40 grooten tstuck. Van als vrij gelt oock mede vanden thienden penning ende
voorts mit allen anderen capittels voerwaerden. Ende jaer voersz. is teerste bruijckjaer.
Deese voorsz. vierdalff mergen lants heeft ingehuijrt Mr. Pauwels Vos vijff jaeren, ingaende teerste
Petri ad Cathedram anno 1500 eenentachtich, siaers om de somme
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van vijff ende twintich gulden van 40 grooten tstuck. Te betaelen jaerlicxs op drie termijnen als
vuijtganck Meij, Jacobi ende Kersmisse, telcken een gerecht derde part vandien, vrijs gelts van molen
ende mergengelden ende van allen andere schattingen, ongelden ende impositien nijet vuijtgesondert
dan tgeene bijde Staeten slants van Hollant daer op tot lasten van eijgenaer gestelt sal werden. In
kennisse van ons ondergeschreve schepenen daer toe gecommitteert.
Anno 1586 soe heeft meester Pouwels Vos ingehuijert deese voorsz. vierdalff mergen lants, gelegen
aenden Hoghe Morsch. Belent oost tZijpgen aenden Woert, zuijt Gherijt Wiggers zoons kinderen, west
den hoghen Morschdijck ende noort den heere van Opdam. Vijff jaren ingaende Petri ad Cathedram
anno 1500 zes ende tachtich voorsz. om dertich gulden van 40 grooten tstuck.
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Oestgeest 14 hont lants ende 1 morgen
Item Pieter Jacopsz. ende Lijsbeth Jacop Willemsz. hebben tsamen gehuijrt vanden deeken ende
capittel inden jaer elliff, 14 hont lants gelegen an Endengeester dam 10 jaer lang, nae inhout die
voerwaerden als voer int boeck staet. Noch heeft Pieter ende Lijsbeth tsamen gehuert een morgen
teellant mit die vierthien hont voersz., al tsamen om 13 rijns gulden. Ende dat jaer voersz. sel die
eerste bruijckwaer wesen ende betaelinge. Die 14 hont en selmen niet breecken. Dese landen zijn
gecomen van Jan van Oesterum.
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Item Pieter Jacopsz. ende Lijsbeth Jacop Willemsz. hebben weder ingehuijrt 10 jaer lang vanden
deken ende capittel 14 hont lants te weijen. Ende noch een morgen teellants te samen om 16 rijns
gulden, vrij gelts als voersz. staet inden boeck. Ende dat jaer van ’22 sal die eerste bruijcwaer wesen
ende betaelinge.
Int jaer 1500 ende 32 huerde Pieter Jacopsz. ende Lijsbeth Jacop Willemsz. weduwe bijden capittel
10 jaer lang 14 hont weijlants ende noch een morgen teellants, te samen om 20 gouden karolij gulden
off paijments hoer waerde mit allen voerwaerden als voer inden boecke gescreven staet. Ende dat
jaer voersz. sel die eerste bruijckwaer wesen ende betaelinge.
Int jaer 1542 huijrde wederom in dit voern. lant Lijsbeth Woutersdr., Pieter Jacopsz. weduwe met
Wouter Jacopsz. bijden capittel vijff jaer langh om 23 gouden karolij gulden off paijment dier waerden,
vrij gelts met alle voerwaerden in dit boeck gescreven. Ende tjaer voersz. sal teerste bruijckwaer ende
betalinge wesen.
Item desen twee perceelen van landen hebben nu gehuijrt tsaemen Wouter Jacobsz. ende Cornelis
Pietersz. vijff jaer lang, tsiaers om 24 karolij gulden vrij gelt mit alden voerwaerden in deser huijrboeck
gescreven. Ende tjaer van ’47 is teerste bruijck jaer ende betalinge.
Item desen 14 hont weijlant ende die morgen teellant hebben weder ingehuijrt Wouter Jacopsz. ende
Cornelis Pietersz. vijff jaeren lang, tsiaers om 26 gouden karolij gulden in gout als loop hebben in tijt
als die huer verschijnen sal, vrij gelt mit allen anderen voerwaerden in deser huijrboeck gescreven.
Ende tjaer van ’52 is teerste jaer bruijck ende betaelinge. Te betalen voer Lichmisse oft tlant wter huijr.
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Item dien voersz. 14 hont weijlants ende een morgen teellants hebben weder ingehuijrt Wouter
Jacopsz. ende Cornelis Pietersz. vijff jaeren lang tsiaers om 30 gouden karolij gulden als loop hebben
als die huijre verschinct, vrij gelt te betaelen tot lichtmisse dach, vrij gelt mit alden voerwaerden in
deser huijrboeck gescreven. Ende tjaer ’57 is teerste bruijckjaer ende betaelinge. Ende dit lant sal hij
moegen teelen twee off drie jaeren van deerste tijt. Ende dat in huijr houden tsamen negen jaren in als
ende nae die eerste drie jaren niet meer breecken noch saijen oft maijen. Ende tjaer ’57 sal teerste
jaer van negen.
Item dese voersz. 14 hondt ende een morgen hebben weederomme ingehuijrt Wouter Jacobsz. ende
Cornelis Pietersz. vijff jaren lanck, tsiaers om 34 guldens lopens gelts van als vrij oeck mede vanden
thienden penning. Ende jaer van zeven ende tsestich is teerste bruijckjaer.
e
Anno 1500 een ende tsestich den 18 decembris soe hebben Wouter Jacopsz. ende Maerten
Andriesz. weeder ingehuijrt vanden deecken ende capittel dese 14 hont met een morgen lants bijden
hoop sonder maet tsiaers om 35 carolus gulden loopens gelt. Vrij van allen ongelden ende oock mede
vanden vijften, thijenden of twintichsten penninck, vijff jaren lang achtereen volgende. Ende waert dat
Wouter Jacopsz. niet zijn adiunct ende hondersten pennijnck voerleden gecort soude moogen
hebben. Soe beloeven den voorsz. Wouter Jacopsz. ende Maerten Andriesz. voorsz. de selffde
weeder te restitueren alsoe tselffde anden iaerlicxe pacht gemodeceert is. Voort met allen anderen
capittels voerwaerden hem luijden voorgehouden. Ende tiaer van twee ende tseventich is teerste
bruijckjaer.
Deese voorsz. veerthien honden lants heeft ingehuijrt Jan Anthonis zoon vijff jaeren ingaende teerste
Petri ad Cathedram anno 1500 ende tachtich siaers om acht ende twintich gulden van 40 grooten
tstuck. Ende tvoirsz. eene mergen heeft ingehuijrt Louris Dircxz. mede den tijt van vijff jaeren.
Ingaende als vooren siaers om thien gulden van vijff jaeren, ingaende als vooren siaers om thien
gulden munte voorsz. Te betaelen jaerlicxs de selve huijren op drie termijnen als vuijtgang meij,
Jacobi ende Kersmisse,
Folio 208v.
telcken een gerecht derde part vandien, vrijs gelts van molen ende margengelden. Ende van allen
e
ts
andere schattingen ende gelden ende impositien nijet vuijtgesondert dan tgeene bijde co ma ofte
Staeten slants van Hollandt daer op tot laste vanden eijgenaer gestelt sel werden. In kennisse van ons
ondergescreven schepenen daer toe gecommitteert.
Anno 1585 soe heeft Jan Anthonis zoon ingehuijert deese voorsz. veerthien honden lants gelegen
aende Morssdam. Belent oost Cornelis Huijgens zoon tot Leijden, zuijt Maerten Claesz. van
Endegeest, west Cornelis Huijgens zoon voorsz. ende noort de Morssdam voorsz. Vijff jaeren
ingaende Petri ad Cathedram anno 1500 vijff ende tachtich voorsz. om ses ende twintich gulden van
40 grooten tstuck.
Anno 1590 soe heeft Jan Anthonis zoon ingehuijert deese voorsz. veerthien honden lants, gelegen
aende Morssdam. Belent oost Cornelis Huijgens zoon tot Leijden, zuijt Maerten Claes zoon van
Endegeest, west Cornelis Huijgens zoon voorsz. ende noort de Morssdam voorsz. Vijff jaeren
ingaende Petri ad Cathedram anno 1500 tnegentich.
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Folio 210.
Oestgeest 10 hont lants.
Item Pieter Jacobsz. bruijck(t) 10 hont lants ende is mede gecoemen van Jan van Oesterum, om vier
pont hollants tien jaer lang. Ende dat jaer van ’13 is die eerste bruijckwaer ende betaelinge na inhoudt
die huircedel van Jan van Oesterum die hier insteeck. Item dese tien hont leggen an twie perceelen.
Item Pieter Jacopsz. heeft weder ingehuijrt dese 10 hont lants bijden deeken ende capittel tijen jaer
lang om £ 6 tsiaers om vrij gelt. Ende dat jaer van ’23 sal die eerste bruijckwaer wesen ende
betalinge.
Item Pieter Jacopsz. heeft weder ingehuert dese 10 hont lants bijden capittel vijff jaer lang om vijff
rijnssche gulden tsiaers. Ende dat jaer van ’33 sal die eerste bruijckwaer wesen ende betaelinge.
Item Lijsbeth Woutersdr., Pieter Jacopsz. weduwe woenende achter die nieuwe harberge heeft dese
10 hont lants wederom inne gehuert 10 jaren lanch om 7 gouden karoli gulden tsiaers of paijment dier
waerden ende tjaer van ’40 sal teerste bruijckjaer ende betalinge wesen.
e
Dese 10 hont lants (ende is saetlant) heeft weder ingehuert den 9 decembris anno 1500 ende vijftich
Jacop Pietersz., Lijsbeth voern. den tijt van negen jaeren an een volgende, waer off teerste
bruijckwaer ende betalinge zal sijn tjaer van een ende vijftich. Jaerlicx om thien gouden karoli gulden
aen goudt, of den prijs daer voer soe die doen in tijde van verschininge. Ende voert mit allen anderen
ouden voerwaerden als voer in dese huijrboeck gescreven staen.
Item anno 1500 ende tsestich heeft wederom ingehuijrt vanden deken ende gemeen capittel Jacop
Pietersz. dese voersz. 10 hondt saet lants bijden hoop sonder maet vijff jaren lang ende nijet langer,
tsiaers om twaleff gulden lopens gelts van als vrij gelt, oeck mede vanden thienden penning. Ende
voert mit allen anderen capittels voerwaerden hem voergehouden, voer in desen huijrboeck
gescreven. Ende tjaer voersz. sal wesen teerste bruijckjaer ende betaelinge.
Anno vijff ende tsestich heeft Jacob Pietersz. voersz. contumiatie vercregen van vijff jaren onder die
oude huijr als 12 guldens.
Anno zeventich is die weduwe van Jacob Pietersz. s.g. noch gegunt vijff jaren dese 10 hondt, te
gebruijcken om 13 guldens lopens gelts van als vrij ende met allen capittels voerwaerden
voergescreven. Ende jaer boven is teerste bruijckjaer ende betalinge.
Folio 210v.
Anno 1500 twee ende tseventich soe heeft den weduwe van Jacop Pietersz. dese 10 hont lants
weeder ingehuijrt vanden deecken ende capittel noch twee jaren tot den voorsz. 3 jaren, maeckende
tsamen vijff jaren om 13 gulden loopens gelt met alle alsulcke voorwaerden als sij de voorsz. drije
resterende jaren in huijre hadde. Om dat sij den deecken ende capittel laten volgen soude tiaer huijrs
dat sij an seeckere 2 morgen, folio 232 geregistreert, noch hadde ende tiaer boven gescreven is
teerste bruijckiaer ende geef transoen daer off betaelt.
Deese voorsz. thien honden lants heeft ingehuijert Geertgen Gherritsdr., Jacob Pietersz. weduwe vijff
jaeren ingaende teerste Petri ad Cathedram anno 1500 drie ende tachtich siaers voor de somme van
vijfthien gulden van 40 grooten tstuck. Te betaelen jaerlicx op drie termijnen als vuijtganck meij, Jacobi
ende Corsmisse telcken een gherecht derde part van dien, vrijs gelts van molen ende mergengelden
ende van allen andere schattingen, ongelden ende impositien, niet vuijtgesondert dan tgene bijden
Staeten slants van Hollandt daer op tot laste vanden eijghenaer gestelt sal werden. In kennisse van
ons ondergeschreven schepenen daer toe gecommitteert.
Anno 1588 soe heeft Maerten Cornelisz. ingehuijert deese voorsz. thien hont lants aen twee
perceeltgens, elcxs omtrent vijff hondt tusschen de Hooghe ende Laghe Morsch. Daer van deerste vijff
hont belent zijn aende zuijt ende noortzijden Heijndrick Sijmons zoon. Ende dander vijff hondt zijn
belendt aende zuijtzijde Cornelis Willemsz. ende aende noortzijde Heijndrick Sijmonsz. voorsz. Vijff
jaren ingaende Petri ad Cathedram anno 1500 acht ende tachtich voorsz. om vier ende twintich
gulden van 40 grooten tstuck.
Folio 212v.
Oestgeest 8 hont lants.
Int jaer van ’21 heeft bijden deeken ende capittel Claes Claesz. van Alphen ingehuijrt acht hont lants
om £ 6 hollants tsiaers, vijff jaer lang om vri gelt in allen manieren als voersz. staet. Ende dat jaer van
’21 is die eerste bruijcwaer ende betalinge.
Int jaer ’26 heeft bijden capittel Claes Claesz. van Alphen ingehuijrt 8 hont maijlants 10 jaeren lang om
5½ rijns gulden tsiaers vrij gelt. Met allen voerwaerden als voersz. staet. Ende dat jaer van ’26 is
teerste bruijcwaer ende betaelinge.
Item int jaer van ’36 heeft Claes van Alphen weder ingehuert desen voersz. acht hont lants 10 jaren
lang, tsiaers om 6 gouden karolij gulden, vrij gelt. Mit alden voerwaerden in desen huijrboeck
gescreven. Ende tjaer voersz. is teerste bruijck jaer ende betaelinge.

92

Item dit voersz. lant heeft weder ingehuijrt Claes van Alphen vijff jaer lang in die voersz. prijs van ses
karolij gulden, vrij gelt. Mit alden voerwaerden in deser boeck gescreven. Ende jaer van ’47 is teerste
bruijcker ende betaelinge.
Dit voersz. perceel maijlants is bevonden inde nijeuwe metinge groot te weesen neghen hondt ende
23 roeden ende leijt bij Calmeer an Poelsteechge. Ende is belendt ant noordteijnde die wech diemen
hiet Poelsteechgen, ande oostzijde het Vrouwenghilt tot Reijnsburch mit 8 hont maijlant, ant
zuijdtende Jacop Claes zoon alias den Hartich van Gelder, andt westsijde Sijmen Maertijnsz.
Dese voersz. negen hondt ende 23 roeden, bij den hoop sonder maet heeft weder ingehuijrt Claes
Claes zoon van Alphen vijff jaeren lang, tsiaers om acht gulden lopens gelts van als vrij gelt, oeck
mede vanden thienden penning. Ende voert mit allen anderen capittels voerwaerden voer in desen
huijrboeck gescreven. Mit condicie dat waert saecke dat Claes Claesz. van Alphen voersz. binnen
dese vijff jaeren deser werelt overleet, dat alsdan zijn zoon Gerijt Claesz. de restanten jaeren vanden
vijff jaeren voerscreven zal wt bruijcken ende nijemandt anders van zijn kinderen. Ende tjaer 1500 een
ende tsestich sal wesen teerste bruijckjaer ende betaelinge.
Folio 213.
Item dese voorsz. negen hondt ende 24 roeden heeft weder ingehuijrt Gerrijt Claesz. van Alphijn
woenende tot Reijnsburch om 10 gulden lopens gelt tsiaers. Vrij van als oeck mede vanden thienden
penning, vijff jaer lang. Ende jaer van zeven ende zestich is teerste bruijcjaer.
e
Anno 1500 een ende tseventich den 18 decembris soe heeft Gerrit Claesz. van Alphijn dese 8 hont
groot weesende nae niewe metijnge dese 9 hont ende 23 gaerden weeder ingehuijrt vanden deecken
ende capittel, vijff jaren lang om 12 carolus gulden loopens gelt. Vrij van allen ongelden ende oock
mede vanden vijfte, thijenden ofte twintichsten penninck. Mits conditie indien de voorsz. Gerrit Claesz.
den hondersten pennijnck voerleden gecort mochte hebben, dat hij de selffde gehouden sal weesen te
restitueren. Ende voort met allen anderen capittels voerwaerden. Ende tiaer van twee ende tseventich
is teerste bruijckiaer.
Deese voorsz. acht honden landts heeft ingehuijrt Gerrit Heer Claesz. vijff jaeren, ingaende teerste
Petri ad Cathedram anno 1500 ende tachtich, siaers voor dertien gulden van 40 grooten tstuck. Te
betaelen jaerlicx op drie termijnen als vuijtgang meij, Jacobi ende Kersmisse telcken een gerecht
derde paert van dien, vrijs gelts van molen ende margengelden ende van allen andere schattingen,
e
ts
ongelden ende impositien nijet vuijtgesondert dan tgheene bijde co ma ofte Staeten slants van
Hollandt daer op tot laste vanden eijgenaer gestelt sal werden. In kennisse van ons ondergeschreven
schepenen daer toe gecommitteert.
Gerrit Claes zoon heeft anno 1585 ingehuijert deese voorsz. acht honden lants, gelegen achter
d’Oestgeester kerck. Belent oost Willem Barthouts zoon, zuijt Cors Heijndricxs zoon, west den
hoijwech genaempt tPoelsteechgen ende noort d’abdije van Reijnsburch. Vijff jaeren ingaende Petri
ad Cathedram anno 1500 vijff ende tachtich voorsz. om derthien gulden van 40 grooten tstuck.
Folio 213v.
Anno 1590 soe heeft Claes Gerritsz. ingehuijert deese voorsz. acht honden lants, gelegen achter
d’Oestgeester kerck. Belent oost Willem Bartouts zoon, zuijt Cors Heijndricxz., west den hoijwech
genaempt tPoelsteechgen ende noort dabdij van Reijnsburch. Vijff jaeren ingaende Petri ad
Cathedram anno 1500 tnegentich voorsz. om sesthien gulden van 40 grooten tstuck.
Folio 215.
Reijnsburch, Oestgeest 3½ hont lants.
Dit is nu bevonden groot te wesen een morgen lants, ut patet inserig.
Item int jaer van ’87 huijerde Pieter Willem 3½ hont landts ende plach te bruijcken Dirck Willemsz., vijff
jaer lang tsiaers om 20 stuvers. Ende hij sel dit voersz. landt houden buijten scade. ende hij sal doen
dat een out huijrman schuldich is te doen. Ende dat jaer van ’87 sel die eerste bruijckwaer ende
betaelinge wesen.
Item int jaer 1500 ende twie heeft bijden deken ende capittel Pieter Willemsz. dit voersz. lant weder
ingehuijrt vijff jaer lang, na alle voerwaerden voirsz. inden boeck om 21 st. vri gelts. Ende sal dat jaer
voern. dat eerste bruijckwaer wesen ende betaelinge.
Item dit lant heeft weder ingehuijrt Zegher Willemsz. thien jaer lanck om 21 placken. In allen manieren
als voer in boeck stait. Ende dat jaer van negenen sel die eerste bruijckwaer wesen ende betaelinge.
Item int jaer van ’19 heeft bijden deken ende capittel Zeger Willemsz. dit voersz. lant weder ingehuijrt
10 jaer lang om vri gelt als voersz. staet om £ 2 hollants tsiaers. Ende dat jaer voersz. sal die eerste
bruijck waer wesen ende betalinge.
Item dit voersz. lant heeft Claes Claesz. Colvenmaeker gehuijrt bijden deken ende capittel 10 jaer lang
om 2½ gouden karoli gulden, vrij gelts. Mit allen voerwaerden in dese boeck gescreven. Ende dat jaer
van 1500 ende 29 sal teerste bruijckjaer ende betaelinge weesen.
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Item dit voersz. lant heeft wederom ingehuijrt Claes Claesz. Colfmaecker 10 jaer langh, tsiaers om 3
gouden karoli gulden, vrij gelt. Mit allen voerwaerden in desen boeck gescreven. Ende tjaer van ’39
sal teerste bruijckjaer ende betaelinge wesen.
Item desen vierdalff hont lants weder ingehuijrt Jacop Claesz., Claes Claesz. soen vijf jaeren lang,
tsiaers om vierdalven gouden karoli gulden in goudt. Te betaelen als waert wesen sullen in tijt vanden
betaelinge, vrij gelt mit alden voerwaerden in deser huijrboeck gescreven. Ende tjaer 1549 sal teerste
bruijckjaer ende betalinge wesen.
Item int jaer ’54 heeft Jan Claesz. van Alphen ingehuijrt desen 3½ hont lants, vijff jaren lang tsiaers om
vier gouden karoli gulden in gout als loop hebben als die huijr verschinct jaerlicx, vrij gelt. Mit alden
voerwaerden in deser huijrboeck gescreven. Ende tjaer voersz. is teerste bruijckjaer.
Folio 215v.
Nota dit voorsz. lant groot bevonden wesende een morgen, gelegen bij Valkenburger veer gemeen mit
sacristie tot Rijnsburch, streckende mitten oost eijnde an Valkenburger wech ende metten west
eijnden inden Rijn, ande zuijtzijde is sijn gelandt nu Maerten Cornelisz., dabdisse van Reijnsburch
ende de vicarie van Almota, noorden Gerijt Claesz. van Dam ende meer anderen.
e
Anno 1500 een ende sestich upten 28 septembris heeft Jan Claesz. van Alphen ingehuijrt vanden
deecken ende gemeen capittel een morgen lants bijden hoop sonder maet, gelegen bij Valkenburger
veer, gemeen mit secristie tot Reijnsburch ende is teellandt naeden wech ende te Rijnnewairt weijlant.
Den tijt van vijff jaeren, tsiaers om seven gulden ende thien stuvers van 40 grooten tstuck van als vrij
gelt, oeck mede vanden thienden penning. Mit allen anderen capittels voorwaerden. Ende tjaer
voorsz. sal wesen teerste bruijckjaer.
Anno 1500 ses ende tsestich heeft Jan Claesz. van Alphijn weederomme ingehuijert dese voersz.
margen bij den hoop sonder maet, gelegen bij Valckenburger veer, gemeen met die sacristie tot
Reijnsburch, negen jaer lanck tsiaers om negen carolus guldens lopens gelts van als vrij oeck mede
vanden thienden penninck. Des sijndt voirwairden dat hij die hoechte vandt voersz. landt mette off
karre ende inde laechte brengen, mede buijten capittels costen. Ende jaer voersz. sal teerste bruijct
jaer weesen.
Dit voorsz. eene mergen lants heeft ingehuijrt Pieter Jans zoon van Alphen den tijt van vijff jaeren,
ingaende teerste Petri ad Cathedram anno 1500 ende tachtich siaers om negen gulden van 40
grooten tstuck. Te betaelen jaerlicxs op drie termijnen als vuijtgang meij, Jacobi ende Karsmisse
telcken een gerecht derde paert van dien, vrijs gelts van molen ende margengelden ende van allen
e
ts
andere schattingen, ongelden ende impositien niet vuijtgesondert dan tgeene bijde co ma ofte
Staeten slants van Hollandt daer op tot laste vanden eijgenaer gestelt sal werden. In kennisse van ons
ondergeschreven schepenen daertoe gecommitteert.
Anno 1585 soe heeft Pieter Jans zoon van Alphen ingehuijert dit voorsz. een mergen lants gelegen
omtrent Valckenburger veer. Belent oost de Valckenburger wech, zuijt Theus Cornelis zoon, west den
Rijn ende noort den heere van Wingaerden, vijff jaeren ingaende Petri ad Cathedram anno vijff ende
tachtich voorsz. om thien gulden van 40 grooten tstuck
Folio 216.
Anno 1590 soe heeft Lijsbeth Pieters weduwe van Pieter Jansz. ingehuijert dit voorsz. een mergen
lants, gelegen omtrent Valckenburger veer. Belent oost de Valckenburger wech, zuijt Theus Cornelis
zoon, west den Rijn ende noort den heere van Wijngaerde. Vijff jaeren ingaende Petri ad Cathedram
anno 1500 tnegentich voorsz. om twaeleff gulden van 40 grooten tstuck.
Folio 217v.
Reijnsburch, Oestgeest 4 hont lants.
Item int jaer van ’66 huijrdt Willem Jansz. gehieten Willem Aeff vier hont lants bijden hoop sonder
maet, tsiaers om 22 placken durende tien jaer lange. Ende hij sal geven van die morgen 1 groten
verlorens gelts sonder ofslaen ende doen voert al dat een out huijrman schuldich is te doen. Ende dit
jaer van ’66 sel die eerste bruijckwaer ende betaelinge wesen.
Item dese voersz. 4 hont lants heeft weder ingehuijrt Willem Aeff tien jaer lang in allen manieren alst
voersz. staet. Ende dat jaer van ’83 sel die eerste bruijckwaer ende betaelinge wesen.
Item dese 4 hondt voersz. heeft weder ingehuijrt Gerijt Willem Aeffsz. om 26 placken vri gelt, vijff jaer
lang. Voirt in allen manieren ende voerwaerden als voer int boeck stait. Ende dat dat jaer van ’99 sel
die eerste bruijckwaer wesen ende betaelinge.
Item dese 4 hont voersz. heeft weder in gehuijrt Gerijt Willemsz. om £ 2 vri gelt, tien jair lanc. In allen
manieren ende voerwaerden als voer int boeck staet. Ende dat jaer van ’18 sel die eerste bruijcwaer
ende betaelinge wesen.
Item desen 4 hont lants voersz. heeft weder ingehuijrt Gerijt Willemsz. om twee gouden karoli gulden
tsiaers vrij gelt, vijff jaer lang. In allen manieren ende voerwaerden als in deser huijrboeck gescreven
staet. Ende dat jaer van ’28 is teerste jaer bruijcker ende betaelinge.

94

Item desen 4 hont lants voersz. heeft weder ingehuijrt Katherijn van Dam, Gerijt Willemsz. weduwe,
vijff jaer lang tsiaers om 2½ gouden karoli gulden vri gelt. Mit allen voerwaerden in desen boeck
voersz. Ende tjaer van ’33 sal teerste bruijckjaer ende betalinge wesen.
Item dese 4 hont lants heeft wederom ingehuijrt Katrijn van Dam thien jaer lang, tsiaers om 3 gouden
karoli gulden of twintich gevaluerde stuvers daer voren, vrij gelt. Mit alle voerwaerden in desen boeck
voersz. ende tjaer van ’38 sal teerste bruijckjaer ende betaelinge wesen.
Item Katherin van Dam heeft weder ingehuijrt desen voersz. 4 hont lants vijff jaer lang tsiaers om 3
gouden karoli gulden vrij gelt. Mit alden voerwaerden in deser huirboeck gescreven. Ende tjaer van
’48 is teerste bruijckjaer ende betaelinge.
Folio 218.
Item Katherin van Dam voersz. heeft weder ingehuijrt die voersz. vier hont lants vijff jaren lang, tsiaers
om vijff gouden karoli gulden. Mit alden voerwaerden in desen boeck gescreven, vrij gelt. Ende tjaer
van ’53 is teerste bruijckjaer ende betaelinge.
Item desen vier hont lants heeft Katherin van Dam weder ingehuijrt vijff jaren lang, tsiaers om 5½
gouden karoli gulden, vrij gelt. Mit alden voerwaerden in desen huijrboeck gescreven. Ende tjaer ’58 is
teerste bruijck jaer ende betaelinge.
Item desen vier hondt lants sijn belent an die noortsijde mijn vrouwe van Reijnsburch met vier hont
teellants, an die zuijoestzijde oock men vrouwe van Reijnsburch, an die zuijtwestzij Cornelis
Vranckensz., an die westzijde Mr. Pieter Claesz. Ende heeft ingehuijrt Gerrijt Gerrijtsz. van Dam vijf
jaren om 6½ gulden lopens gelt. Vrij van als, oick mede van die thienden penning. Ende jair van ’63 is
teerste bruijck jaer.
Item desen vier hondt lants zijn weeder inghehuijrt bij Gerrit Gerritsz. van Dam van mijn heeren
deecken ende capittelaren vijff jaren lang, tsiaers om 7 gulden lopens ghelts. Vrij van als ende oeck
mede vanden thijenden pennijnck met alle anderen capittels voerwaerden voer in dese boecke
ghescreven, hem voerghehouden. Ende tiaer van acht ende tsestich is teerste bruijck iaer ende
betaelinghe.
Deese voorsz. vier honden lants heeft ingehuijrt Gherrit Gherrits zoon van Dam vijff jaeren, ingaende
teerste Petri ad Cathedram anno 1500 ende tachtich siaers om acht gulden van 40 grooten tstuck. Te
betaelen jaerlicx op drie termijnen als vuijtgang meij, Jacobi ende Kersmisse, telcken een gerecht
derde paert vandien. Vrijs gelts van molen ende margengelden ende van allen andere schattingen,
e
ts
ongelden ende impositien nijet vuijtgesondert dan tgeene bijde co ma ofte Staeten van Hollandt daer
op tot laste vanden eijgenaer gestelt sel werden. In kennisse van ons ondergeschreven schepenen
daer toe gecommitteert.
Folio 218v.
Anno 1585 soe heeft Gerrit Gerrits zoon van Dam ingehuijert deese voorsz. vier honden lants gelegen
achter zijn huijs. Belent oost dabdij van Reijnsburch, zuijt Cornelis Vranckens zoon, west meester Jan
int Houffijser tot Delft ende noort de voirsz. abdije. Vijff jaeren ingaende Petri ad Cathedram anno
1500 vijff ende tachtich voorsz. om acht gulden van 40 grooten tstuck.
Anno 1590 soe heeft Gerrit Gerrits zoon van dam ingehuijert deese voorsz. vier honden lants gelegen
achter zijn huijs. Belent oost dabdije van Reijnsburch, zuijt Cornelis Vranckens zoon, west meester
Jan int Houffijser tot Delft ende noort de voorsz. abdije. Vijff jaeren ingaende Petri ad Cathedram anno
1500 tnegentich voorsz. om elff gulden van 40 grooten tstuck.
Folio 220.
Reijnsburch, Oestgeest 3 morgen lants, gemeen mit d’prebenda Willibrordi.
Item int jaer van acht ende sestich huijerde Sijmon Rechtevoert 2 morgen lants gelegen in een camp
van 3½ morgen, luttel min of meer sonder maet, daer die anderhalff morgen of toebehoort prebende
Wilibrordi. Van welcke 2 morgen Sijmon voirsz. ons geven sel onsen andeel van £ 12 tsiaers. Ende dit
lant sel hij weijen ende niet saijen. Ende hij sel geven 1 groten verlorens gelts sonder ofslaen ende
doen voert dat een out huijrman schuldich is te doen. Ende dese huijr sel duijren vijff jaer lang. Ende
dit jaer van ’68 sel die eerste bruijckwaer ende betaelinge wesen.
Item int jaer van ’88 heeft Dirc Dircxz. dese twie morgen voersz. weeder ingehuert ende noch
anderhalf morgen, gemeen mit prebenda Willibrordi tsaemen om 10 rijns gulden, die gulden gerekent
voer 40 groten, tien jaer lang. Voirt in allen manieren alst voorsz. staet. Ende dat jaer van ’89 sel die
eerste bruijcwaer ende betaelinge wesen.
Item int jaer van 1500 ende twie huijerde bijden capittel dese voersz. twie mergen lants ende noch 1½
mergen gemeen mit prebenda Willibrordi, Cornelia Dirc Dircxz. weduwe tien jaer lang om 10½ rijns
gulden, vrij gelts. Mit alle voerwaerden als voersz. inden boeck staet. Ende sal dat jaer voernoemt dat
eerste bruijckwaer wesen ende betaelinge.

95

Item int jaer van 1500 ende 17 huijrde Claes Dircxz. 2 mergen lants ende noch 1½ morgen lants,
gemeen mit prebenda Willibrordi, vijff jaer lang om 12 rijnssche gulden, vrij gelts. In alle manieren als
voersz. staet. Ende dat jaer van ’17 sel die eerste bruijckwaer ende betaelinge wesen.
Item int jaer van 1500 ende 22 huijerde Niclaes Foutgen 3½ morgen lants, gemeen mit prebenda
Willibrordi, thien jaer lang om 12 rijnssche gulden ende vijff stuvers, vrij gelts. In alle manieren als
voersz. staet. Ende dat jaer van ’22 sel die eerste bruijcwaer ende betaelinge wesen. Daer 1½ morgen
off toebehoert prebenda Willibrordi.
Item int jaer 1500 ende 32 heeft Jan Nijcolaesz. weder ingehuijrt bijden capittel 3½ morgen lants,
bijden hope sonder maete, te weijen ende niet te saijen, daer prebenda Willibrordi off toe behoort
anderhalve morgen lants, dortich jaren lang. Tsiaers om 15 gouden karoli gulden off paijments hoer
waerde, om vrij ghelt
Folio 220v.
als voer inden boecke gescreven staet. Des sijn voerwaerden dat Jan Nijclaesz. voersz. sal brengen
up sijne coste ses hondert scepen poertaerde daermede toe maecken sal dit voersz. lant, te weten
binnen vier jaren. Ende noch sijn voerwaerden dat Jan Nijclaesz. voersz. na dese tijen jaren comen
sal bijden capittel ende vervorenhuijren ende betaelen sijn ressoen van 10 jaeren, te weten drie pont
hollants. Ende noch 10 jaren daer na £ 3 vanden voerhuijr ter tijt toe dat die 30 jaren verlopen sijn.
Ende na desen 30 jaren sal dit voersz. lants vrij wederom coemen ande capittel sonder enich an
seggen daer an te hebben. Ende dat jaer voersz. sel die eerste bruijckwaer wesen ende betaelinge.
Nota ’61 ist laeste jaer.
Dat rantsoen is betaelt vande eerste thien jaren.
Dit rantsoen is betaelt vande anderde thien jaren.
Nota dese voersz. campe weijlants omtrent groot wesende 4 mergen is belendt ande zuijdtzijde den
Rijn, ant westende dabdisse tot Rijnsburch, ande noordtzijde de selfde abdisse ende voort het pat
ende noch het capittel met vierdalff hondt teelants, ant oostende de selve abdisse.
Nota van dese voorsz. 3½ morgen is gesplit een stuck teellants van 3 hondt, welc bevonden es groot
te wesen 4 hondt ende nu verhuijrt is Jan Niclaesz. folio 220.
e
Item upten 21 Meij heeft Jan Niclaesz. tot Oostgeest weder ingehuijrt drie mergen weijlants, bijden
hoop sonder maet, negen jaren lang tsiaers om dertich gulden van veertich grooten tstuck. Van als vrij
gelt, oeck mede vanden thienden penning mit allen capittels voerwairden voor in deser huijrboeck
gescreven. Ende tjaer 1500 twee ende tsestich sal wesen teerste bruijckjaer. Aldus gesciet ten huijsse
van heer Christiaen Reijersz. met sijn consent als prebendaet van St. Willeboerts prebenda ende
gedeputeerden des capittels als heer Gerijt Jansz. ende heer Ghijsbrecht Gerijtsz. Lam, daer toe
bijden capittel gedeputeert. Ende van dese drie mergen behoort prebende Willebrordi anderhalf
morgen.
Anno 1500 een ende tsestich heeft Jan Niclaesz. ingehuijrt vanden deecken ende gemeen capittel
vier hondt teellandts, bijden hoop sonder maet, gelegen an Valckenburger wech besijden ande drie
morgen weijlants voorsz. 8 jaeren lang, tsiaers om vijff gulden van 40 grooten tstuck van als vrij gelt,
oick mede vanden thienden penning. Ende voort mit allen anderen capittels voorwairden. Ende tjaer
1500 drie ende tsestich sal het eerste bruijckjaer weesen.
Folio 221.
Anno een ende tzeventich heeft Jan Niclaes dese voersz. drie mergen gemeen met prebenda
Willebrordi wederomme ingehuijrt negen jaren lanck om 36 gulden. Ende noch die vier hondt vandt
e
e
e
capittel mede negen jaren om tses guldens vrij van als, tsij van hondersten, 20 , 10 , ende 5 penning.
Maer sal den bruijcker gehouden weesen eens tsiaers die den rentemeester te vollen te betalen. Ende
voerts voldoen allen voerwaerden vanden tcapittel ende tjaer boven teerste bruijck jaer ende
betalinge.
Deese voorsz. drie mergen lants daer prebenda Willebrordi de helft off competeert heeft ingehuijrt
Bruijn Jans zoon vijff jaeren, ingaende teerste Petri ad Cathedram anno 1500 ende tachtich siaers om
zes ende dertich gulden van 40 grooten tstuck. Ende noch vier honden lants competerende tcapittel
alleen, mede bij hem vijf jaren ingehuijrt ingaende als vooren, siaers om zes gulden, de munte voorsz.
Te betaelen jaerlicxs op drie termijnen als vuijtgang meij, Jacobi ende Kersmisse telcken een gerecht
derde paert van dien, vrijts gelts van molen ende margengelden ende van allen andere schattingen
e
ts
ongelden ende impositien nijet vuijtgesondert dan tgeene bijde co ma ofte Staeten slants van
Hollandt daer op tot laste vanden eijgenaer gestelt sal werden. In kennisse van ons ondergeschreven
scheepenen daertoe gecommitteert.
Anno 1585 soe heeft Dirck Jansz. tot Valckenburch ingehuijert deesen voorsz. drie mergen lants
gelegen neffens den steenplaets van Mr. Johan van Banchem. Belent oost dabdije van Reijnsburch,
zuijt den Rijn, west de voorsz. abdije ende noort tcapittel selffs, vijff jaren ingaende Petri ad
Cathedram anno 1500 vijff ende tachtich voorsz. om zes ende dertich gulden van 40 grooten tstuck.
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Anno 1590 soe heeft Jacob Willemsz. ingehuijert deese voorsz. drie mergen lants. Belent oost dabdije
van Reijnsburch, zuijt den Rijn, west de voorsz. abdije ende noort tcapittel selffs. Vijf jaren ingaende
Petri ad Cathedram anno 1500 tnegentich voorsz. om een ende vijftich gulden van 40 grooten tstuck.
Folio 222v.
Oestgeest 14 hont lants, nu 17 hont.
Item int jaer van ’68 huijerde Jan Huijch Koddensz. vierthien hont lants gelegen after Oestgeest kerck
anden Poel, de hoop om 6½ gouden wilhelmus scilden in sulcken paijment als die rentemeesters
vanden cloesters wegen sullen ontfangen als van Egmont ende van Reijnsburch. Ende dese huijr sel
duren tien jaer lange. Ende hij sel geven een grooten tsiaers verlorens gelts van die morgen, sonder
ofslaen. Ende doen voert aldat een out huijrman schuldich is te doen. Ende dit jaer van ’68 is die
eerste bruijcwaer ende betaelinge.
Item dit voersz. lant heeft weder ingehuijrt Jacop Jansz. Koddensz. thien jaer lang tsiaers om 7½
gouden wilhelmus up sulcke voerwaerden alst voersz. staet. Ende voert in allen manieren alst voersz.
staet. Ende dat jaer van ’87 sel die eerste bruijckwaer ende betaeling wesen.
Item dit voersz. lant heeft ingehuijrt Dirc Maertijnsz. vijff jaer lang mit 2 hont lants hier boven int ander
blat geteijckent, tsamen om 7 rins gulden, vrijs gelts. Ende dat jaer van ’94 sel die eerste bruijckwaer
wesen ende betaelinge.
Item dit voersz. lant mit die twie hont voersz. heeft weder ingehuijrt Dirc Maertijnsz., tien jaer lanck om
7½ rinsce gulden, vrij gelt. Ende dat jaer jaer van ’99 sel die eerste bruijcwaer ende betaelinge wesen.
Item int jaer van ’18 huijerde Jan Pietersz. 14 hont lants ende noch 2 hont lants, den hoop om 8
rinssche gulden vijff jaer lang om vrij gelt als voersz. staet. Ende dat jaer voersz. sel die eerste
bruijcwaer ende betaelinge wesen.
Item int jaer van ’24 huerde Jan Pietersz. dese 14 hont maeij lants gelegen after Oestgeests kerc
anden Poel. Ende noch 2 hont teel landts, den hoop om 10 rinssche gulden vijff jaer lang, vrij gelt met
voerwaerden als voer inden boeck gescreven staet. Ende tjaer voersz. sal teerste bruijck waer wesen
ende betaelinge.
Item int jaer van ’29 huijerde Jan Pietersz. dese 14 hont maije lants ende noch 2 hont teel lants an
Valkenburger wech, den hoop om 10½ gouden karoli gulden tsiaers, vijff jaer lang mit allen
voerwaerden in dese boeck gescreven. Ende dat jaer voersz. is teerste bruijck waer ende betalinge
wesen.
Item Jan Pietersz. desen 14 hont maijlant mit noch 2 hont teellants hier voer an tander blat gescreven
drien jaer lang
Folio 223.
behalven die twie jaren die hij te voren gebruijct hadden. Ende sal van alle jaer van desen laesten drie
jaeren geven elven karolij gulden nae wtwijsen allen den voerwaerden in dese huijrboeck gescreven.
Ende tjaer van ’36 is teerste jaer bruijc ende betaelinge ende tlaeste jaer is ’38.
Item dese 14 hont ende twee hondt die plach te gebruijcken Jan Pietersz. heeft een jaer gehuijrt te
weten tjaer van ’39 Quirijn tot Reijnsburch voer 14½ gouden karolij gulden, modo dabit tjaer van
veertich 18 gouden karolus gulden. Ende sal de selve Crijn noch vijff jaer dit selve lant gebruijckent
voerde selve 18 goude karolij gulden.
Nota dese voersz. twe hont gelegen an Valkenburger wech sijn vercoft die vrouwe van Reijnsburch
voer veertich karolij gulden anno ’39 waerom dat dat voergaende perceel, te weten van 2 hont voersz.
hier in dit niewe boeck after gelaeten wort.
Item int jaer van ’43 heeft wederom ingehuijrt Louwerijs van Nijrop vijff jaer lang om 18 gouden karoli
gulden, vrij gelt. Nae wijsinge de voerwaerden hier voren in dit boeck gescreven. Ende tjaer voersz.
sal teerste bruijckwaer ende betaelinge wesen.
Item desen voersz. 14 hont heeft Lourijs van Nijrop weder ingehuijrt om 15 gouden karoli gulden in
goudt off in andere paijment dier waerden, vrij gelt vijff jaer lang. Mit alden voerwaerden in deser
boeck gescreven. Ende tjaer van ’49 is teerste bruijckjaer ende betaelinge.
Nota dese voersz. 14 hondt sijn bevonden soe bij die niewe metinge ende mit den anwas welc daer
aen gewassen is groot te wesen 17 hont waer om dat wij als nu voerden altijts verhuren sellen 17
hont.
Item int jaer van ’55 heeft ingehuijrt Jan Pietersz. Scoutge vijff jaren lang, tsiaers om 23 gouden
gulden desen voersz. 17 hont lant bij den Warnierveer gelegen mit alden voerwaerden in den capittels
boeck gescreven. Te betaelen die gouden karoli gulden als loop hebben in tijt dat die huijr verschinct
voer Lichtmisse. Ende tjaer van ’55 is teerste bruijckjaer ende betaelinge.
Folio 223v.
Nota dit voersz. lant is belendt an die zuijdtzijde heer Jacop van Duvenvoerde mit Adriaen van
Bochorst, an die noortsijde Mr. Aernt Verhoech raetsheer inden Haege, aent westeijnde die getie
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meesters van sinte Pieters kerck binnen Leijden ende die eerfgenamen van Lourijs Boss tot
Noertwijck op Zee, ant oesteijnde Warmonder veer.
Item int jaer 1500 ende tsestich heeft Lourijs Cornelisz. tot Reijnsburch vanden deken ende gemeen
capittel ingehuijrt dese voersz. 17 hont landts, bij den hoep sonder maet vijff jaren lang ende niet
langer, tsiaers om seven ende twintich gulden lopens gelts van als vrij gelt, oec mede vanden
thienden penning. Ende voort mit allen anderen capittels voerwaerden voer in dese huijrboeck
gescreven. Ende tjaer voersz. sal wesen teerste bruijck jaer ende betaelinge.
Anno 1500 vijff ende tsestich heeft Marritgen Cornelisdr. weduwe van Louweris Cornelisz. voorsz.
ingehuijrt dese 17 hondt weeder om 28 guldens lopens gelt van als vrij oeck mede vanden thienden
penning. Ende voersz. jaer is teerste bruijckjaer.
Marritgen Cornelisdr. weduwe van Louweris Cornelisz. tot Reijnsburch heeft wederomme ingehuijrt
dese 17 hondt lants om twee ende dertich guldens lopens gelt van als vrij, oeck mede vanden
thienden penning. Ende jair van zeventich is teerste bruijck jaer van die vijff jaren die zij ingehuijrt
heeft.
Deese voorsz. zeventhien honden lants heeft ingehuijrt Pieter Lourisz. den tijt van vijff jaeren
ingaende teerste vandien Petri ad Cathadram anno 1500 ende tachtich siaers voor de somme van
zeventhien gulden van 40 grooten tstuck. Te betaelen jaerlicxs de selve huijre op drie termijnen als
vuijtgang meij, Jacobi ende Kersmisse telcken een gerecht derde paert vandien, vrijs gelts van molen
ende margengelden ende van allen andere schattingen, ongelden ende impositien, niet vuijtgesondert
e
t
dan tgeene bij de co ma ofte Staeten slants van Hollandt daer op tot laste vanden eijgenaer gestelt
sal werden. Ende mit andere voorwaerden breeder ende huijrcedulle gementioneert. Ons present als
schepenen daer toe gecommitteert.
Folio 224.
Anno 1585 soe heeft Pieter Laurensz. ingehuijert deese voorsz. zeeventhien honden lant gelegen
omtrent het Warmerveer. Belent oost de Barnardijten tot Warmondt, zuijt het huijs met den boomgaert
van Abspoel, west tkercklant van Oestgeest ende noort den Heijligen Geest tot Leijden. Vijff jaren
ingaende Petri ad Cathedram anno 1500 vijff ende tachtich voorsz. an vijff ende twintich gulden 40
grooten tstuck.
Anno 1590 soe heeft Dirck Claesz. ingehuijert deese voorsz. zeeventhien honden lants gelegen
omtrent het Warmerveer. Belent oost de Barnerdijten tot Warmondt, zuijt het huijs met boomgaert van
Abspoel, west tkercklant van Oestgeest ende noort den Heijligen Geest tot Leijden. Vijff jaren
ingaende Petri ad Cathedram anno 1500 tnegentich voorsz. om ses ende dertich gulden van 40
grooten tstuck.
Folio 225v.
Reijnsburch, Oestgeest 6 morgen 5 hont.
Kanttekening: Nota dese weij is groot ses morgen ende een hondt ende werdt genaempt het Breslach.
Item int jaer van ’67 huijerde Maertijn Jacopsz., Claes Bennen (broeder) vijff morgen lants die tcapittel
van Jan Bilen coft. Ende vijf hont die daer in gelegen sijn die capittel coft tegen den coster van
Reijnsburch ende 4 hont landts die over Valkenburch sijn gelegen, tien jaer lange tsamen om 13½
gouden wilhelmus schilden. Ende des sel hij die hoege weijde twie jaren an een maije vanden biesen.
Ende tenden die twie jaren niet te saijen dan bij den deken ende capittel. Ende hij sel die vijff leste
jaren dit lant dreesch op leveren. Ende doen al dat een out huijrman schuldich is te doen. Ende dit jaer
van ’67 is die eerste bruijckwaer ende betaling.
Item dit voersz. landt heeft weder ingehuijrt Maertijn Jacop Claesz. tien jaer lange in allen manieren
alst voersz. staet. Ende dat jaer van ’77 sel die eerste bruijckwaer ende betalinge wesen.
Item dese voersz. vijff morgen lants ende 7 hont ende 4 hont heeft Maertijn Jacopsz. weder ingehuijrt
tien jaer lang tsiaers om 13½ gouden wilhelmus schilden, die schilt te betaelen voer 42 groot. Voert in
allen manieren alst voersz. staet. Ende dat jaer van ’86 sel die eerste bruijckwaer ende betaelinge
wesen.
Item dit voersz. landt heeft weder ingehuijrt Zeger Willemsz. tien jaer lanc. In allen manieren als
voersz. staet om 13½ gouden wilhelmus scilt, 42 groot voer ellicke wilhelmus schilt gerekent, vrij gelt
ende dat jaer van ’99 sel die eerste bruijcwaer wesen ende betaelinge.
Item dit voersz. lant heeft weder ingehuijrt Zeger Willemsz. tien jaer lanck. In allen manieren als die
voerwaerden houden voir inde boeck om twintich rinsce gulden van 40 groot dat stuck. Ende dat jaer
van negen sel die eerste bruijck wesen ende betaling.
Item dit voersz. landt heeft weder ingehuijrt Zeger Willemsz. ende is groot ses morgen vijff hondt min
30 gaerden tien jaer lang om 22 rijnssche gulden. Mit voerwaerden als voer inden boeck staet. Ende
dat jaer van ’19 sal die eerste bruijckwaer wesen ende betaelinge.
Item int jaer 1500 ende 28 heeft Claes Claesz. Colvemaker ingehuijrt vanden deeken ende capittel
desen ses margen en omtrent een hont weijlant ende noch 4 hont over Valkenburger wech den
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Folio 226.
hoop om 39 gouden karoli gulden thijen jaer lang om vrij gelt. Mit alden voerwaerden in dese boeck
gescreven. Ende tjaer van ’29 sal teerste bruijckwaer ende betaelinge wesen. Item die 4 hont sijn
getaxeert om 3 gouden karoli tsiaers.
Item dit voersz. lant heeft wederom ingehuijrt Claes Claesz. Colfmaker den tijt van thien jaren om 41
gouden karoli gulden tsiaers. Ende tjaer van 39 sal teerste bruijckjaer ende betaelinge wesen. Mit alle
voerwaerden nae desen boeck, vrij gelt.
e
Int jaer 1500 negen ende veertich stilo communi den 18 februarij heeft Jacob Claes Claesz.
Colfmaekers zoen weder ingehuijrt dese voersz. perceelen van vijff morgen ende seven hont ende 4
hont, te samen bedragende sesse morgen vijff hont, den tijt van vijff jaren. Daer teerste jaer bruicks
ende van betaelinge sal zijn dit tegewoerdige jaer van ’49, jaerlicx voer acht ende veertich gouden
karolus gulden an goudt off zoe veel daer voer an paijment als die karoli in tijde dattet verschinct ende
betaelinge sal zijn, doen sal. Ende voert mit allen voerwaerden voer in desen boeck gescreven.
e
Item anno 1500 ses ende vijftich den 28 januarij heeft weder ingehuijrt dese ses morgen ende vijff
hont weijlants Jacop Claesz. Colffmaeker voer acht ende veertich goude karoli gulden in goudt off soe
veel daer voer als die caroli inden tijt vanden betaelinge doen sal. Ende voert mit allen voerwaerden
voer in desen huijr boeck gescreven. Ende tjaer ses ende vijftich is teerste bruijckjaer ende betalinge.
Ende dit den tijt van vijff jaer ende niet langer.
Item Jacop Claesz. Colffmaecker heeft weder vanden deecken ende gemeen capittel ingehuijrt dese
voersz. ses morgen ende een hondt weijlants, bijden hoop sonder maet vijff jaren lang, tsiaers om
tsestich gulden lopens gelts van als vrij gelt oick mede vanden thienden penning. Ende voort mit allen
anderen capittels voerwaerden voer in desen huijerboeck gescreven. Ende tjaer 1500 ende tsestich
sal wesen teerste bruijck jaer.
Item Jacob Claesz. Colfmaker heeft weederomme ingehuijrt dese voersz. tses margen ende een
hondt weijlants, bijden hoop sonder maet vijff jaer lang, tsiaers om 62 guldens, vrij gelt oeck mede
vanden thienden penning. Ende jaer van tses ende tsestich is teerste jaer.
Folio 226v.
Dese voersz. 6 morgen 5 hondt heeft wederomme ingehuijrt Jacob Claesz. Colleff vijff jaren lanck, nu
e
e
om acht ende tsestich guldens vrij gelts, tsij van hondertste, 20 , 10 ende 5e penning maer sal altoes
gehouden weesen den rentmeester te vollen te betalen nae vuijtwijsen die voerwaerden vanden
capittel die hij mitde beloefden te onderhouden. Ende jaer van een ende tzeventich is teerste bruijck
jaer ende betalinge.
Deese voorsz. zes morgen ende een hondt lants heeft ingehuijrt Jacob Claes zoon Colff vijff jaeren
ingaende teerste Petri ad Cathedram anno 1500 ende tachtich siaers om de somme van acht ende
tzestich gulden van 40 grooten tstuck. Te betaelen jaerlicxs op drie termijnen als vuijtgang meij, Jacobi
ende Kersmisse, telcken een gerecht derde paert vandien, vrijs gelts van molen ende margengelden.
e
Ende van allen andere schattingen, ongelden ende impositien nijet vuijtgesondert dan tgeene bijde co
ts
ma ofte Staeten slants van Hollandt daer op tot laste vanden eijgenaer gestelt sal werden. In
kennisse van ons ondergeschreven schepenen daer toe gecommitteert.
Anno 1585 soe heeft Willem Jacobs zoon Colff ingehuijert deese voorsz. zes mergen ende een hondt
lants genaempt de Breeslach. Belent oost den heerwech, zuijt ende west dabdije van Reijnburch ende
noort Reijer Jacobs zoon houtcoper. Vijff jaeren ingaende Petri ad Cathedram anno 1500 vijff ende
tachtich voorsz. om acht ende tsestich gulden van 40 grooten tstuck.
Anno 1590 soe heeft Eewert Harmans zoon ingehuijert deese voorsz. zes mergen ende een hondt
lants genaempt de Breeslach. Belent oost den heerwech, zuijt ende west dabdije van Reijsburch ende
noort Reijer Jacobs zoon houtcoper. Vijff jaeren ingaende Petri ad Cathedram anno 1500 tnegentich
voorsz. om hondert ende twee gulden van 40 grooten tstuck.
Folio 228v.
Reijnsburch, Oestgeest 3 morgen 2½ hont.
Item int jaer van ’65 huijerden die susteren van Scaegen 3 morgen lants ende dordalff hont, tien jaer
lange tsiaers om achte wilhelmus schilden, die schilt gerekent voer 40 groot. Ende sij sellen geven 1
groten verlorens gelts van die morgen sonder ofslaen. Ende doen alles dat een out huijrman schuldich
is te doen. Ende dit jaer van ’65 is die eerste bruijcwaer ende betaelinge. Ende van dese huijr sijn
wtgesneden cedelen geteijckent mit A, B, C, D.
Item dit voersz. landt hebben die susteren van Scagen weder ingehuijrt tien jaer lange in alle
manieren alst voersz. staet. Ende dat jaer van ’75 is die eerste bruijckwaer ende betaelinge.
Item dit voersz. landt heeft weder ingehuijrt Nanne Paets tien jaer lang in allen manieren ende
voerwaerden alst voersz. staet, behoudelick waer dat saeck dat Nanne voersz. oflivich wardt binnen
dese tien jaren off dat Nanne dat lant selleff niet en bruijcke, soe sel dit landt an die heeren comen.
Ende dat jaer van ’86 sel die eerste bruijcjaer wesen.
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Item int jaer van ’98 heeft Ouzier Sproncxz. dit voersz. lant ingehuijrt vijff jaer lank up sinte Dionisius
dach, te weijen ende niet te breken, om 15 rinsche gulden, vri gelt. Ende dat jaer van ’99 sel wesen
die eerste bruijcwaer ende betaelinge.
e
Item int jaer van 1500 ende ses heeft Jan Dircxz. dit voersz. lant ingehuijrt vijff jaer lanck opten 22
dach in decembri te weijen ende niet te breeken, om 15 rinsce gulden, vrij ghelt. Ende dat jaer van
sevenen sal dat eerste bruick jaer weesen ende betalijn in alle manieren als voer inden boeck
gescreven staet.
Item int jaer van 1500 ende 16 heeft Jan Dircxz. dit voirsz. lant ingehuijert vijff jaer lanck in allen
manieren als voersz. staet om vrij gelt, om 18 rinsce gulden. Ende dat jaer van ’17 sal dat eerste
bruijck jaer wesen ende betalinge.
Item int jaer van 1500 ende 18 heeft Claes Cornelisz. dit voersz. lant ingehuert vijff jaer lanck, te
weijen ende niet te breken, om 18 rijnsche gulden, vrij gelt. Ende dat jaer van ’18 sal dat eerste
bruijckwaer wesen ende betaelinge.
Folio 229.
Item int jaer van 1500 ende 23 heeft Claes Cornelisz. dit voirsz. landt weder ingehuijrt tien jaer lanck
om 19 rijnssche gulden vrij gelt. Ende dat jaer voirsz. sal dat eerste bruijcwaer wesen ende betalinge.
Item int jaer van 1533 heeft Claes Cornelisz. dese voirsz. drie morgen ende 2½ hont 10 jaer lange,
tsiaers om 21 gouden karoli gulden vri gelt. Mit alden voerwaerden in desen huijr boeck gescreven.
Ende dat jaer voersz. sal dat eerste bruijck waer wesen ende betaelinge.
Item dit voersz. lant hebben weerom ingehuijrt Henrick Claesz. ende Cornelis Claesz. Cock, vijff jaer
lanck om 24 gouden karoli gulden off paijment dier waerden. Ende tjaer van ’45 sal teerste bruijc waer
ende betaelinge wesen.
Item desen voersz. drie morgen ende dordalve hont lants heeft Henrick Claesz. ende Cornelis Claesz.
Cock tsaemen weder ingehuijrt vijff jaren lang, tsiaers om 26 gouden karoli gulden off ander paijment
nae dien waerden, vri gelt. Te betalen binnen die twalef nachten van Korstmisse een voer allenen nae
of tlant sal wter huijr wesen indien capittel beliefft, mit alden anderen voerwaerden in deser huijrboeck
voer gescreven. Ende tjaer 1500 ende vijftich is teerste jaer bruijck ende betaelinge.
Item desen drie mergen ende dordalve hont voersz. die Henrick Claesz. ende Cornelis Claesz. Cock
plagen te bruijcken, vijff jaijren lang om 26 gouden gulden, heeft nu dien ingehuijrt Otzier Claesz. Cock
om vijftich gouden karoli gulden tsiaers vijff jaeren lang mit alden voerwaerden in deser huijr boeck
voer gescreven. Ende tjaer van ’55 is teerste jaer bruijcker ende betaelinge.
Anno 500 ende tsestich heeft Cornelis Sijmentsz. Heerman vleijshouwer ingehuijrt vanden deken
ende capittel dese voersz. drie morgen ende derdalff hondt weijlants, bijden hoop sonder maet, vijff
jaren lang ende nijet langher, tsiaers om veertich gulden lopens gelts van als vrij gelt. Ende oeck
mede vanden thienden penning. Ende voort mit allen anderen capittels voerwaerden hem voer
gehouden voer in desen huijrboeck gescreven. Ende tjaer 1500 ende tsestich voersz. sal wesen
teerste bruijck jaer ende betaelinge.
Folio 229v.
Anno 1500 vijff ende tsestich heeft Cornelis Simonsz. vleijshouwer wederomme ingehuijrt vanden
deecken ende capittel dese voirsz. drie morgen ende dordalff hondt weijlants, bijden hoop sonder
maet vijff jaren lang, tsiaers om veertich gulden lopens gelts, vrij van als oeck mede vanden thienden
penning. Ende jaer voersz. is teerste bruijctjaer.
Anno 1500 ende seventich heeft de voersz. Cornelis Simonsz. dese voersz. drie morgen ende dordalff
hondt weijlants, bijden hoop sonder maet als dat gelegen is, ingehuijrt omme die oude huijr vijff jaren
mits conditie als dat hij dragen zal alleen die lasten ende costen dit up desen landen soude mogen
ten
ten
comen als de hondersten penning vanden gronden den 5 , 10 penning geordonneert anno negen
ende zestich alsoe hij van als ge…seert is ende hem goede huijr up dese voersz. voerwaerden bijden
deecken ende capittel gegundt is. Ende jaer van ’70 is teerste bruijck jaer ende betalinge. …. alle
dinck vrij sonder ons rentemeester ijet int cleijn ofte groot te corten. Ende heeft beloeft te betalen de
hondersten penning gevallen int jaer van negen ende tsestich buijten ijet tcapittel te corten.
Deese voorsz. drie morgen ende derdalff honden lants heeft ingehuijrt Dirck Cornelisz. vleijsshouder
vijff jaeren ingaende teerste Petri ad Cathedram anno 1500 ende tachtich siaers om veertich carolus
gulden van 40 grooten tstuck. Te betaelen jaerlicx op drie termijnen als vuijtgang meij, Jacobi ende
Kersmisse telcken een gerecht derde paert van dien vrijs gelts van molen ende margengelden ende
e
ts
van allen andere schattingen, ongelden ende impositien nijet vuijtgesondert dan tgeene bijde co ma
ofte Staeten slants van Hollandt daer op tot laste vanden eijgenaer gestelt sal werden. In kennisse
van ons ondergeschreven schepenen daertoe gecommitteert.
Anno 1585 soe heeft Dirck Cornelis zoon vleijshouder ingehuijrt deese voorsz. drie mergen ende
derdalff honden lants gelegen aende Morsch neffens Jan Aelbrechts zoons wooninghe. Belent oost
dabdije van Reijnsburch, zuijt Ste. Elijsabeths gasthuijs tot Leijden, west de voorsz. abdije ende noort
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Ste. Catherijnen gasthuijs. Vijff jaeren ingaende Petri ad Cathedram anno 1500 vijff ende tachtich
voorsz. om veertich gulden van 40 grooten tstuck.
Folio 230.
Anno 1590 soe heeft Dirck Cornelis zoon vleijshouder ingehuijert deese voorsz. drie mergen ende
derdalff houden lants gelegen aende Morsch neffens Jan Aelbrechts zoons wooninghe. Belent oost
dabdije van Reijnsburch, zuijt Ste. Elijsabeths gasthuijs tot Leijden, west de voorsz. abdije ende noort
Ste. Catherijnen gasthuijs. Vijff jaeren ingaende Petri ad Cathedram anno 1500 tnegentich voorsz. om
ses ende tsestich gulden van 40 grooten tstuck.
Folio 231v.
Reijnsburch, Oestgeest 2 morgen.
Item int jaer van ’60 huijerde Pieter Jansz. twie morgen landts bijden hoop sonder maet om £ 4, 4
plack siaers negen jaer lange. Ende dat jaer van ’61 is die eerste bruijcwaer ende betalinge. Ende hij
sel van elke morgen geven 1 groten tsiaers sonder offslaen ende doen al dat een out huijrman
schuldich is te doen.
Item dit voersz. landt heeft weder ingehuijrt Jan Jansz. die backer 10 jaer lang tsiaers om £ 4-05-04.
Voort in allen manieren alst Pieter Jansz. plach te bruijcken. Ende dat jaer van ’82 sel die eerste
bruijckwaer wesen.
Item dit voersz. landt heeft weder ingehuijrt Jan van Scengen alias Jan Ghijsbrechtsz. In alle manieren
alst voersz. staet elff jaer lanc. Ende tjaer van negen ende tachtich is die eerst bruijcwaer. Actum anno
tnegentich. Altera die Antonij in domo capit.
Int jaer van ’99 heeft Jan van Scengens wijff dit voirsz. landt weder ingehuijrt vijff jaer om £ 5, vrij gelt.
In allen manieren als voersz. hier in dit boeck stait. Ende dat jaer van 1500 sel die eerste bruijcwaer
wesen ende betalinge.
Int jaer van 1500 ende 17 heeft Willem Jacopsz. dit voersz. landt weder ingehuijrt vijff jaer om £ 6, vri
gelt. In allen manieren als voer int boeck staet. Ende dat jaer van 1500 ende 17 sel die eerste
bruijcwaer wesen ende betaelinge.
Int jaer van 1500 ende 22 heeft Pieter Jacopsz. ingehuert dese 2 morgen landts 10 jaer lang om £ 8
tsiaers, vri gelts als voersz. staet. Ende dat jaer voersz. sal die eerste bruijckwaer wesen ende
betaelinge.
Int jaer van 1500 ende 32 heeft Pieter Jacopsz. weder ingehuijrt 2 morgen lants 10 jaer lang om £ 10
hollants tsiaers, vri gelts als voersz. staet. Ende dat jaer voersz. sal die eerste bruijcwaer wesen ende
betaelinge.
Item int jaer 1542 heeft Lijsbeth Woutersdr., Pieter Jacopsz. weduwe dese 2 morgen lants vijff jaer
langh om 9½ gouden karolij gulden off paijment dier waerde tsiaers, vri gelt als voersz. staet. Ende
tjaer voirn. sal teerste bruijckwaer ende betaelinge wesen.
Item dese voersz. landt heeft Jacop Pietersz. gehuijrt een jaer lang om 10½ karolij gulden, vri gelt om
dat capittel tlant besien woude.
Folio 232.
Item int jaer 1548 heeft den selve Jacop Pietersz. weder ingehuijrt vanden capittel dese twe margen
lants vijf jaer lang, tsiaers om 11 karoli gulden. Mit alden voerwaerden in dese huijrboeck gescreven.
Ende tjaer van ’48 is teerste bruijcjaer ende betaelinge.
Item int jaer 1553 heeft Jacop Pietersz. voersz. weder ingehuijrt dese twie voirsz. morgen lants
voersz. vijff jaijren lang, tsiaers om 13 gouden karoli gulden. Mit alden voerwaerden voer in desen
huijrboeck gescreven. Ende tjaer van ’53 voersz. is teerste bruijckjaer ende betaelinge.
Item int jaer ’57 heeft Jacop Pietersz. voersz. weder ingehuert dese twe morgen voersz. vijff jaer,
tsiaers om 14 gouden karolus gulden, vrij gelt. Ende vanden thienden penning vrij, mit alden
voerwaerden in deser boeck gescreven. Ende tjaer ’57 is teerste jaer bruijck ende betalinge.
Item dese twee morgen heeft weder ingehuijrt Jacob Pietersz. vijf jaren lang om 16 gulden lopens gelt,
van als vrij oeck mede vanden thienden penning. Ende tjaer van ’63 is teerste bruijck jaer. Belendt ant
oest ende St. Lijsabetten gasthuijs, an die zuijtzijde St. Catherinen gasthuijs, ant west ende den Rijn,
an die oestzijde Pieter Claesz. bruijcker.
Item Jacop Pietersz. heeft dese voorsz. twee merghen lants weder inghehuijrt vanden deecken ende
ghemeen capittel vijff iaren lang, tsiaers om 16 gulden lopens gelt, van als vrij oeck mede vanden
thijende pennijnck. Ende tiaer van ’68 is teerste bruijckiaer ende betalinghe.
Anno 1500 twee ende tseventich soe heeft Pieter Pieter (…..) zoon dese voorsz. twee mergen lants
weeder ingehuijrt vanden deecken ende capittel twee negen iaren lang, tsiaers voer 20 carolus
guldens loopens gelt, vrij van allen ongelden ende oeck mede vanden thijenden, twintichsten ende
hondersten pennijnck, alsoe die huijr daer nae gemedeceert is. Ende voorts met allen anderen
capittels voerwaerden nae ouwen gewoonte ende usancie. Des sal de voorsz. Pieter tselffde
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Folio 232v.
lant voer soe we(e)l over den dijck leijt moogen wt steenplaetsen mits dat sij tselffde weeder
gehouden is wel degelijck ende rijckelijck toe te maecken up zijnen costen. Ende deerste negen iaren
geëxpireert zijnde sal de voorsz. ge…… Pieter gehouden weesen tselffde lant weeder te versoucken
voer den anderen negen iaren ende betalen dubbelt rantsoen, te weeten twee st. voer elck gulden
ende acht st. van teijcken, breeder blijckende bijden huijr cedulle daer van zijnde. Ende tiaer voorsz. is
teerste bruijckiaer.
Dit voorsz. perceel lants heeft ingehuijrt Cornelis Claes Lambrechtsz. den tijt van negen
achtereenvolgende jaeren ingaende teerste Petri ad Cathedram anno 1500 drie ende tachtich, siaers
voor de somme van achthien gulden van 40 grooten tstuck. Te betaelen jaerlicx Lamberti ende
Corssmisse, telcken de helfte inder voughe dat Lamberti ende Corssmisse anno drie ende tachtich
teerste jaer verscheenen sal sijn ende soe voorts. Des sal den voorn. Cornelis Claesz. tvoorsz. lant
mogen vuijtplaetsen, mits dat hij tselfve mitsgaders datter van outs vuijtgegraven es, gehouden es wel
degelijcken ende rijckelijcken tot sijnen costen toe te maecken. Waer voor hij betaelen sal die somme
van eens drie hondert twee ende tzestich gulden. Ende dat up de termijnen breeder inde cedulle daer
van gemaeckt gementioneert. In kennisse van ons ondergescreven schepenen daer toe
gecommitteert.
Folio 234.
Reijnsburch, Oestgeest 2½ morgen.
Item int jaer van ’60 huijerde Pieter Jansz. derdalve morgen lants, luttel meer bijden hoop om 9 beijers
gulden tien jaer lange. Ende hij sel geven van die mergen 1 groten verlorens gelts sonder ofslaen.
Ende doen voert aldat een out huijrman schuldich is te doen. Ende dit jaer van ’60 is die eerste
bruijckwaer ende betaelinge. Ende dit voirsz. lant toebehoert hallef ende een luttel meer meester
Henrijcx Jansz. cappelrie gelegen in sinte Katherinen gasthuijs. Ende dat capittels deel hiet dat
Mandatum landt. Ende meester Henrick sel hebben tsiaers £ 4 comans paijment ende 12 groot. Den
beijersse gulden gerekent voer 28 groot.
Item dit voersz. landt heeft Pieter Jansz. weder ingehuert tien jaer lang. In allen manieren alst voersz.
staet. Ende dat jaer van ’70 is die eerste bruijckwaer ende betaelinge.
Item dese voersz. morgen landts ende 1½ hont gehieten dat Madatum landt heeft weder ingehuijrt Jan
Zwan tien jaer lang, tsiaers om £ 4. In allen manieren alst voersz. staet. Ende dat jaer van ’83 sel die
eerste bruijckwaer ende betaelinge wesen. Ende dit lant hiet dat Madatum landt voer ons 1 morgen
1½ hont ende dat ander hoort sinte Pieters tot een cappelrije.
Item Jan Zwan heeft dit voersz. landt weder ingehuijrt mitten jaren die hem gebreken als voer
gescreven tien jaer durende. Ende tjaer van tnegentich salt eerste bruijcwaer wesen. In allen
manieren alst voorsz. staet ende sall duren desen jaren tot negen ende tnegentich (jaren). Actum
altera die Antonij anno tnegentich.
Item int jaer 1500 ende twie heeft Jan Zwan dit voersz. lant weder ingehuijrt bijden deecken ende
capittel vijff jaer lang om vier rijns gulden tsiaers vrijs gelts. Nae alle voerwaerden voersz. inden
boeck. Ende sal dat jaer voern. dat eerste bruijcwaer wesen ende betaelinge.
Item int jaer van ’24 heeft ingehuijrt Pieter Pietersz. ons aendeel van dese voersz. 2½ morgen lants,
leggende up die Meurs, te weijen ende niet te saijen om vijff rijns gulden vijff jaer lang. Mit
voerwaerden alst voersz. staet. Ende tjaer van ’24 sal teerste bruijcjaer wesen ende betaelinge.
Folio 234v.
Item int jaer van ’29 heeft Pieter Pietersz. voersz. onse helft van dese dordalven morgen landts,
leggende up die Meurs, gemien mitten cappelrie lant int sinte Katherin gasthuijs te weijen ende niet te
saijen. Tsiaers om ses gouden gulden thien jaer lang met voerwaerden als voersz. staet. Ende tjaer
van ’29 voersz. sal teerste bruijck jaer wesen ende betaelinge.
Item dit voersz. landt heeft wederom ingehuijrt vijff jaer lang Pieter Pietersz. In allen voerwaerden als
hier voer staet om negen gouden karoli gulden tsiaers. Ende tjaer van ’39 sal teerste bruijcjaer ende
betaelinge wesen.
Item dit voersz. landt heeft wederom ingehuert vijff jaer lang Cornelis IJsbrantsz. Met alle voerwaerden
als hier voeren staet, vrij gelt. Ende tjaer van ’43 sal teerste bruijcwaer ende betaelinge wesen om 9½
gouden karoli guldens tsiaers.
Dit voersz. landt heeft weder ingehuijrt die voorscreven Cornelis IJsbrantsz. vijff jaren lange. Jaerlicx
om thien gouden karoli gulden. Met allen voerwaerden hier voer in desen huijrboeck gescreven, vrij
ghelt van als. Ende tjaer van negen ende veertich sal teerste bruijc jaer ende betaelinge wesen.
e
Den 15 decembris anno 1500 drie ende vijftich heeft die boven gescreven Cornelis IJsbrantsz.
verworven vanden deecken ende capittelle continuatie vant voersz. landt des capittels deel, noch vijf
jaren in gelijcke huijre als jaerlicx thien gouden karoli guldens in gout, off soe veel voerden gulden als
die loop hebben sal in tijden vanden betaelinge. Ende voirt mit allen voerwaerden voer in desen boeck
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gescreven. Ende teerste bruijckjaer ende betaelinge sal zijn tjaer van vier ende vijftich. Ende Cornelis
heeft den rantsoen betaelt nae ouder gewoente als drie grooten vlaems vanden gulden, facit tsamen
15 stuvers.
Item dese voersz. Cornelis IJsbrantsz. heeft wederom vanden deeken ende gemeen capittel ingehuijrt
vijff jaren lang ende nijet langer, capittels deel van die dordalff mergen voersz. Tsiaers om elff gulden
lopens gelts, van als vrij gelt oeck mede vanden thiende penning. Ende voort mit allen andere
capittels voerwaerden voer in desen huijrboeck gescreven. Ende tjaer 1500 negen ende vijftich sal
wesen teerste bruijc jaer ende betaelinge.
Dese voersz. landen sijn bevonden groot te wesen omtrent 3 morgen ende sijn belendt int westende
men vrou van Reijnsburch met meer anderen, ande noordtsijde Vranck Cornelisz. mit abdisse van
Reijnsburch, ant oostende de Barnaditen tot Warmonde ende anden zuijdtzijde men vrou van der Lee.
Folio 235.
Item dit voersz. landt bij den hoop sonder maet heeft weederomme ingehuijrt Cornelis IJsbrantsz.
negen jaren lanck, capittels deel tsiaers om elliff guldens lopens gelt van als vrij oeck mede vanden
thienden penning. Met zeeckere condition ende voerwaerden dat zij die wallen sal off carren ende
brengen die inder laechten. Ende salt die eersten vier jaren mogen teelen maer die laeste vijff jaren
dreest op leeveren. Ende jaer van ’64 sal teerste bruijct jaer weesen alst breder blijct bij die
huijrcedulle daer van weesende.
Folio 237.
Oestgeest, Reijnsburch 1 morgen.
Item int jaer van ’66 huijrde Dirck Pietersz. 1 morgen lants om £ 4 ende 4 placken tsiaers thien jaer
lange, te weijen ende niet te saijen. Ende hij sel geven van die morgen 1 groten verlorens gelts sonder
ofslaen. Ende doen voort al dat een out huijrman schuldich is te doen. Ende dit jaer van ’66 sel die
eerste bruijcwaer ende betaelinge wesen.
Item int jaer van ’82 heeft Dirck Pietersz. dese voorsz. morgen landts weder ingehuijrt tien jaer lang. In
allen manieren alst voorscr. staet. Ende dat jaer van ’82 sel die eerste bruijcwaer ende betaelinge
weesen.
Item int jaer van ’92 heeft Dirck Pietersz. dese voorsz. een morgen landts weder ingehuijrt tien jaer
lange in aldusdanige manieren als nae gescreven staet dat hij dit landt gebruijcken zel als een goet
out huijrman schuldich is te bruijcken, om vier pont tsiaers ende vier placken vrijs gelts. Ende dat jaer
van ’92 sel die eerste huijrwaer wesen ende betalinck.
Item int jair duizend vijfhondert ende twie heeft Jan Dircxz. dit voirsz. lant ingehuijrt om £ 4 ende 4
placken, vrij gelt tjaers tien jaer. Mit alle voorwaerden als voirsz. staet inden boeck. Ende oick mede
dat hij niet saijen en zal mar weijen. Ende sal dat jair van vijfhondert ende twie dat eerste bruijckwaer
wesen ende betaelinge.
Item int jaer van 1500 ende 17 heeft Jan Dircxz. dit voorsz. lant ingehuijrt om vijff pont 10 jaer mit alle
voorwaerden als voersz. staet inden boeck om vrij gelt. Ende dit lant zel hij weijen ende niet saijen.
Ende dat jaer van ’17 sel die eerste bruijc waer ende betaelinge wesen.
Item int jaer 1500 ende 27 heeft Jan Dircxz. dit voorsz. lant ingehuijrt vijff jaeren lang om 4 gouden
karoli gulden in goudt off in ander paijment alsoe goet. Mit voerwaerden in dese boeck gescreven.
Ende tjaer voorsz. sal teerste bruijcker ende betalinge wesen. Et isti promissum est (..) reuolutis istis
quiq.. annis potecit adhuc in eodem precio retintet quiq… annis sequintibi et solver die rantsoen.
Item int jaer 1500 ende 32 heeft Jan Dircxz. 1 morgen landts voorsz. bijden capittel weder ingehuijrt
vijff jaer lang om 4 gouden karoli gulden off paijment hoer waerde met allen voorwaerden als voor
inden boeck gescreven staet. Ende dat jaer voorsz. sal die eerste bruijckwaer wesen ende betalinge.
Folio 237v.
Item int jaer 1536 heeft Jan Dircxz. ingehuijrt dit voersz. morgen landts vijff jaijren lang tsiaers om 4½
gouden karoli gulden vrij gelt. Mit alden voerwaerden in deser huijrboeck gescreven ende tjaer van ’36
is teerste bruijcwaer ende betaelinge.
Item int jaer 1541 heeft Jan Dircxz. wederom gehuijrt dit voersz. morgen thien jaer lang om vijff
gouden karoli gulden, vrij gelt nae gewoente des capittels. Ende tjaer voersz. sal teerste bruijckwaer
ende betalinge wesen.
e
Item int jaer 1550 den 10 decembris heeft Jan Dircxz. voirn. dit voersz. morgen wederom gehuijrt den
tijt van vijff jaeren lang aen een volgende. Daert teerste bruijcken ende betalinge sal zijn tjaer van een
ende vijftich jaerlicx om sesse gouden karoli aen goudt ofte den prijs daer voor soe dien doen in tijden
van verschininge ende voort met allen anderen voirwaerden voir in desen boeck gescreven.
Item int jaer 1500 ses ende vijftich heeft weder ingehuijrt dit voersz. morgen Ghijsbrecht Jansz. den
zoen van Jan Dircxz. den tijt van vijff jaer, waer van eerste bruijck jaer ende betaelinge wesen sal het
jaer van zes ende vijftich stilo communi. Jaerlicx om seven caroli gulden an goudt off den prijs daer
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voer zoe die loop sullen hebben inden tijt vande betaelinge. Ende voert met alle voorwaerden in dese
huijr boeck gescreven.
Anno 1500 ende tsestich heeft Ghijsbrecht Jansz. wederom ingehuijert dese voersz. mergen weijlants,
belendt nu ter tijt ande zuijdtzijde ende oestzijde den dijck genoemt de Voort, ande westzijde de
Schou wateringe, den noort zijde den abt van Egmondt ut putat. Vijff jaeren lang tsiaers om acht
gulden lopens gelts van als vrij oeck mede vanden thienden penning. Ende voort mit allen anderen
capittels voerwaerden voer in desen huijrboeck gescreven. Ende tjaer 1500 een ende tsestich sal
weesen teerste bruijckjaer.
Anno tses ende tsestich heeft Gijsbrecht Jansz. ingehuijrt een margen veenlants, tsiaers om acht
guldens, vrij gelt oeck mede vanden thienden penning. Ende jaer boven gescreven is teerste
bruijckjaer.
Is den voersz. Gijsbrecht Jansz. noch gegundt vijff jaren mits dat hij altoes de acht guldens vrij tsal
e
e
e
betalen, tzij oeck wat er op compt, tsij hondersten, 20 , 10 ende 5 penning nijet vuijtgesondert. Ende
voorts met allen andere capittels voerwaerden. Ende jaer van een ende tzeventich is teerste bruijck
jaer ende betalinge.
Folio 238.
Dit voorsz. eene mergen lants heeft ingehuijrt Floris Cornelis zoon vijff jaeren ingaende teerste Petri
ad Cathedram anno 1500 ende tachtich siaers om twaleff gulden van 40 groten tstuck. Te betaelen
jaerlicx op drie termijnen als vuijtgang meij, Jacobi ende Kersmisse, telcken een gerecht derdepaert
vandien vrijs gelts van molen ende margengelden ende van allen andere schattingen, ongelden ende
e
ts
impositien nijet vuijtgesondert dan tgeene bij de co ma ofte Staeten slants van hollandt daer op tot
laste vanden eijgenaer gestelt sal werden. In kennisse van ons ondergescreven schepenen daer toe
gecommitteert.
Anno 1585 soe heeft Cornelis Claesz. aende quaeckel ingehuijert dit voorsz. een mergen lants. Belent
oost de wech gaende nae Warmont, zuijt de Voorde, west de wateringe ende noort Pieter Wouters
zoon bruijckweer. Vijff jaren ingaende Petri ad Cathedram anno 1500 vijff ende tachtich voorsz. om
thien gulden van 40 grooten tstuck.
Anno 1590 soe heeft Maerten Cornelisz. ingehuijert dit voorsz. een mergen lants. Belent oost de wech
gaende nae Warmondt, zuijt de Voerde, west de wateringe ende noort Pieter Wouters zoons
bruijckweer. Vijff jaren ingaende Petri ad Cathedram anno 1500 tnegentich voorsz. om twintich gulden
van 40 grooten tstuck.
Folio 240.
Oestgeest, Reijnsburch 7 morgen.
In tiaer 1500 ende twie huirde Aelbrant Boudijnsz. seventien hondt lants luttel min off meer, bijden
hoop sonder maet, tien jair lang om tien rinsce gulden, vri gelt. Ende voirt in manieren voir int boeck
gescreven. Ende dat jaer voersz. sal dat eerste bruijck waer wesen ende betalinge.
Item Meijs Cornelisz. bruijck achte hont lants ende sijn gecomen van Willem Claesz. erfnamen. Ende
geeft £ 5 ut habet in novo quadrate registro circa folio 36.
Item idem bruijck seven hondt weijlant ende tien hont teellants, tsamen om seven rinsce gulden. Dit
lant is gecoft van Jan van Oesterum ut patet in novo rectro 40 folio.
e
Item int jaer van 1500 ende 17 opten 22 dach in februario huijrde Mees Cornelisz. seventhien hont
lants, luttel min off meer bijden hoop sonder maet om 11 rinssche gulden.
Item noch heeft Mees Cornelisz. gehuijrt acht hondt lants om 4 rijns gulden.
Item noch die selfde Mees Cornelisz. gehuijrt seven hondt weijlant ende tien hont teellant, tsamen om
9 rijnssche gulden. Summa summarum dese drie percelen heeft hij gehuijrt om 24 rins gulden vrij gelt,
vrij jaer lanck. Ende dit jaer van 1500 ende 17 sel die eerste bruijcwaer ende betalinge wesen.
Item int jaer van ’22 heeft weder ingehuijrt Mees Cornelisz. dese percelen van landen voersz., te
weten 17 hont lants ende 8 hont lants ende noch seven hont weijlants ende thien hont teellants vijff
jaer lang om ’28 rijnssche gulden, vrij gelt als voersz. staet. Ende dat jaer voersz. sel die eerste bruijc
waer ende betaelinge wesen.
Item int jaer van 1527 heeft weder ingehuijrt Mees Cornelisz. dese percelen van lande voorsz., te
weten 17 hont lants ende seven hont weijlants ende 10 hont ende acht hont teellants, vijff jaijeren lang
om 30 gouden karoli gulden in goudt off in ander paijment alzoe goet. Mit allen voerwaerden in dese
boeck gescreven. Ende tjair voirsz. is teerste bruijckwaer ende betaelinge.
Item int jaer 1500 ende 32 huijrde Mees Cornelisz. desen percelen van lande, te weten 17 hont ende
7 hont weijlants ended noch 10 hont ende 8 hont teellants vijff jairen lang. Tsiaers om 34 gouden
karoli gulden off paijment hoer waerden. Mit allen voerwaerden als voer in deser boeck gescreven
staet. Ende dat jaer voersz. sal teerste jaer bruijck ende betaelinge wesen.
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Folio 240v.
Item int jaer van ’37 huerde Mees Cornelisz. desen voersz. percelen van landen, te weten 17 hont
ende 7 hont weijlants ende noch 10 hont ende 8 hont teellants, vijff jaeren lang. Tsiaers om 34 gouden
karoli gulden, vrij gelt. Mit allen voerwaerden voer in deser boeck gescreven. Ende tjaer van ’36 is
teerste jaer bruijckwaer ende betaelinge.
Item int jaer 1541 huerde Mees Cornelisz. dese voirn. perceelen van landen, te weten 17 hont ende 7
hont weijlants ende 10 hont ende 8 hont teellants, vijff jaeren langh. Tsiaers om 36 gouden gulden, vrij
gelt. Mit allen voerwaerden in deser huirboeck gescreven. Ende tjaer van ’41 salt eerste bruickjaer
wesen ende betaelinge.
Item int jaer 1546 heeft Mees Cornelisz. wederom ingehuijrt desen voersz. perceelen van landen vijff
jaeren langh. Tsiaers om 39 gouden karoli gulden. Met allen voerwaerden hier voer in dit boeck
gescreven. Ende tjaer voersz. sal teerste jaer bruijcker ende betaelinge wesen.
e
Item jaer 1550 den 21 decembris heeft Mees Cornelisz. voirsz. dese voirsz. perceelen van landen
weder ingehuijrt den tijt van vijff jaren. Waer van teerste bruijck jaer ende betaelinge sal zijn tjaer van
een ende vijftich. Jaerlicx om twe ende veertich gouden karoli gulden an goudt, off den prijs daer voer
soe die loopen sullen intijdinge vanden verschininge. Ende voirt mit allen andren voerwaerden voir in
desen boeck gescreven.
Item dese percelen van lant die Mees Cornelisz. placht te gebruijcken die heeft weder ingehuijrt
Cornelis Meesz. den tijt van vijff jaer waer van teerste bruijck jaer ende betaelinge sal sijn het jaer van
ses ende vijftich stilo corie. Jaerlicx om vijftich karoli gulden an goudt off den prijs daervoor zoe die
loop sullen hebben inden tijde vanden betaelinge. Ende voort mit alle voorwaerden in dese huijrboeck
gescreven.
Nota dit sijn de belenden van dese voorsz. seven morgen lants, gelegen an verscheijden parceelen.
De weij up die Gheest groot seventhien hont, andie noortzijde die broeders tot Warmondt, dat
oosteijnde die Schou wateringe, die suijtsijde Mr. Aernt Sasbout, dat westeijnde die lijtwech.
Item seven hondt, die noortzijde Pieter Pinxen, dat oost bruijct Maerten Gerijtsz. weduwe, die zuijtzijde
Morsdam, dat west de vrou van Reijnsburch. Dit perceel is nu weijlandt.
Item acht hondt up die Mors, dat oost Frans Duijst, die suijtzijde den Heijligen Geest tot Oostgeest (de
lijmpetten), dat west den heer wech, dat noort Mr. Willem Bartholomeesz. priester tot Delft ende is een
vicarie in Onser Lieve Vrouwen kerck tot Leijden. Noch die selffde noortzijde Pieter Pinxens kinderen.
Folio 241.
Item omtrent een morgen upte Mors belent dat oosteijnde den heer wech, die suijtzijde Pieter Pinxen,
dat westeijnde den Rijndijck, de noortzijde Duijffhuijs laen. Is gemeeten groot te wesen seven hondt
ende 13 roeden.
Kanttekening: Littere de oesteu loqusier de duab.. quiq… hondis.
Item noch omtrent vijftalff hondt mede up die Mors belegen up dat oosteijnde sinte Cathrijnen
gasthuijs binnen Leijden den zuijtzijde Jan Niclaesz. up dat westeijnde den heerwech, de noortzijde
Quijrijn IJsbrantsz. Is gemeten vier hondt 40 roeden.
Dese voersz. seven morgen lants, bijden hoop sonder maet gelegen an verscheijden perceelen heeft
wederom ingehuijrt Claes Mees zoon vijff jaeren lang. Tsiaers om vijff ende vijftich gulden veertich
grooten voorden gulden, van als vrij gelt oock mede vanden thienden penning. Mit allen anderen
capittels voorwaerden voor in desen huijrboeck gescreven. Ende tjaer 1500 een ende tsestich sal
wesen het eerste bruijcjaer.
Dese voersz. seven margen lants, bijden hoop sonder maet heeft wederomme ingehuijrt Claes Meesz.
vijff jaer lang om vijff ende vijftich guldens van als vrij oeck mede vanden thienden penning. Mit allen
anderen capittels voorwaerden voor in desen huijrboeck gescreven. Ende jaer van tses ende tsestich
is teerste jaer.
Claes Meesz. heeft dit voersz. landt wederomme ingehuijrt vijff jaren lang om tses ende tsestich
e
e
e
guldens vrij gelt oick mede voert dan vanden hondersten, 20 , 10 ende 5 penning. Ende voerts met
allen anderen capittels voerwaerden. Ende tjaer van een ende tzeventich is teerste bruijck jaer ende
betalinge.
Deese voorsz. zeeven merghen lants heeft inghehuijert Vranck Laurensz. vijff jaeren ingaende teerste
Petri ad Cathedram anno 1500 drie ende tachtich. Siaers voor de somme van acht ende vijftich gulden
van 40 grooten tstuck, te betaelen jaerlicxs op drie termijnen als vuijtganck meij, Jacobi ende
Corsmisse telcken een gherecht derde paert vandien, vrijs gelts van molen ende mergengelden. Ende
van allen andere schattinge, ongelden ende impositien niet vuijtgesondert dan tgene bijden Staeten
slants van Hollandts daer op tot laste vanden eijgenaer gestelt sal werden. In kennisse van ons
ondergeschreven schepenen daer toe gecommitteert.
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Folio 241v.
Anno 1588 soe heeft Heijndrick Dircx zoon woonende opte Morsch ingehuijert deese voorsz. zeeven
mergen lants gelegen aen vijff verscheijden parceelen. Als eerst zeeventhien honden weijlants op die
Geest, belent aen die noortzijde de monnicken tot Warmondt, aen dat oosteijnde de Schouwatering,
aende zuijtzijde Mr. Arent Sasbout ende aent west eijnde de wech. Noch zeeven hondt weijlants
gelegen aende Morsch dam, belent aende noortzijde Pieter Pincxen, aent oosteijnde Corstant Jansz.,
aende zuijtzijde de Morsdam voorsz., aent westeijnde dabdije van Reijnsburch. Noch acht hont lants
gelegen opte Morsch, belent oost Frans Duijst, zuijt den Heijligen Geest tot Oestgeest genoempt de
Lijmputten, west de heerwech ende noort een vicarie inde Vrouwe kercke mitsgaders Pieter Pincxens
kinderen. Noch zeeven hondt ende 13 roeden meede gelegen opte Mors, belent oost den heerwech,
zuijt Pieter Pincxen, west den Rijndijck, noort Duijffhuijs laen. Ende noch vier hont ende veertich roede
lants gelegen opte Morsch voorsz., belent oost Ste. Catherijnen gasthuijs tot Leijden, zuijt Jan
Niclaesz. naesaeten, west den heerwech, noort Quijrijn IJsbrantsz. Vijff jaren ingaende Petri ad
Cathedram anno 1500 acht ende tachtich voorsz. om tzestich gulden van 40 grooten tstuck.
Folio 244.
Oestgeest, Reijnsburch 1 morgen.
e
Int jaer van ’94 den 8 dach in octobri huijrde Maes Ghijsbrechtsz. Buzer 1 margen lants, die
gecoemen is van heer Florijs Vranckensz. onse mede canonick om £ 4 ende 1 stoter, tien jaer lang
durende, vri gelt. Ende dat jaer van ’95 sel dat eerste bruijckwaer wesen ende betaelinge.
Item om die doot van Maes Ghijsbrechtsz. voirn. zoe ist bijden capittel over geset jonge Dirck Joestsz.
int jaer 1500 ende een, vijff jaer lang durende. In allen manieren ende voerwaerden als voersz. staet.
Int jaer van 1500 ende 17 den achtienden dach in februario huijrde jonge Dirc Joest 1 morgen lants
om vier pont ende 1 stoter vijff jaer lang durende om vrij gelt. Ende dat jaer van ’17 sal dat eerste
bruijckwaer wesen ende betaelinge.
Item dese 1 margen lants voersz. heeft weder ingehuijrt jonge Dirc Joest thien jaer lang om vier
rijnssche gulden, vrij gelt als voersz. staet. Ende dat jaer van ’22 sel die eerste bruijckwaer wesen
ende betaelinge.
Item int jaer van ’31 heeft weder ingehuijrt jonge Dirck Joest 1 morgen lants 10 jaer lang om sestalve
karoli gulden off paijment hoer waerde. Ende dat jaer voersz. sal die eerste bruijckwaer wesen ende
betaelinge.
Item dit morgen lants heeft wederom ingehuijrt Gerrijt Dircxz. vijff jaer langh om 6 karoli gulden. Ende
tjair van ’41 sal teerste bruijck jaer ende betaelinge wesen.
Item dit morgen heeft weder ingehuijrt Gerrijt Dircxz. vijff jaer langh om 6½ karoli gulden, vri gelt. Met
alle voerwaerden hier voren in dit boeck gescreven. Ende tjaer van ’46 sal teerste bruijckwaer ende
betaelinge wesen.
Item Gerrijt Dircxz. bruijckt een margen lants ende dien weder om gehuijrt vijff jaren lang, tsiaers om
7½ gouden karolus gulden off paijment dier waerden, vrij gelt mit alden voerwaerden in deser huijr
boeck gescreven. Ende tjaer ’51 is teerste bruijckjaer ende betaelinge.
Item den 13 februarij heeft weder ingehuijrt dese margen lants Gerrijt Dircxz. den tijt van vijff jaer,
waer van teerste bruijckjaer ende betaelinge wesen sal het jaer van ses ende vijftich stilo communi.
Jaerlicx om acht karoli gulden ende half an goudt, off den prijs daer voor. Zoe die loop sullen hebben
inden tijt vande betaelinge. Ende voirt met alle voerwaerden in dese huijr boeck gescreven.
Folio 244v.
Nota het perceel in welc dese mergen vanden capittel gelegen is, is bevonden groot te wesen naede
nieuwe metinge twie morgen ende 42 roeden. Ende heeft tgeheele perceel belendt ande noortzij ende
west Endegeest, ant oost de watering, ande zuijtzijde tconvent van Leeuwenhorst. Van welcke perceel
tcapittel die helft toe behoort.
Dit voersz. landt heeft nu weder ingehuijrt Cornelis Gerijtsz. de zoen van Gerijt Dircxz., bij den hoop
sonder maet vijff jaeren lang, tsiaers om elff gulden van 40 grooten tstuck, van als vrij gelt oeck mede
vanden thienden penning. Ende voert mit allen anderen capittels voerwaerden voer in desen
huijrboeck gescreven. Ende tjaer 1500 een ende tsestich sal weesen teerste bruijck jaer.
Anno 1500 tses ende tsestich heeft wederomme ingehuijrt Marritgen Maertensdr. dit voersz. landt om
11 gulden tsiaers, vrij gelt oeck mede vanden thienden penning. Ende jaer boven gescreven is teerste
jaer.
Dese morgen lants is nu ingehuijrt bij Gerrijt Gerrijtsz. haer zoen 5 jaer om vrij gelt als 12 guldens, tsij
e
e
e
van hondersten, 20 , 10 ende 5 penning, maer sal altoes den rentemeester te vollen betalen. Ende
voorts met alle tcapittels voerwaerden. Ende jaer van een ende tzeventich is teerste bruijckjaer ende
betalinge.
Dit voorsz. morgen lants heeft ingehuijrt Gerrit Gerritsz. opte Morsch den tijt van vijff jaeren, ingaende
teerste vandien Petri ad Cathedram anno 150 ende tachtich, siaers voor de somme van negen gulden
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van 40 grooten tstuck. Te betaelen jaerlicxs de selve huijre op drie termijnen als vuijtgang mei, Jacobi
ende Kersmisse, telcken een gerecht derde paert vandien, vrijs gelts van molen ende margengelden.
e
Ende van allen andere schattingen, ongelden ende impositie nijet vuijtgesondert dan tgeene bijde co
ts
ma ofte Staeten slants van Hollandt daer op tot laste vanden eijgenaer gestelt sal werden. Ons
present als schepenen daer toe gecommitteert.
Anno 1585 soe heeft Gerrit Gerrits zoon opte Morsch ingehuijrt deese voorsz. ses hondt lants gelegen
achter thuijs tEndegeest gemeen met noch een mergen toecomende Cathrijn Duijst tot Delft. Belent
oost de Schouwateringe, zuijt tconvent van Leeuwenhorst, west Heindric Heermael in den Haech
ende noort Maerten Claes zoon van Endegeest. Vijff jaeren ingaende Petri ad Cathedram anno 1500
vijff ende tachtich om elff gulden van 40 grooten tstuck.
Folio 245.
Anno 1590 soe heeft Heijndrick Gherrijts zoon opte Morsch ingehuijert dit voersz. een mergen lants
gelegen achter thuijs tEndegeest gemeen met noch een mergen toecomende Cathrijn Duijst tot Delft.
Belent oost de Schouwateringe, zuijt tconvent van Leeuwenhorst, west Heijndrick Heermael inden
Haech ende noort Maerten Claes zoon van Endegeest. Vijff jaeren ingaende Petri ad Cathedram anno
1500 tnegentich voorsz. om veerthien gulden van 40 grooten tstuck.
Folio 246v.
Oestgeest, Reijnsburch 2½ morgen, gemeen mit predenda Benedicti.
Item int jaer van ’68 huijrde Jacop Claesz. 2½ morgen landts die tcapittel gecoft heeft tgegens heer
Willem Arentsz. Ende toebehoort die helleft prebende Benedicti, tien jaer lang durende tsiaers om tien
gouden wilhelmus schilden off 21 plack voer die schilt, te weijen ende niet te saijen. Ende hij sel
geven 1 groten tsiaers van die morgen sonder afslaen. Ende doen voort aldat een out huijrman
schuldich is te doen. Ende dit jaer van ’69 sel die eerste bruijckwaer wesen ende betalinge wesen.
Item dese dordalff morgen lants voersz. heeft Jacop Claesz. weder ingehuijrt tien jaer lang. In allen
manieren ende voorwaerden alst voorsz. Ende dat jaer van ’83 sel die eerste bruijckwaer ende
betaelinge wesen.
Item dese 2½ morgen landts voorsz. heeft ingehuijrt Willem Jacopsz. ende zijn dochter Aeff, Kerstant
Jansz. weduwe vijff jair lang. In allen manieren ende voorwaerden als voorsz. staet behoudelick dat hij
sel geven vri gelt, sonder enich offslach. Ende dat jaer van ’94 sel die eerste bruijckwaer ende
betaelinge wesen. Dit is geschiet voir den deeken ende tcapittel opten vijften dach in marcio anno ’94.
Item dese 2½ morgen voirsz. heeft weder ingehuijrt Aeff, Kerstant Jansz. weduwe tien jaer lanck. In
allen manieren als voirsz. staet behoudelick dat sij geven vri gelt. Ende dat jaer van ’99 sel die eerste
bruijckwaer wesen ende betaelinge.
Item dese 2½ morgen voorsz. heeft weder ingehuijrt bijden deeken ende capittel Aeff, Kerstant Jansz.
weduwe tien jaer lang om £ 14. Mit voerwaerden als voir inden boeck staet gescreven. Ende het jaer
van ’11 sal dat eerste bruijcjaer wesen ende betaelinge. Ende dit lant behoort prebenda Benedicti
hallijff.
Item dese 2½ morgen landts voersz. heeft weder ingehuijrt Aeff, Karstant Jansz. weduwe mit Sijmon
Kerstantsz. hoer zone, tien jaer lang om 12 rijnssche gulden, vrij gelt als voersz. staet. Ende dat jaer
van ’22 sal die eerste bruijckjaer wesen ende betaelinge. Ende dit lant behoort prebenda Benediti
hallleff.
Int jaer van 1500 ende 32 heeft weder ingehuijrt Aeff, Kerstant Jansz. weduwe mit Sijmon Kerstant
hoer zoen 2½ morgen lants bijden capittel 10 jaer lang om 15 karoli gulden off paijment hoer waerde
vrij gelt. Mit allen voorwaerden als voersz. staet inden boeck. Ende dat jaer voersz. sal die eerste
bruijckwaer wesen ende betaelinge. Ende dit landt behoert prebenda Benedicti halleff.
Folio 247.
Int jaer van 1542 heeft wederom ingehuijrt dese 2½ morgen Anthonis Meesz. vijff jaer lange om 17
karoli gulden off paijment dier waerden, vrij gelt. Mit alle voerwaerden als voersz. staet. Ende tjaer
voirsz. sal teerste bruijckwaer ende betaelinge wesen.
Int jaer van ’47 heeft Anthonis Meesz. weder ingehuijrt desen voirsz. 2½ morgen lants vijff jaer lang,
tsiaers om 18 karolus gulden vrij gelt. Mit alden voerwaerden in dese boeck gescreven. Ende tjaer
voersz. is teerste jaer bruijckewaer ende betaelinge. Ende dit landt behoert toe prebende Benedicti
halve. Ende nae dese voirsz. vijff jairen sal noch moeghen bruijcken dit selve lant in die prijs noch vijff
jaeren lang.
Ende van dien andren negen jairen dat hij dit lant wederom gehuijrt heeft om de prijs van 22 gouden
karoli gulden. Te betaelen als dien loop hebben in die tijt dat die huijr verschinct vrij gelt. Mit
voerwaerden vanden capittel hem voer gelesen. Ende tjaer ’57 is teerste jaer bruijck ende betaelinge.
Ende brengen daer op 12 off 13 scepenen goede poertaerde, daer meest van noede wesen sal.
Item Antoenis Meesz. heeft wederom inghehuijert dese voerschreven derdalff merghen bijden hoep
sonder maet van den deecken ende capittel vijff jaer lanck, siaers om ses ende twintich carolus gulden
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van veertich groot vlaems tstuck van als vrij ghelt oec mede van den tienden penninck. Ende oeck
mede met alle anderen capittels voerwaerden. Ende het jaer van ’62 sal het eerste bruijck jaer
weesen.
Item dese derdalff morgen voersz. heeft wederomme ingehuijrt Anthonis Meesz., bijden hoop sonder
maet vanden deecken ende capittel vijff jaer lanck, tsiaers om 28 guldens lopens gelts. Van als vrij
oeck meer vanden thienden penning ende met allen anderen capittels voerwaerden. Ende jaer van
zeven ende zestich sal weesen het eerste bruijck jaer. Ende compt prebenda Benedicti die helft.
e
Anno 1500 een ende tseventich den 11 decembris soe heeft Sijmon Tonisz. dese derdalff morgen
weeder ingehuijrt, bij den hoop sonder maet vanden deecken ende capittel vijff iaren lang om dertich
carolus guldens loopens gelt. Vrij van allen ongelden ende oeck mede vanden thijenden, vijfte ofte
twintichsten pennijnck meer ofte min, mits condicie
Folio 247v.
dat indien Antonis Meessen zijn vader den hondersten penninck lest gegeven gecort souden hebben.
Soo sal de voorsz. Sijmon Tonisz. weeder gehouden weesen die selffden up te leggen ende quaem
den hondersten penninck noch eens gedurende de voorsz. vijff iaeren dat sal weesen tot lasten
vanden voorsz. Sijmon Tonisz. Ende voort met allen anderen capittels voerwaerden den voorsz.
Sijmon voergehouden. Ende tiaer van twee ende tseventich is teerste bruijck iaer.
Deese voirsz. derdalff mergen lants heeft ingehuijrt Maretgen Maertensdr., Sijmon Thonis zoons
weduwe vijff jaeren ingaende teerste Petri ad Cathedram anno 1500 ende tachtich siaers om die
somme van twee ende dertich gulden van 40 grooten tstuck. Te betaelen jaerlicx op drie termijnen als
vuijtgang meij, Jacobi ende Kermisse telcken een gerecht derde paert vandien, vrijs gelts van molen
ende margengelden ende van allen andere schattingen, ongelden ende impositien nijet vuijtgesondert
e
ts
dan tgeene bijden co ma ofte Staeten slants van Hollandt daer op tot laste vanden eijgenaer gestelt
sal werden. In kennisse van ons ondergeschreven schepenen daer toe gecommitteert.
Anno 1585 soe heeft Cors Heijndricxs zoon ingehuijert deese voorsz. derdalff metgen lants gelegen
neffens thuijs tEndegeest. Belent oost de Leijtsche wech, zuijt Ste. Catherijnen gasthuijs tot Leijden,
west Maerten Claes zoon van Endegeest ende noort Pieter Pieter Joris zoon. Vijff jaeren ingaende
Petri ad Cathedram anno 1500 vijff ende tachtich voorsz. om twee ende dertich gulden van 40 grooten
tstuck.
Anno 1590 soe heeft Cors Heijndricxs zoon ingehuijert deese voorsz. derdalff mergen lants gelegen
neffens thuijs tEndegeest. Belent oost de Leijtsche wech, zuijt Ste. Catherijnen gasthuijs tot Leijden,
west Maerten Claes zoen van Endegeest ende noort Pieter Pieter Joris zoon. Vijff jaeren ingaende
Petri ad Cathedram anno 1500 tnegentich voorsz. om tsestich gulden van 40 grooten tstuck.
Folio 249v.
Voerhout 6 morgen 2 hont.
Item int jaer van ’68 huijrden Jan Nagel, Philips Jansz. ende Jan Dircxz. 6 morgen landts ende 2
hondt, bijden hoop sonder maet om seventien ende een halven wilhelmus gouden scilden tsiaers, off
21 plack voer die schilt, 10 jaer lange. Ende sij sullen geven een groten verlorens gelts, sonder
offslaen van die mergen. Ende sij sullen bewaren, weegen ende wateringen van allen onsen landen
voersz. op horen cost. Ende sij en sullen gheen weijlant breecken of eeren(?) sij en sullen wederom
vier drie laeste jaeren dreechs up leveren. Ende wat landt dat op dese tijt gebroecken is dat sullen sij
die twee laeste jaeren dreechs up leveren. Ende voort doen dat een out huijrman schuldich is te doen.
Ende dat jaer van ’69 is die eerste bruijckwaer ende betaelinge.
Item dese huijr hebben ingehuijrt Jan Nagel, Philips Jansz. ende Alman Philips, tien jaer lang in allen
manieren alst voersz. staet. Ende tjaer van ’79 is die eerste bruijckwaer ende betaelinge.
Item dese voersz. 6 morgen ende 2 hondt hebben weder ingehuijrt IJsbrant Jan Nagelsz., Philips
Jansz. ende Alman Philipsz., tien jaer lang. In allen manieren alst voersz. staet. Ende dat jaer van ’86
sel die eerste bruijcwaer ende betaelinge wesen.
Item dit landt voirsz. heeft weder ingehuijrt IJsbrant Jansz. Nagelsz., Philips Jansz. ende Alman
Philipsz. tien jair lang. In allen manieren alst voersz. staet. Ende dat jaer van ’86 sel die eerste bruijck
waer ende betaelinge wesen.
Item dit landt voirsz. heeft weder ingehuijrt IJsbrant Jansz. Nagel ende Philips Jansz. manieren
voirsz., des selt wesen vri gelt. Ende dat jaer van acht ende tnegentich sel wesen dat eerste bruijc
waer ende betaelinge. Ende sel duren tien jaren ende niet langer.
Item dese 6 morgen ende 2 hont hebben weder ingehuijrt Mathijs Jansz. ende Sijmon Jacobsz.,
tsiaers om £ 24-13-04 vijff jaer lan(g). Van welcke 6 morgen Mathijs Jansz. bruijct 17 hont om tien
rijnssche gulden. Ende Sijmon Jacobsz. bruijct daer off 11 hont ende noch 9 hont ende 25 gaerden
om £ 11 ende vijff placken. Mit voerwaerden als voer inden boec staet. Ende het jaer van ’14 sal dat
eerste bruijck jaer weesen ende betalijn.
Nota hier wort dese 6 morgen ende 2 hont verscheijden ….
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Item Mathijs Pietersz. heeft weder ingehuijrt dese 17 hondt lants om 12 rijnssche gulden vijff jaer lang
mit voerwaerden als bruijckwaer wesen ende betaelinge.
Item Mathijs Pietersz. ende Willem sinen broeder hebben ingehuijrt dese voersz. 17 hondt landts om
13 rijnssche gulden vijf jaer lang mit voerwaerden als voer gescreven staet. Ende tjaer van ’24 sal
teerste bruijcwaer ende betaelinge weesen.
Folio 250.
Item Willem Pietersz. heeft weder ingehuijrt dese 17 hont lants om 14½ gouden karlolij gulden tsiaers,
vijff jaer lang. Mit allen voerwaerden in dese boeck gescreven. Ende dat jaer van 1500 ende 29 sal
teerste bruijckwaer ende betaelinge wesen.
Item desen 17 hont heeft weder ingehuert Willem Pietersz. 10 jaijren lang, tsiaers om 15 gouden
karolij gulden, vrij gelt. Mitten voirwaerden als voer. Ende tjaer ’34 is teerste jaer bruijcker. Willem
Pietersz. heeft dit lant wederom ingehuert om 17 gouden karolus gulden. Ende tjaer van ’45 sal
teerste.
Item dien 17 hont weijlants an dander blat gescreven heeft Willem Pietersz. voersz. weder ingehuert
vijff jaijren lang, tsiaers om 17 gouden karolij gulden mit allen voerwaerden in deser boeck gescreven.
Ende tjaer van ’45 is teerste jaer bruijck ende betaelinge.
Item dese voersz. Willem Pietersz. heeft dit voersz. lant weder ingehuijrt den tijt van vijff jaeren after
een volgende, jaerlicx om 17 gouden karolij guldens in goudt off den prijs zoe die karolus doet ten tijde
als die huijr verschinct, vrij gelt. Ende voert mit allen voerwaerden voer in desen boeck gescreven.
Ende teerste jaijr van bruijcken ende betaelinge sal zijn dit tegenwoerdige jaer van een ende vijftich.
Item den 16 januarij heeft weder ingehuijrt 17 hont weijlants anden ander zijde gescreven Willem
Pietersz. den tijt van vijff jaijr. Waer van eerste bruijckjaer ende betaelinge wesen sal het jaer van ses
ende vijftich stilo communi. Jaerlicx om 24 karolij gulden an goudt off den prijs daer voor zoe die loop
sullen hebben in den tijt vande betaelinge. Ende voor mit alle voorwaerden in dese huijrboeck
gescreven.
Anno tsestich heeft Sijmon Sijmonsz. wten naem van Willem Pietersz. voersz. dese voer gescreven
seventhien hondt landts wederom ingehuijrt vanden deeken ende capittel vijff jaeren lang, tsiaers om
acht ende twintich gulden lopens gelts, van als vrij gelt oec mede vanden thienden penning. Ende
voort mit allen anderen cappittels voerwaerden voer in desen huijrboeck gescreven. Ende tjaer 1500
een ende tsestich sal wesen teerste bruijcjaer ende betaelinge.
Simon Simonsz. heeft ingehuijrt dit voersz. landt vijff jaer lang om 28 gulden, van als vrij oeck mede
vanden thienden penning. Ende jaer van tses ende tsestich is teerste bruijck jaer.
e
e
Item tselfde landt hem noch vijff jaer gegundt, mits dat hij nijet corten tsal tzij van hondersten, 20 , 10
e
ende 5 penning, maer sal altoes ons rentemeester te vollen betalen die 28 guldens. Ende voerts met
allen tcapittels voerwaerden te onderhouden. Ende tjaer van een ende zeventich is teerste bruijck jaer
ende betalinge.
Folio 250v.
Deese voorschreven zeventhien honden lants heeft ingehuijrt Sijmon Willems zoon vijff jaeren,
ingaende teerste Petri ad Cathedran anno 1500 ende tachtich, siaers om acht ende twintich gulden
van 40 grooten tstuck. Te betaelen jaerlicx op drie termijnen als vuijtgang meij, Jacobi ende Kersmisse
telcken een gerecht derde paert vandien. Vrijs gelts van molen ende margengelden ende van allen
e
ts
andere schattingen, ongelden ende impositien nijet vuijtgesondert dan tgheene bijde co ma ofte
Staeten slants van Hollandt daer op tot laste vanden eijgenaer gestelt sal werden. In kennisse van ons
ondergescreven schepenen daer toe gecommitteert.
Anno 1585 soe heeft Sijmon Willems zoon tot Reijnsburch ingehuijert deese voorsz. zeventhien
honden lants, gelegen aen Delffgeesterwech. Belent oost de bruijcweer van Sijmon Willemsz. tot
Voorhout, mitsgaders Jan Jacobs zoon, Mees Doesen ende Dirck Claesz., zuijt Delffgeesterwech
voorsz., west den heerwech ende noort Joost Jacobsz. tot Leijden. Vijff jaeren ingaende Petri ad
Cathedram anno 1500 vijff ende tachtich voorsz., om negen ende twintich gulden van 40 groten
tstuck.
Anno 1590 soe heeft Dirck Sijmon Oom ingehuijrt deese voorsz. zeventhien honden lants, gelegen
aen Delffgeesterwech. Belent oost de bruijcweer van Sijmon Willems zoon tot Voorhout, mitsgaders
Jan Jacobs zoon, Mees Doesen ende Dirck Claes zoon, zuijt Delffgeesterwech voorsz., west den
heerwech ende noort Joost Jacobs zoon tot Leijden. Vijff jaeren ingaende Petri ad Cathedram anno
1500 tnegentich voorsz. om veertich gulden van 40 grooten tstuck.
Folio 252v.
Voerhout 11 hont ende 9 hont 25 gaerden.
Kanttekening: Dese anderhalf morgen leggen an Teijlinger wech bij ander lant van onse capittel.
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Item Sijmon Jacopsz. heeft weder ingehuijrt dese 11 hont ende noch 9 hont ende 25 gaerden om £ 12
siaers, om vrij gelt als voirsz. staet, vijff jaer lang. Ende dat jaer van ’19 sal die eerste bruijckwaer
ende betaelinge wesen.
Item die 11 hont lants voer gescreven die Sijmon Jacopsz. plach te bruijcken, gelegen bijden wech an
sijn woening. Ende noch 9 hont ende 25 gaerden weijlants, gelegen an die Elscher off Teijlinger wech.
Heeft nu ingehuijrt Dirck Cornelisz., Sijmon Jacopsz. voorsz. swaeger thien jaeren lang, tsiaers om 10
rijns gulden. Mit allen voerwaerden als voer in deser boeck gescreven staet. Ende tjaer van ’25 is
teerste jaer bruijck ende betaelinge.
Item dese voersz. lant heeft Dirck Cornelisz. ingehuert negen jaeren langh, tsiaers om 10 gouden
karolus gulden vrij gelts mit allen voerwaerden in dese huijrboeck gescreven. Ende tjaer van ’35 sal
teerste jaer bruijcker ende betaelinge wesen.
Item Hillegont, Dirck Cornelisz. voersz. weduwe heeft weder ingehuijrt dese 11 hont ende die 9 hont
lants voersz. anden Elskers wech, tsiaers om 12 gouden karolij gulden, vijff jaeren lang. Vrij gelt mit
alden voorwaerden in deser huijrboeck gescreven. Ende tjaer van ’45 sal teerste bruijcwaer ende
betaelinge wesen.
Item dit voorsz. lant heeft Hillegont Sijmonsdr., Dirck Cornelisz. weduwe voorsz. weder ingehuijrt van
den deeken ende capittel, den tijt van vijff jaijren aen een volgende. Jaerlicx om 13 gouden karolij
gulden, off den prijs zoe die karolij doet ten tijden als die huijr verschinct, vrij gelt. Ende teerste jaer
van bruijcken ende betalinge sal zijn dit tegenwoerdige jaer van een ende vijftich. Ende alsoe tjaer van
vijftich is sonder huijre gebruijct, sal dat mede betalen met dertien gelijcke guldens.
Item dese 11 hont ende 9 hont gelegen anden Elskers wech die Hillegont, Dirck Cornelisz. weduwe
plach te gebruijcken, heeft weder ingehuijrt Ouzier Cornelisz. Kock den tijt van vijff jaer. Waervan
teerste bruijcjaer ende betalinge wesen sal het jaer van ses ende vijftich stilo communi jaerlicx om 22
carloij gulden an goudt, off den prijs daer voor zoe die loop sullen hebben inden tijt vanden betaelinge.
Ende voort mit alle voorwaerden in dese huijr boeck gescreven.
Folio 253.
Item 11 hondt ende 9 hont landts gheleghen in Voerhout in den Elschers wech heeft inghehuijrt
Maerten Cornelisz. van den deecken ende capittel neghen jaer lanck, tsiaers om 24 gulden loepens
ghelts. Van als vrij ghelt oeck mede van den tijenden penninck ende met allen capittels voerwaerden
als breder blijckt bij den huijer cedulle daer off weesende. Ende het jaer van twee ende tsestich sal het
eerste bruijcjaer weesen.
Anno acht ende tsestich heeft Louris Dircksz. weder inghehuijrt vanden deecken ende capittel dese 11
ende 9 hont lants, legghende ande Elschers wech, vijff jaren lanck. Tsiaers om vier ende twintich
gulden lopens ghelt. Vrij van als ende oeck mede vanden thijenden pennijnck. Ende voort met alle
anderen capittels voerwaerden voer in dese huijrboeck gescreven, waervan den voorsz. Louris hem
wel gheadverteert bekent. Ende tiaer boven ghescreven is eerste bruijck iaer ende betalijnghe. Des
sal den voergaende huijr doot ende te niet weesen die met eenen Maerten Cornelisz. ghemaeckt was.
Waer voer den voorsz. Louris ghecaveert heeft.
Deese voorsz. elff hondt ende 9 hondt lants heeft ingehuijrt Mees Cornelis zoon vijff jaeren ingaende
teerste Petri ad Cathedram anno 1500 ende tachtich, siaers voor vier ende twintich gulden avn 40
grooten tstuck. Te betaelen jaerlicxs op drie termijnen als vuijtgang meij, Jacobi ende Kersmisse,
telcken een gerecht derde paert vandien. Vrijs gelts van molen ende margengelden. Ende allen
e
ts
andere schattingen, ongelden ende impositien nijet vuijtgesondert dan tgeene bijde co ma ofte
Staeten slants van Hollandt daer op tot laste vanden eijgenaer gestelt sal werden. In kennisse van ons
ondergeschreven schepenen daer toe gecommitteert.
Folio 253v.
Anno 1585 soe heeft Mees Cornelis zoon ingehuijert deese voorsz. negen hondt ende elff hont lants.
ende es de voorsz. elff hont belent oost de weduwe van zaliger jonckheer Heijndrick van Assendelft,
zuijt Ste. Jacobs cappelrie tot Voorhout, west Joost Jacobs zoon tot Leijden ende noort den heerwech.
Item de voorsz. negen hondt es belent oost tconvent van Leeuwenhorst, zuijt de bruijcweer van Jacob
Ghijsbrechts zoon alias Alderlieffste, west Cors Claes zoon ende voort Delfgeesterwech. Vijff jaeren
ingaende Petri ad Cathedram anno 1500 vijff ende tachtich voorsz. om vier ende twintich gulden van
40 grooten tstuck.
Anno 1590 soe heeft Jan Willems zoon ingehuijert deese voorsz. elff hont ende negen hont lants.
Ende is de voorsz. elff hont belent oost de weduwe van zaliger jonckheer Heijndrick van Assendelft,
zuijt Ste. Jacobs cappelerie tot Voorhout, west Joost Jacobs zoon tot Leijden ende noort den
heerwech. Item de voorsz. negen hondt es belent oost tconvent van Leeuwenhorst, west Cors Claes
zoon ende noort Delfgeesterwech. Vijff jaeren ingaende Petri ad Cathedram anno 1500 tnegentich
voorsz. om acht ende veertich gulden van 40 grooten tstuck.
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Folio 255.
Voerhout 13 hont lants 14 gaerden.
Item int jaer van ’68 huijrde Jan Nagel 13 hont lants bijden hoop sonder maet, tsiaers om ses pont,
durende tien jaer lange. Ende hij sel geven 1 groten verlorens gelts van die mergen sonder offslaen.
Ende hij en sel gheen lant breecken off saijen. Hij en selt 4 die laeste jaeren dreeschs op leveren.
Ende voort sel hij doen al dat een out huijrman schuldich is te doen. Ende dat jaer van ’70 sel die
eerste bruijckwaer ende betaelinge wesen.
Item dese 13 hont ende 14 gaerden sijn gecoft van Arent Pouwelsz. Reqre in logo registro 10.
Item dese 13 hont lants voorsz. heeft IJsbrant Jan Nagelsz. weeder ingehuijrt, tien jaer lang. In alle
manieren ende voerwaerden alst voersz. staet. Ende dat jaer van’83 sel die eerste bruijckwaer ende
betaelinge wesen.
Item dese 13 hont lants voersz. heeft weder ingehuijrt IJsbrant Jansz. Nagel voersz. ende hij sel
geven ses pont, vrij gelt. Voert in allen manieren voirsz. Ende dat jaer van acht ende tnegentich sel
wesen die eerste bruijckwaer ende betaelinge. Ende sel duren tien jaer ende niet langer.
Item dese 13 hont ende 14 gaerden lants heeft weder ingehuert Jan Meesz, vijff jaer lan(g), tsiaers om
£ 6 hollants. Mit voerwaerden als voer inden boeck staet. Ende het jaer van ’14 sal dat eerste bruijck
jaer wesen ende betaelijn.
Item dese 13 hont ende 14 gaerden lants heeft weder ingehuijrt bijden capittel Sijmon Arentsz. tien
jaer lang, tsiaers om vijff rijnssche gulden. Mit voerwaerden als voer gescreven staet. Ende dat jaer
van negentienen sal dat eerste bruijckjaer wesen ende betaelinge.
Item dese 13 hont ende 14 gaerden lants heeft weder ingehuert bijden capittel Sijmon Arentsz. vijff
jaer lang, tsiaers om 6½ gouden karolij gulden. Mit allen voerwaerden in dese boeck gescreven. Ende
dat jaer van ’29 sal dat eerste bruijckjaer wesen ende betaelinge.
Item dese 13 hont lants ende 14 gaerden heeft weder ingehuijrt bijden capittel Sijmon Arentsz. thien
jaeren lang tsiaers om 7 gouden karolij gulden. Mit allen voerwaerden in desen boeck gescreven.
Ende dat jaer van ’34 sal dat eerste bruijck ende betaelinge wesen.
Item dese 13 hont lants ende 14 gaerden heeft wederom ingehuijrt Sijmon Arentsz. om 8 gouden vijff
Folio 255v.
jaer lang, vrij gelt. Mit alle voerwaerden in dit huijr boeck gescreven. Ende tjaer van ’44 sal teerste
bruijckwaer ende betaelinge weesen. Met voerwaerden indient de selve Sijmon Arentsz. nae dese vijff
jaeren tselve lant noch vijff jaeren belieft te gebruijcken selmen hem gunnen. Ende zijn voorwaerden
voor de selve huijr.
Item dese 13 hont ende 14 gaerden heeft Sijmon Arentsz. noch genoemen die vijff laeste jaren hier
boven gescreven. Ende sal betalen 8 gouden karolij gulden als loop hebben in die tijt van den
betaelinge. Ende tjaer van ’49 is teerste jaer bruijck ende betaelinge.
Item desen 13 hont ende 14 (gaerden) heeft nu ingehuijrt Lourijs Cornelisz. tot Voorhout mit meer
anderen perceelen, aldaer dese perceel om 8 gouden karolij gulden in goudt als loop hebben in die tijt
dat die huijr verschinct, vrij gelt voor lichtmisse te betaelen off tlant wter huijr. Ende tjaer van ’54 is
teerste jaer. Mit alden voorwaerden in desen boeck voor ingescreven.
Nota desen 13 hont ende 14 gaerden strecken voor vanden Elsgester off Teijlinger wech, after an mijn
vrouwe van Reijnsburch lant. Ut habet in litteca huivus terra.
Dese voersz. 13 hondt ende 14 gaerden worden verhuijrt nu ter tijt mit 4 morgen landts, gescreven
folio 260.
Folio 258.
Voerhout 8 hont ende 25 gaerden.
Item int jaer van ’68 huijrde Pieter Verdegaersz. acht hont ende 25 gaerden lants, gelegen inden
ambocht van Voorhout, tsiaers om twie pieters mijn twie braspenningen, durende thien jaer lange.
Ende hij sel geven een groten tsiaers verlorens gelts tot morgen gelt sonder ofslaen. Ende doen voort
al dat een out huijrman schuldich is te doen. Ende dit jaer van ’68 is die eerste bruijcwaer ende
betaelinge.
Item dit landt heeft weder ingehuert Pieter Verdegaers voirsz. In alle manieren alst voorsz. staet tien
lang. Ende dat jaer van ’83 sel die eerste bruijckwaer ende betalinge wesen.
Int jaer van ’99 dit lant heeft weder ingehuert Verderger Pietersz. om twie rijnss gulden, vrij gelt. Voert
in allen manieren als voer int boeck staet. Ende sel duren vijff jaer daer off dat jaer voersz. sel wesen
die eerste bruijckwaer ende betaelinge.
In jaer van ’14 heeft weder ingehuijrt Geroen Verdeger dit voersz. lant vijff jaer lang om drie rijnsse
gulden tsiaers, mit voorwaerden als voor inden boeck staet. Ende het jaer van ’14 sal dat eerste
bruijck jaer wesen ende betalinge.
Int jaer van ’18 huerde Ghijsbrecht van Buhorst in die naeme van sijn vader 8 hont lants ende 25
gaerden, gelegen inden ambocht van Voorhout, tsiaers om drie rijnssche gulden, vijff jaer lanc. Mit
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voerwaerden als voer inden boeck gescreven staet. Ende dat jaer van ’18 sal dat eerste bruijckwaer
ende betalinge wesen.
Int jaer van ’23 huerde Jacop van Buhorst 8 hont lants ende 25 gaerden, gelegen inden ambocht van
Voerhout, tsiaers om 3 rijnssche gulden. Te weten een gouden gulden te geven voer 28 st., tien jaer
lanck. Mit voerwaerden als voor staet. Ende dat jaer van ’23 sal eerste bruijckwaer ende betaelinge
wesen.
Int jaer van ’33 huijrde Jacob van Buhorst dese voorsz. acht hont lants ende 25 gaerden, thien jaijren
lang, tsiaers om 4½ gouden karolij gulden, vrij gelt. Mit allen voorwaerden in deser boeck gescreven.
Ende tjaer van ’33 is die eersten bruijck jaer ende betaelinge wesen.
Item int jaer van ’42 huerde Cornelis van der Bouchorst dese voersz. 8 hont lants ende 25 gaerden,
vijff jaer lange, tsiaers om 7 gouden karolus gulden ende een stuver, vrij gelt. Mit alle voerwaerden in
dit boeck gescreven. Ende tjaer voorn. sal teerste bruijcwaer ende betalinge weesen.
Folio 258v.
Int jaer van ’47 heeft Cornelis van der Bouchorst weder ingehuijrt desen acht hont landts ende 25
gaerden, tsiaers om 7 gouden karolus gulden ende vijff stuvers tsiaers, vrij gelt. Mit allen voorwaerden
in deser huijr boeck gescreven. Ende tjaer van ’47 is teerste jaer bruijckers ende betaelinge, vijff
jaijren lang.
e
Anno 1500 ende tsestich upten 11 dach martij heeft Cornelis van der Boechorst schoudt tot Voorhout
weder van den deecken ende gemeen capittel ingehuijrt dese voorsz. acht hondt landts ende 25
gaerden, bij den hoop sonder maet. Welc Cornelis van der Boechourst voorn. toegemaect heeft
gelegen inden ambocht van Voorhoudt. Ende heeft belegen ande zuijtoestzijde Maertijn Maertijnsz.,
ande zuijdtwestzijde ende noordtwestzijde Mr. Gerijt van der Laen ende ande noortoostzijde mijn
heere van Assendelfts proven lant. Eerst negen jaeren lang achter een volgende ende teijnden die
eerste negen jaeren noch andere negen jaeren achter een volgende ende nijet langer. Mits dat hij
teijnde van die eerste negen jaeren weder het rantsoen betaelen sal, tsiaers om seven carolij gulden
ende vijff stuvers veertich grooten vlaems voor elcke carolus gulden gerekent. Van als vrij gelt oock
mede vanden thiende penning. Ende voort mit allen anderen capittels voorwaerden voor in desen
huijrboeck gescreven. Ende tvoorsz. jaer 1500 een ende tsestich sal wesen teerste bruijckjaer. Ende
die betaelinge sal wesen binnen die twaelff nachten. Aldus gedaen inden capittel huijse ten daege
voorsz.
Dese voirsz. huijr is Jan van den Boeckhorst Cornelisz. noch geconsenteert negen jaren te bruijcken,
anno zeventich teerste bruijck jaer ende betalinge.
Folio 260v.
Voerhout vier morgen lants.
Welck leggen an verscheijden perceelen. Ut habet in margine.
Item int jaer duijsent vijfhondert ende 35 heeft Lourijs Cornelisz. tot Voorhout in huijr genomen vanden
deecken ende capittel vier mergen lants die tvoersz. capittel doe gecoft hadde van die convent van
sinte Aechten buijten Leijden. Tsiaers om vijftien rijns gulden tsiaers, thien jaren lang. Mit alden
voorwaerden in deser huijr boeck gescreven. Ende tjair voersz. is teerste bruijcker ende betaelinge.
Kanttekening: Die twie margen sijn gelegen binnen sijn woening ende die vijff hont weijlant sijn
gelegen over die wech voer sijn voersz. woning. Ende die seven hondt weijlants sijn gelegen an die
Elsker wech of Teijlinger wech. Naest dese voersz. 7 hondt leggen noch ander 7 hondt lants, staende
geteijckent folio 263 ende worden nu met dit perceel verhuijrt.
Item noch heeft Louris Cornelisz. voersz. in huijrwaer over genomen seven hont weijlants bij consent
vanden deken ende gemeen capittel van Claes Willemsz. tot Voorhout plach te bruijcken vanden
capittel voorsz. mit noch een morgen int navolgende perceel gescreven. Welcke morgen Claes
Willemsz. noch in huijr hout vande capittel. Ende sal daer aff geven tsiaers vijff gouden karolus gulden
in goudt ende een stuver.
Ende Louris Cornelisz. sal geven tsiaers van die seven hont die Sijmon Egbertsz. ende nae Claes
Willemsz. ende nu Louris Cornelisz. voirsz. bruijct, sessen gouden karolij gulden in gout als dien loop
hebben in tijt van die verschenen huijr, een stuver min. Ende tjaer van ’53 sal teerste bruijck jaer ende
betaelinge wesen van Lourijs Cornelisz. voersz.
Item noch bruijct Lourijs Cornelisz. tot Voorhout 13 hont ende 14 gaerden tjaers om 8 gouden karolus
gulden tsiaers die Sijmon Arentsz. plach te bruijcken. Ende tjaer ’44 was teerste jaer van 10 jaeren als
int twiede voergaende perceel gescreven staet.
Nota dat allen desen voersz. perceelen van landen dien beloopen tsamen 7 morgen 2 hont 14
gaerden. Allen desen perceelen heeft Louris Cornelisz. gehuijrt om 30 gouden karolij gulden in gout
als loop hebben in die tijt dat die huijr verscinct, vrij gelt. Mit alden voorwaerden in dese huijr boeck
gescreven, tsiaers vijff jaeren lang. Des gaff Louris voirsz. den capittel 25 gulden tot een rentsoen.
Ende teerste jaer bruijcker ende betaelinge is tjaer ’54.
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Item alle dese verscheijden voersz. percelen makende tsamen seven mergen twie hondt ende 14
gaerden, heeft nu vanden deken ende gemeen capittel ingehuijrt Sijmon Pietersz., Lourijs Cornelisz.
voersz. swager vijff jaren lang ende nijet langer. Tsiaers om vier ende veertich gulden lopens gelts van
als vrij gelt oeck mede vanden thienden penning. Ende voort mit allen andere capittels voerwaerden
voer in desen huijr boeck gescreven. Ende tjaer 1500 negen ende vijftich sal wesen teerste bruijck
jaer ende betaelinge.
Folio 261.
Item alle desen verscheijden percelen makende tsamen seven margen twee hondt ende 14 gaerden
heeft weeder ingehuijrt Simon Pietersz. van den deecken ende gemeen capittel negen jaren lanck om
tses ende veertich gulden lopens gelts van als vrij (gelt) oeck mede vanden thienden penninck ende
oeck mede den thijns te betalen tot sijnen coste ende lasten. Ende voerts met allen anderen capittels
voerwaerden in desen begrepen. Ende tjaer van vier ende tsestich is dat eerste bruijck jaer.
Folio 263.
Voerhout een morgen ende 7 hont.
Int jaer van ’98 heeft Willem Jansz. gehuert een margen lants ende noch seven hont, bij den hoop
sonder maet, durende vijff jaer lanc, tsamen om vijff pont 6 st. 8 penn. tsiaers, vrij gelt. Ende dat jaer
van ’99 sel wesen die eerste bruijcwaer ende betaelinge.
Int jaer van 1500 ende 14 heeft weder ingehuijrt een morgen lants ende seven hont Sijmon Egbertsz.
om £ 5-06-08, vijff jaer lang mit voerwaerden als voer inden boeck staet gescreven. Ende dat voorn.
jaer sal dat eerste bruijck jaer wesen.
Int jaer van 15 ende 19 heeft weder ingehuert Sijmon Egbertsz. een morgen ende seven hont lants,
tien jaer lang om vijff rijns gulden. Mit voerwaerden als voer inden boeck staet gescreven. Ende dat
voorsz. jaer sal die eerste bruijckwaer wesen ende betaelinge.
Item int jaer 1500 ende 28 heeft Sijmon Egbertsz. dochter Maritgen genoemt dit margen weijlants
ende seven hont maijlants weder ingehuert om 8 gouden karolij gulden tsiaers. Vijff jaer lang mit
voerwaerden als voer inden boeck staet gescreven. Ende dat jaer van ’29 sal die eerste bruijckwaer
ende betaelinge wesen.
Item int jaer 1500 ende 34 heeft Fijtgen Dircx dochter, Cornelis Korstensz. weduwe ingehuijrt desen
voorsz. mergen lants ende seven hont maijelants 10 jaeren lang, tsiaers om 9 karolij gulden, vrij gelt.
Mit allen voerwaerden in dese boeck gescreven. Ende tjaer voersz. is teerste bruijck ende betaelinge.
Item dit voersz. morgen lants met seven hont maijelants heeft wederom ingehuijrt vijff jaer lang Claes
Willemsz. om 10½ karolij gulden, vrij gelt. Mit allen voerwaerden in dit boeck gescreven. En tjaer van
’44 sal teerste bruijckwaer ende betaelinge weesen.
Item int jaer 1500 ende 49 heeft Claes Willemsz. dese voorsz. morgen ende seven hont ingehuijrt vijff
jaer lang, tsiaers om 11 gouden karolij gulden in goudt off die waerde als loop hebben mit alden
voerwaerden in deser huijrboeck gescreven. Ende tvoersz. jaer van ’49 sal teerste bruijck jaer ende
betaelinge wesen.
Item dese voorsz. margen weijlants heeft weder ingehuert Claes Willemsz. vijff jaer tsiaers om 6
gouden karolus gulden in gout, te betaelen elleck karolus gulden als loop heeft in die tijt dat die huijr
van dit lant verscinct. Ende tjaer van ’54 is teerste jaer bruijcker ende betaelinge.
Dit margen lants blever geset bij consent van capittel up Claes Willemsz. mer is up Lourijs Cornelisz.
geset die seven hont maijlants.
Folio 263v.
Anno 1500 ende tsestich heeft Cornelis Cornelisz. wten naem van sijn moeder Fijtgen Dircx dochter
weduwe van Claes Willemsz. ingehuijrt vanden deken ende gemeen capittel dit voersz. morgen
maijlants, vijff jaren lang ende niet langer, tsiaers om ses gulden lopens gelts ende 12 stuvers van als
vrij gelt oec mede vanden thienden penning. Ende voort mit allen anderen capittels voerwaerden hoer
voer gehouden voer in desen huijrboec gescreven. Ende tjaer van 1500 ende tsestich voersz. is
teerste bruijckjaer ende betalinge.
Dit morgen maijlants is belendt an die westzijde die weteringe an die oostzijde Jan Jansz. bruijcker, an
dat noorteijnde drie kandt ende an dat zuijteijnde Claes Jansz.
Anno 1500 vijff ende tsestich heeft Fijtgen Dirckdr. weduwe van Claes Willemsz. weder inghehuijrt
vanden deecken ende gemeen capittel dit voersz. morgen maijlants negen jaren lang, tsiaers om
seven gulden lopens gelts van als vrij gelt oeck mede vanden thienden penning. Ende voort mit allen
andere capittels voerwaerden voor in dese huijr boech gescreven. Ende tjaer voersz. is teerste bruijck
jaer.
Dit voorsz. eenen mergen lants heeft ingehuijrt Dirck Claesz. vijff jaeren, ingaende teerste Petri ad
Cathedram anno 1500 ende tachtich, siaers om zeven gelden van 40 grooten tstuck. Te betaelen
jaerlicxs op drie termijnen als vuijtgang meij, Jacobi ende Kersmisse telcken een gerecht derde paert
vandien, vrijs gelts van molen ende margengelden, ongelden ende impositien nijet vuijtgesondert dan
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tgeene bijde co ma ofte Staeten slants van Hollandt daer op tot laste vanden eijgenaer gestelt sal
werden. In kennisse van ons ondergeschreven schepenen daer toe gecommitteert.
Anno 1585 soe heeft Dirck Claes zoon ingehuijrt dit voorsz. een mergen lants, belent oost ende zuijt
Pieter Wouters zoon schoudt tot Voorhout, west ende noort de wateringe. Vijff jaeren ingaende Petri
ad Cathedram anno 1500 vijff ende tachtich voorsz. om zeven gulden ende thien stuvers van 40
grooten tstuck.
Anno 1590 soe heeft Dirck Claes zoon ingehuijert dit voorsz. een mergen lants. Belent oost ende zuijt
Pieter Wouters zoon schoudt tot Voorhout, west ende noort de wateringe. Vijff jaeren ingaende Petri
ad Cathedram anno 1500 tnegentich voorsz. om thien gulden van 40 grooten tstuck.
Folio 265v.
Voerhout 5 morgen ende een hont.
Item int jaer van ’98 is Jan Ducker bruijckende vijff morgen lants ende een hont ende ghijft daer of
tsiaers 10½ wilhelmus scilden ende een quartier.
Int jaer van ’99 heeft Jan Ducker deze voersz. vijff mergen weder ingehuijrt vijf jaer lanc om 12 rinsce
gulden, vrij gelt mijn een quartier. Voirt in allen manieren ende voerwaerden als voer in boick staet.
Ende dat tjaer voersz. sal die eerste bruijckwair wesen ende betaelinge.
In jaer van 1500 ende 14 heeft weder ingehuijrt dese vijff morgen ende een hont Cornelis Jan Duckert
om 12 rijnsse gulden tsiaers mit voerwaerden als voer inden boeck staet gescreven. Ende dat voern.
jaer sal die eerste bruijckjaer wesen ende betaelijn.
Int jaer van 1500 ende 19 heeft weder ingehuert Cornelis Jan Duker dese vijff morgen ende een hont
om 13 rijnssche gulden, vijff jaer lang. In alle manieren ende voerwaerden als voer inden boeck staet.
Ende dat jaer voersz. sel die eerste bruijcwair wesen ende betaelinge.
Item int jaer 1500 ende 24 heeft Cornelis Jans Duker dese voirsz. vijf morgen landts ende een hont
weder ingehuijrt van den deecken ende capittel 20 jaren lang om 13 rijnsgulden. Met voerwaerden als
inden boeck gescreven staet. Des sijn voerwaerden dat Cornelis Jansz. voirsz. sal toemaken dat
weijlants dat hij bruijct van tcapittel ende kaert dat hoech int laecht ende gelijck maken binnen ses
jaren van deser tijt wel gemaect wesen tot goet duncken van goeden mannen, dien capittel met
Cornelis voersz. daer toe nemen sullen. Ende indien dat Cornelis voersz. dat voersz. weijlant nijet
gekarret ende gelijck gemaect en heeft als voersz. staet, so sal desen vijf margen ende een hont
voersz. als dan wter huijr wesen sonder eenige aen seggen van Cornelis voersz. off ijmant van sijnen
wegen. Ende tjaer van ’24 voersz. sel die eerste bruijcke jaer wesen ende betaelinge.
Item die weduwe van Cornelis Jan Duker heeft weder ingehuert desen voersz. vijff morgen lants ende
een hont. Vijff jaer lang tsiaers om 18 karolus gulden vrij gelt. Mit alden voerwaerden in deser boeck
gescreven. Ende tjaer ’48 is teerste bruijck jaijr ende betaelinge.
Item Mees Cornelis Jan Dukensz. heeft ingehuijrt desen vijff morgen landts ende een hondt an twe
perceelen, soe teellant ende weijlant voer ende after sijn huijs. Tjaers om 19 gouden karolus gulden in
goudt als loop hebben in die tijt vanden verschijnen des huijrs tsiaers, vijff jaeren lang. Ende mit allen
voerwaerden in deser boeck gescreven. Ende tjaer ’53 is teerste jaer bruijcker ende betaelinge.
Folio 266.
Item Mees Cornelis Jan Dukersz. heeft ingehuijrt dese vijf merghen lants ende een hont an twee
percelen soe teellant soe weijelant, voer ende after sijn huijs. Tsiaers om 22 carolij guldens van
veertich groot vlaems stuck. Mit alle capittels voerwaerden voer in desen huijrboeck gescreven. Ende
het jaer van ’58 is teerste bruijck jaer ende betaelinge.
Anno 1500 drie ende tsestich heeft Mees Cornelisz. ingehuijrt vijf jaren dese vijf mergen lants ende
een hondt an twee parceelen soe teellant soe weijlant voer ende after sijn huijs. Tsiaers om 24
guldens lopens gelt van als vrij oeck mede vanden thienden penning. Ende jaer voersz. is teerste
bruijck jaer.
Anno 1500 acht ende tsestich heeft Mees Cornelisz. dese vijff morghen ende een hont inghehuijrt vijff
jaren lang tsiaers om 25 guldens lopens ghelt vrij van als ende oeck mede vanden thijenden penninck.
Ende mit alle anderen tcapittels voerwaerden voer in dese huijr boecke ghescreven. Ende tiaer
voorsz. sal teerste bruijck iaer weesen.
Deese voorsz. vijff mergen ende een hondt lants heeft ingehuijrt Mees Cornelisz. vijf jaeren, ingaende
teerste Petri ad Cathedram anno 1500 ende tachtich, siaers om vijff ende twintich gulden van 40
grooten tstuck. Te betaelen jaerlicxs op drie termijnen als vuijtgang meij, Jacobi ende Kermisse
telcken een gerecht derde paert vandien, vrijs gelts van molen ende margengelden. Ende van allen
e
ts
andere schattingen, ongelden ende impositien nijet vuijtgesondert dan tgeene bijde co ma ofte
Staeten slants van Hollandt daer op tot laste vanden eijgenaer gestelt sal werden. In kennisse van ons
ondergescreven schepenen daer toe gecommitteert.
Anno 1585 soe heeft Mees Cornelis zoon ingehuijrt deese voorsz. vijff mergen ende een hondt lants
gelegen aen twee stucken, als eerst omtrent zeeven hondt weijlant achter zijn wooninghe. Belent oost
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de selve wooninghe, zuijt Joost Jacobs zoon tot Leijden, west Mees Cornelis zoons bruijckwaer ende
noort de Noortwijcker wech. Item de reste vant voorsz. partije weesende eensdeels teelant ende
eensdeels weijlant, es gelegen voor zijn wooninghe ende belent oost de wateringe, zuijt den
heerwech, west Joost Jacobsz. voorsz. met Mees Cornelis zoon selffs ende noort de voorseijde
wooninghe. Vijff jaeren ingaende Petri ad Cathedram anno 1500 vijff ende tachtich voorsz. om ses
ende twintich gulden van 40 grooten tstuck.
Folio 266v.
Anno 1590 soe heeft Jan Willems zoon ingehuijert deese voorsz. vijff mergen ende een hont lants,
gelegen aen twee stucken, als eerst omtrent zeven hondt weijlants achter de wooninge van Mees
Cornelis zoon. Belent oost de voorsz. wooninghe, zuijt Joost Jacobs zoon tot Leijden, west Mees
Cornelis zoons bruijckweer ende noort de Noortwijckerwech. Item de reste vant voorsz. partije
weesende eensdeels teelant ende eensdeels weijlant, es gelegen voor de wooninghe vande voorsz.
Mees Cornelis zoon. Belent oost de wateringe, zuijt den heerwech, west Joost Jacobsz. voorsz. met
Mees Cornelis zoon ende noort de voorsz. wooninghe. Vijff jaeren ingaende Petri ad Cathedram anno
1500 tnegentich voorsz. om twee ende vijftich gulden van 40 grooten tstuck.
Folio 268.
Warmont 4½ morgen lants.
Item comen Claes tot Warmont bruijct 4½ morgen lants ende is gehieten die Buttervenne om negen
rijnsce gulden, tien jaer lang. Ende hij sel doen al dat een goet huijrman schuldich is te doen. Ende
dese huijr was gemaect bij die susteren van sinte Agnieten. Van welcke susteren dat capittel dit lant
gecoft hebben. Requeste in no lato registro 24.
Item anno twaliff heeft dit lant weder ingehuijrt Pouwels Martijnsz. om vrij gelt in allen manieren als
voir int buijck staet om negen rinsce gulden tijen jaer lang. Ende dat jaer voersz. sel wesen die eerste
bruijckwaer ende betaelinge.
Item int jaer 1524 heeft weder ingehuijrt Henrick Jacobsz. die voersz. 4½ morgen lants gehieten die
Buttervenne, tsiaers om 10 rijnsche gulden, vrij gelt 10 jaer lang. Met voerwerden als voer int boeck
staet. Ende tjaer van ’24 is teerste bruijckwaer ende betaelinge.
Item int jaer 1534 heeft weder ingehuijrt Henrick Jacopsz. desen 4 mergen lants 10 jaren lang, tsiaers
om 10 karolij gulden, vrij gelt. Mit alden voerwaerden in desen boeck gescreven. Ende tjaer voersz. is
teersten bruijcwaer.
Item Henrick Jacopsz. heeft weder ingehuijrt dit voersz. lant om den selfden prijs als voeren. Mit
voerwaerden in dien dat capittel dit lant wil toe gemaect hebben. Soe sal die huijr wt wesen ende tjaer
van ’46 was teerste jaer huijr.
Item desen voersz. 4½ margen lants an twe stucken naest malcander heeft ingehuijrt Adriaen Gerijtsz.
brouwer bij den Maren bruggen, bijden hoop sonder maet genoemt die Buttervenne 9 jaren. Mit
condicien van toe te maeken om 16 gouden karolus gulden an goudt oft mit sulver gelt als dien loop
hebben als die huijr verschinct, vri gelt. Mit allen andere condicie in deser huijr boeck gescreven nae
wt wijsen die huijrcedulle hijerbij geset. Ende tjaer van 1552 is teerste jaer bruijck ende betaelinge. Te
betaelen die verschenen pacht allen jaers tot Korsmisse binnen een maent daer an wel betaelt.
Copie van die huijr cedulle.
In manieren ende voerwaerden hier nae gescreven hebben die deecken ende gemeen capittel van
sinte Pancraes collegie binnen Leijden verhuijrt ende verhueren mits desen Adriaen Gerijtsz. brouwer
poerter tot Leijden een
Folio 268v.
stuck weijlants van vier morgen ende een halve, bijden hoop sonder maet genoemt die Boutter venne,
gelegen int laeg lant int ambocht van Warmondt die Henrick Willemsz. plach te bruijcken. Welcke vier
morgen ende een halve Adriaen Gerijtsz. voirsz. bekent mits deesen van den deecken ende capittel
voersz. gehuijrt te hebben negen jaijren lang an een volgende om sesthien gouden karolus gulden an
goudt tsiaers van vierentachtich int marck voer deser tijt geslegen off mit silver gelt als dien voersz.
karolij gulden loop hebben in die tijt van die jairlicx verscheene huijr van dit voersz. lant, vrij gelt van
allen ongelden. Mit voerwaerden in des capittels huijrboeck gescreven dien Adriaen Gerrijtsz. voern.
gelesen ende voergehouden geweest zijn. Te betaelen allen jaers tot Kormisse die verschenen huijr
off binnen een maent daer nae wel betaelt. Ende teerste jaer van desen huijr sal ingaen tot sinte
Pieters dage ad Cathedram alsmen scrijft duijsent vijfhondert twee ende vijftich nae gemien scriven
ende soe voert van jaer tot jaer. Des sijn voerwaerden dat Adriaen Gerijtsz. voersz. sal op sijne costen
dit voorsz. lant vrijen van margen gelt, molen gelt, dijckgelt, weegen, wateringen, omslagen ende van
allen andre ongelden van outs ende van nijweest zoe datter vallen macht, onvermindert die voersz.
sestien gouden karolij gulden. Het zijn mede voerwaerden dat Adriaen Gerijtsz. voersz. wel
toemaeken sel up sijne cost desen voersz. vijftalve margen lants, teerst mit sant ende daerenboeven
mit poertaerden ende mis daer up te brengen ende te hoegen daer meest van noede wesen sal. Des
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sal hij moegen een sloot doen schieten doer dit voersz. lant daer meest oorbaer sal zijn, om zijn zant
ende poerten aerden daer inne te voeren ende tlaesten die voersz. sloot te voullen gelijck tander lant
in dien dat capittel ende dien twee segluijden oerbaer duncken sal. Ende dit sal gescien binnen die
eersten vier jaijren van desen huijr. Ende als dit voersz. lant zoe toegemaect is om wel te duijren dan
sullen tcapittel ende Adriaen Gerijtsz. voersz. allec een goede man hem des verstaende kijsen, an
wiens seggen ende oirdeel die voersz. partien bliven zullen, off dit voersz. lant genoech toegemaect is
off nijet volgende die voersz. voerwaerden. Ende indien bevonden vervoert nijet genoch toegemaect
wesen, dat sal Adriaen verbeter. Dan zijn mede voerwaerden als dit landt soe wel toegemaect is ende
dat dien voersz. neghen jaijren huijrs verloepen sullen zijn, alsdan sal Adriaen Gerijtsz. voersz. sijnen
erven ende naecomelingen moegen begeeren vanden deeken ende capittel voorsz., noch negen
jaeren huijrs daer an volgende inden selfde prijs ende voerwaerden als voersz. staet, behalven die
claus(ule) van toemaeken. Twelcke de deecken ende capittel voersz. hem gairne ende toeseggen
ende niet weijgeren en zullen. Het zijn mede voerwaerden dat Adriaen Gerijtsz. sijnen erven ende
naercoemelingen niet en zullen
Folio 269.
dit landt voort verhuijren noch die huijr overgeven noch vermangelen buijten consent expresse vanden
capittel voersz., mar sal dien an sijnen verbeteringen aff pachter moegen doen bruijcken, te weijen
ende nijet te maijen het zijn oeck voerwaerden dat Adriaen Gerijtsz. sijnen erven ende nacoemelingen
nijet en betaelden als voersz. staet ende oeck mede in eenigen van dien andren voersz. puncten
gebreeckelicke bevonden woert, zoe zal in die geval dit voersz. lant wter huijr wesen sonder eenigen
ontwaringe te doen of te doen doen, vrij ant voersz. capittel comen indien dat tvoersz. capittel belieft
ende anders niet. Alle ding sonder arch oft lijst. Ende hier van sijn twee cedullen gemaect wt
melcander gesneden doer a, b, c ende d. Onderteijkent mit den notarius des capittels voersz. ende mit
den voern. Adriaen Gerijtsz. handen. Daer een off heeft tcapittel ende die ander Adriaen Gerijtsz.
Aldus gedaen ende consenteert int capittel huijs in presentie vanden deecken ende capittel daertoe
e
vergaert upden 15 dach januarij anno 1500 ende twee vijftich nae gemeen scriven des bisdoms van
Vtrecht. Onder stondt gescreven, (volgt een Latijnse zin). Noch stondt onder gescreven Adriaen Gerijt
Jan Boeijensz.
Den deecken ende gemeen capittel hebben Adriaen Gerijtsz. brouwer noch gegundt negen jaeren na
wtwijsen die huijrcedulle voer gescreven, van welcke negen jaren voersz. wesen sal het eerste jaer
1500 een ende tsestich. Ende heeft het rentsoen betaelt.
Item dese vijftalve morgen die Adriaen Gerrijtsz. brouwer achter het jaer van ’63 noch 6 jaren in huijr
heeft om 16 gouden carolij guldens heeft nae die tijt, waer van teerste bruijck jaer weesen sal jaer van
tseventichen ende betalinge vanden deecken ende capittel, ingehuijrt eenen Mouwerijn Jansz. tot
Warmont woenende op die hoffstede van joncker Vincent van Lochorst. Ende dat om veertich gulden
tsiaers lopens gelt, vrij van als oick mede van die thiende penning, hondersten penning. Mit allen
anderen capittels voerwaerden voer begrepen die tijt van negen jaren achter een, mits conditie dat
Mouwering ontrent drie hondt tot sijnen lasten ende costen boven die huijr wel sat thoe maken met
drie hondert sceepen zants ende vijftich scepen poortaerde ofte mis. Ende sal dit voersz. landt altoes
weijen ende nijet maijen dan bij expres consent vandt capittel voersz.. Ende heeft het ranzoen vanden
negen jaren voersz. den deecken ende capittel voldaen ende betaelt.
Anno 1500 zeventich is voerden deecken ende capittel gecompareert Willem Mouwerinsz. ende heeft
dit voersz. landt overgedaen 9 jaren Marritgen weduwe van Cornelis Jansz. ende Gerrijt Jansz. haer
broeder als principael borge ende voecht van Marritgen voersz., mit die conditie voer verhaelt van
thoe maken. Ende dat met den eersten ende altoes vrij ende te vollen te betalen die 40 guldens met
allen capittels voerwaerden. Ende jaer boven is teerste bruijck jaer ende betalinge.
Folio 269v.
Dit sijn die belenden van dese vijftalffve morgen die kerck tot Warmont ande zuijtoostzijde, Dirck
Jacobsz. ande zuijtwestzijde, die abdie van Reijnsburch ande noortwestzijde ende Thees Jacobsz. tot
e
Warmont ande noortoestzijde. Bij Marritgens overgeleevert anno ’70 den 25 februarij.
Deese voorsz. vijftalve morgen lants heeft ingehuijrt Jan Cornelisz. vijff jaeren ingaende teerste Petri
ad Cathedram anno 1500 ende tachtich, siaers om die somme van veertich carolus gulden van 40
grooten tstuck. Te betaelen jaerlicxs op drie termijnen als vuijtgang meij, Jacobi ende Kersmisse
telcken een gerecht derde paert vandien, vrijs gelts van molen ende margengelden ende van allen
e
ts
andere schattingen, ongelden ende impositien nijet vuijtgesondert dan tgeene bijde co ma ofte
Staeten slants van Hollandt daer op tot laste vanden eijgenaer gestelt sal werden. In kennisse van ons
ondergeschreven schepenen daer toe gecommitteert.
Anno 1585 soe heeft Marij Jans dochter ingehuijert deese voorsz. vijfdalff mergen lants gelegen onder
de molen achter Warmondt. Belent oost de Papecamp, zuijt Willem Barthoutsz., west de voorsz.
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molen met de molensloot ende noort Willem Dammas zoon vijff jaeren, ingaende Petri ad Cathedram
anno 1500 vijff ende tachtich voorsz. om veertich gulden van 40 grooten tstuck.
Anno 1590 soe heeft Marij Jans dochter ingehuijert deese voorsz. vijffdalff mergen lants gelegen
onder de molen achter Warmondt. Belent oost de Papecamp, zuijt Willem Bartoutsz., west de voorsz.
molen met de molen sloot ende noort Willem Dammas zoon. Vijff jaeren ingaende Petri ad Cathedram
anno tnegentich voorsz. om ses ende vijftich gulden van 40 grooten tstuck.
Folio 271.

Die huijrwaerde vanden provenden.
Prebenda Jacobi Maioris.
Item int jaer van ’63 huijerde Coen Engebrechtsz. 2½ morgen lants ende 2 hont gelegen in Oestgeest,
den hoop sonder maet om ses rijnse gulden tsiaers, duren tien jaer lange. Ende hij sel geven een
grooten tsiaers van die morgen verlorens gelts sonder ofslaen. Ende dat jaer van ’64 sel die eerste
bruijckwaer ende betaelinge wesen.
Item dit landt heeft weder ingehuijrt Coen Engebrechtsz. tien jaer lang, in allen manieren als voersz.
staet. Ende dat jaer van ’78 sel die eerste bruijckwaer ende betaelinge wesen.
Item int jaer van ’86 huerde Jan Coenensz., Coen Engebrechtsz. dese voersz. 2½ morgen lants ende
2 hont, in allen manieren ende voerwaerden alst voersz. staet van Coen sijn vader. Ende dese huijr
sall duren tien jaer lang. Ende dat jaer van ’87 sel die eerste bruijcwaer ende betaelinge wesen.
Item dit lant voersz. heeft weder ingehuijrt Jan Coenesz. voersz., in alle manieren als boven staet,
behouwelick dat Jan voersz. sel geven vrij gelt. Wellicke huijr sel duren tien jaer. Ende dat jaer van ’99
sel die eerste bruijckwaer wesen ende betalinge.
Item dit lant voersz. heeft weder ingehuert Jan Coenesz. voersz., in alle manieren als voer int boeck
staet. Dese huijr sel duren tien jaer. Ende dat jaer van negenen sel dat eerste bruijckwaer wesen ende
betaelinge.
Item dit lant heeft weder ingehuijrt Jan Coenesz. voersz. vijff jaer lang, in alle manieren als voersz.
staet om ses rijnssche gulden, bij den heeren vanden capittel. Ende dat jaer van ’19 sel dat eerste
bruijckwaer wesen ende betaelinge.
Item dit voersz. lant heeft weder ingehuert Jan Coenesz. voersz. vijff jaer lang vanden deken ende
capittel, mit allen voerwaerden als voer inden boeck gescreven staet, tsiaers om 7½ rijns gulden, vri
gelt. Ende tjaer van ’25 sel dat eerste bruijckwaer wesen ende betaelinge.
Item dit lant heeft ingehuert Willem Jansz., Jan Coenesz. zwager thien jaijren lang, tsiaers om 10½
gouden karolij gulden, vrij gelt, mit allen voerwaerden als voer inden boeck gescreven staet. Ende
tjaer van 1531 sal dat eerste bruijckwaer wesen ende betaelinge. Aldus gedaen bij heer Henrick
Govertsz. ende Mr. Cornelis Baroen wt commissie vanden capittel.
Welleck voersz. lant is ghelegen in Oestgeest aen vijff stucken. Die eerste is groot 8½ hont off daer
omtrent in Raffers made. Ende
Folio 271v.
heeft nu belegen aen die oest, an die zuijt ende noort sijden die abdisse van Reijnsburch, aen die
westzijde Maertijn Cornelisz. naesaet van Coen Jansz. saliger gedachten.
Item die anderde 1½ hont teellant voer Camphuijsen ende heeft nu belegen an die suijt ende
westzijde die abdisse van Reijnsburch, an die noortsijde die convent van Reijnsburch ende an die oest
sijde Seger Willemsz. weduwe.
Item die derde is een halve morgen ende wat meer weijlants voer Camphuijsen ende heeft nu belegen
an die zuijt sijde Ghijsbrecht Sijmontsz. weduwe, aen die westzijde dat capittel tot Leijden, aen die
noortzijde Adriaen Sijmontsz. ende is lijen.
Item die vierde is een halve hont teellants voer Camphuijsen ende heeft nu belegen aen die zuijtzijde
Ghijsbrecht Cornelisz., aen die westzijde die kerck tot Reijnsburch, an die noortzijde die abdisse tot
Reijnsburch, an die oestzijde dat voersz. capittel tot Leijden met die voersz. halve morgen.
Item die vijfte is een maetcampgen omtrent vijf hont ende met meer up den Ouden dam. Ende heeft
nu belegen aen die oest ende die zuijtzijde die Barnarditen tot Warmonden, aen die westzijde heer
Cornelis proven lant in die kerck te Oestgeest ende an die noortsijden den Ouden dam.
Item dit lant te weten 17 hont heeft Willem Jansz. scoemaker wederom ingehuijt thien jaijren lanck om
15½ gouden karolij gulden off paijment die waerde, vrij gelt. Met alle voerwaerden als hier voeren in
die boeck gescreven staet. Ende tjaer van ’40 sal teerste bruijcwaer ende betaelinge wesen.
Item desen 17 hont lants gelegen an vijff stucken in Oestgeest, belegen als voer gescreven staet,
heeft Willem Jansz. voersz. weder ingehuijrt vanden possessoer ende gedeputeerden vanden capittel
9 jaijren lang. Tsiaers om 16 gouden karolij gulden in goudt als loop hebben in die tijt dat die huijr
verscinct. Mit allen anderen voerwaerden in deser boeck gescreven, vrij gelt.Ende tjaer van vijftich is
teerste bruijckjaer ende betaelinge. Ende is hem geconsenteert dat hij sal mogen saijen dien 8½ hont
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in Raffers made. Twee jaijren lang vanden eersten vijff jaeren om die doeren wt te doen ende voort
niet meer saijen.
Folio 272.
Item deese voersz. perceelen van landen leggende an vijff stucken inden ambochte van Oostgeest
met noch een parcel van twee morgen ende twee hondt, gelegen inden ambochte van Leijderdorp hier
na gescreven folio 277, heeft Jacob Willemsz. schoemaecker tot Reijnsburch, de zoen van Willem
Jansz. voersz., ingehuijert den tijt van twee negen jaren. Tsiaers om ses ende dortich gulden van als
vrij gelt, oick mede vanden thienden penning. Ende met allen anderen capittels voerwaerden voer
inden capittels huijrboeck gescreven. Mit conditien dat Jacop Willemsz. voersz. dat campgen landts
van vijff hondt gelegen upten Ouden dam wel ende rijckelijck toe maeken sal up sijnen costen, sonder
dat hij tenden vanden twee negen jaren enige verbeteringe sal moegen eijsschen vanden prebendaet.
Ende zal Jacop voersz. nu betaelen dubbelt rantsoen en den register coers ses stuvers. Ende soe
wanneer die eerste negen jaeren geëxpireert sullen weesen, sal Jacop Willemsz. voern. gehouden
weesen wederom te versoecken, mits betaelende dubbelt rantsoen ende den registra coers (soe
voerseijt is) ses stuvers. Ende soe wat weijlandt Jacop voersz. binnen middelaer tijt insteckt om de
kattedorn wt te doen, sall hij gehouden weesen tenden die twie negen jaeren wederom goet weijlant
op te leveren. Ende tjaer 1500 seven ende tsestich zal weesen teerste bruijcjaer ende betaelinge.
Aldus gedaen bijden gedeputeerden des capittels ten huijse van Mr. Amelis van Oij Corstansz.
prebendaet der selver prebende, deecken van Rijnlandt.
Anno 1585 soe heeft Jacob Willemsz. schoemaecker tot Reijnsburch ingehuijert deese voorsz.
e
zeventhien honden lants, gelegen aen vier stucxkens inden ambachte van Oestgeest, daer van 1
weesende zeven honden teelants gelegen es in Raffers made omtrent Valckenburger veer. Belent
rontsom als oost, zuijt, west ende noorden dabdije van Reijnsburch. Item tweede parthije es
anderha(l)ff honden teelants, gelegen voor Camphuijsen. Belent oost Jacob Florisz., zuijt, west ende
noort de voorsz. abdije. Tderde partije es vierdalff hont weijlants mde voor Camphuijsen gelegen.
Belent oost zeecker cappelrijen lant tot Leijden, twelck bruijcken Nanning Dircx zoons kinderen, zuijt
de kinderen van Jacob Claesz. Colff, west de kerck tot Reijnsburch ende noort Adriaen Sijmonsz.
Ende tvierde partije es vijff honden hoijlants, gelegen aenden Ouden dam. Belent oost ende zuijt de
monicken tot Warmont, west zeecker provelant inde kerck tot Oestgeest ende noort den Ouden dam
voorsz. Vijff jaeren, ingaende Petri ad Cathedram anno 1500 vijff ende tachtich voorsz. om twintich
gulden van 40 grooten tstuck.
Folio 272v.
Anno 1590 soe heeft Jacob Willemsz. schoemaecker tot Reijnsburch ingehuijert dese voorsz.
e
zeventhien honden lants gelegen aen vier stucxkens inden ambachte van Oestgeest. Daer van t1
weesende zeven honden teelants, gelegen es in Raffars made omtrent Valckenburger veer. Item twee
partije es anderhalff honden teelants gelegen voor Camphuijsen, tderde partije es vierdalff hont
weijlants mede voor Camphuijsen gelegen ende tvierde partije es vijff honden hoijlants, gelegen
aende Ouden dam. Vijff jaren ingaende Petri ad Cathedram anno 1500 tnegentich voorsz. om vier
ende twintich gulden ende thien stuvers van 40 grooten tstuck.
Folio 274.
Prebende Jacobi Maioris.
Item int jaer van ’63 huijerde Coen Engebrechtsz. een half morgen lants, gelegen in Oestgeest.
Tsiaers om 22 placken, durende thien jaer lange. Ende Coen voersz. sel geven tsiaers een groten
verlorens gelts van de mergen sonder aff slaen. Ende doen voort aldat een out huijrman schuldich is
te doen. Ende dat jaer van ’64 sel die eerste bruijckwaer wesen ende betalinge wesen.
Item dit landt heeft weder ingehuert Coen Engebrechtsz. tien jaer lang, in allen manieren alst voersz.
staet. Ende dat jaer van ’77 sel die eerste bruijckwaer ende betaelinge wesen.
Int jaer van ’86 heeft weder ingehuert Coen Engebrechtsz. dese voersz. ½ morgen landts, in allen
manieren ende voerwaerden alst voersz. staet. Ende dese huijr sal duren tien jaer lange. Ende dat
jaer van ’87 sel die eerste betaelinge wesen.
Item int jaer van ’22 huerde Bouwen Willemsz. een morgen lants, gelegen in Oestgeest, tsiaers om
vijff rijnssche guldens min vijff stuvers, tien jaer lange om vrij gelt als voer inden boeck staet
gescreven. Ende dat voersz. morgen landts behoort half toe prebende Petri et Pauli. Ende dat jaer
voersz. sal die eerste bruijckwaer ende betaelinge wesen.
In jaer van ’25 huerde Gerijt Cornelisz. dese voersz. ½ mergen lants, gelegen in Oestgeest bij
Valkenburch tijen jaeren lang, tsiaers om 28 placken. Mit allen voerwaerden die voer inden boeck
gescreven staen. Ende dat jaer voersz. sal teerste bruker ende betalinge (wesen).
Item int jaer van ’36 heeft Dirck Gerijtsz. desen voirsz. halven morgen landts ingehuijrt vijff jaer lang,
tsiaers om twe gouden karolij gulden ende vijff stuvers, vrij gelts. Mit alden voerwaerden in dese boeck
voersz. staende. Ende tjaer voersz. sal teersten bruijck jaer ende betaelinge wesen. Ende heeft dese
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halve mergen weijlants voersz. nu ter tijt belent an die oest zijde Coen Gerijtsz. mit sijn teellant, an dat
west ende dat convent van Reijnsburch met een halve morgen weijlants, an die zuijtzijde Dirck
Gerijtsz. voersz. mit vijff hondt weijlants, an die noortsijde die sacristie van Reijnsburch mit derdalve
hont lants. Desen belende sijn gebrocht voer den capittel van Dirck Gerijtsz. voersz. ende Geerloff
onder rentemeester van Reijnsburch. Ende die huer gemaect bij heer Henrick Govertsz. possesseur
ende die registratoer wt bevel vanden capittel.
Folio 274v.
Item dese voersz. halven morgen heeft weder ingehuijrt Dirck Gerijtsz. tot Reijnsburch vijff jaer lang,
tsiaers om twe gouden karolij gulden ende 14 stuvers mit alden voerwaerden in deser huijr boeck
gescreven. Ende tjaer van ’47 is teerste bruijckjaer ende betaelinge.
Dit voersz. half morgen lants heeft weder ingehuijrt Dirck Gerijt Coenen vijff jaren lang tsiaers om drie
gulden ses stuvers lopens gelts van als vrij oeck mede vanden thienden penning. Ende voorts
generalicken mit allen anderen capittels voerwaerden voer in dit huijrboeck gescreven. Ende tjaer
1500 ende tsestich sal wesen teerste bruijcjaer ende betaelinge.
Dit voorsz. halve mergen lants heeft ingehuijrt Dirck Gherrit Coenensz. den tijt van vijff
achtereenvolgende jaeren, ingaende teerste vandien Petri ad Catherdram anno 1500 ende tachtich,
siaers voor de somme van drie gulden ende thien stuvers den gulden tot 40 grooten gereeckent. Te
betaelen jaerlicxs de selve huijre op drie termijnen als vuijtgang meij, Jacobi ende Kersmisse telcken
een gerecht derde paert vandien, vrijs gelts van molen ende margengelden. Ende van allen andere
e
ts
schattingen, ongelden ende impositien niet vuijtgesondert dan tgeene bijden co ma ofte Staeten
slants van Hollandt daer op tot laste vande eijgenaer gestelt sal werden. In kennisse van ons
ondergeschreve schepenen daer toe gecommitteert.
Anno 1585 soe heeft Dirck Gerrit Coenens zoon ingehuijrt dit voorsz. halve mergen lants gelegen
omtrent Valckenburger veer in Oestgeest. Belent oost ende zuijt Dirck Gerritsz. selffs, west den Rijn
ende noort dabdije van Reijnsburch. Vijff jaren ingaende Petri ad Cathedram anno 1500 vijff ende
tachtich voorsz. om drie gulden ende thien stuvers van 40 grooten tstuck.
Anno 1590 soe heeft Dirck Gerrit Coenensz. voorsz. ingehuijrt dit voorsz. halve mergen lants gelegen
omtrent Valckenburger veer in Oestgeest. Belent oost ende zuijt Dirck Gerritsz. selffs, west den Rijn
ende noort dabdije van Reijnsburch. Vijff jaren ingaende Petri ad Cathedram anno 1500 tnegentich
voorsz. om vier gulden ende thien stuvers van 40 grooten tstuck.
Folio 277.
Prebenda Maioris.
Item int jaer van ’66 huijerde heer Oemen twie margen landts ende twie hont, gelegen in Leijderdorp,
tsiaers om 4 rijnse gulden, durende vijff jaer lange. Ende hij sel geven een groten tsiaers tot morgen
gelt sonder affslaen. Ende waert dat men geen morgen gelt en gaef nochtans soude hij geven 1
groten van die mergen. Ende voert doen aldat een out huijrman schuldich is te doen. Ende dit jaer van
’66 sal die eerste bruijckwaer ende betaelinge weesen.
Item int jaer van ’79 huerde Pieter Jacopsz. die verwer dese twie morgen lants voersz. vijff jaer lange
om vier rijnse gulden tsiaers. Voert in allen manieren alst voirsz. staet. Ende dit jaer van ’79 sel die
eerste bruijckwaer ende betaelinge wesen.
Item int jaer van ’84 huijerde Pieter Jacopsz. die verwer dese 2 morgen landts voersz. weder in vijff
jaer lang om 4½ rijns gulden tsiaers 40 groot voer elcke gulden. Voort in allen manieren als voersz.
staet. Ende dit jaer van ’84 sal die eerste bruijckwaer ende betaelinge wesen.
Item int jaer tnegentich heeft Willem Jacopsz. dit voersz. landt weder ingehuert vijff jaer lanck durende
om 4½ rijnse gulden zwaer gelt 12 vuijsen voer een gulden off gouden gulden. Actum sab… an.. Petri.
Ende tjaer voersz. is die eerste bruijckwaer ende betaelinge. Ende voirt in allen manieren alst voersz.
staet.
Item dit lant voersz. heeft weder ingehuijrt Claes Willemsz. die verwer, tien jaer lang om vijff rijnsce
gulden ende twie caponen. Ende hij sel dit landt houden buijten allen scaden up sijnen costen. Dat
jaer van 1500 ende vijff sel dat eerste bruijckwaer wesen ende betaelinge.
Dit landt heeft weder ingehuert Allert Gerijtsz. vijff jaer lanck om vijff rijnsche gulden ende twie
caponen. Voirt in manieren alst voer int boeck staet. Ende dat jaer van ’10 sel dat eerste bruijckwaer
wesen ende betaelinge.
Item dit landt voersz. heeft weder ingehuijert Cornelis Bouwensz. vijff jaer lang om 8 rijnse gulden
ende achte stuvers. Voert in allen manieren als voersz. staet. Ende dat jair van ’21 sal die eerste
bruijckwaer ende betaelinge wesen.
Item int jaer 1527 heeft Cornelis Bouwensz. 2 morgen ende twie hondt voersz. weder ingehuijrt tijen
jaeren lang
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Folio 277v.
om 10 gouden karolij gulden in goudt off in ander paijment alsoe goet mit allen voerwaerden in dese
boeck gescreven. Ende tjaer voersz. sal teerste jaer bruijcken ende betaelinge. (Volgt een Latijnse
zin).
Item desen voersz. twee morgen ende twe hondt weijlandt heeft Willem Jansz. van Reijnsburch
gehuert vijff jaijren lang tsiaers om twalven gouden karolij gulden oft ander gevalueerde paijmant dier
waerde, vrij gelt. Mit alden voerwaerden in dese huijrboeck gescreven. Ende tjaer van ’38 is teerste
bruijckjaer ende betaelinge. Aldus gedaen bij heer Henrick ende den registratoer wt bevel vanden
capittel.
Item dien twie morgen ende twie hondt weijlants an tander blat gescreven heeft weder ingehuijert
Willem Jansz. scoemaeker tot Reijnsburch vijff jaer lang. Tsiaers om 13houden karolij gulden off ander
paijment dier waerde, vrij gelt. Mit allen voerwaerden hier voer in dit boeck gescreven. Ende tjaer van
’44 sal eerste bruijcwaer ende betaelinge wesen.
Item int jaer 1500 ende ’49 heeft Willem Jansz. voersz. scoemaeker tot Reijnsburch weder ingehuert
desen twe margen ende twe hondt vijff jaijren lang, tsiaers om 15 gouden karolij gulden. Mit alden
voerwaerden in deser huijrboeck gscreven. Ende tjaer voersz. sal teerste bruijckjaer ende betaelinge
weesen.
Dese voersz. twee morgen ende twee hondt lants mit noch ander percelen van lant, gelegen an vijff
stucken geteijckent voer folio 271 heeft Jacop Willemsz. schoemaeker tot Reijnsburch ingehuijert twee
negen jaren. Tsiaers om ses ende dertich gulden vrij gelt. Van welck tjaer 1567 sal weesen teerste
bruijckjaer ende betaelinge. Mit voerwaerden ende conditien voer inden voersz. perceelen gescreven.
Folio 279v.
Prebenda Jacobi Maioris.
Item int jaer van ’65 huijerde Gerijt Gerijtsz. vijftalff morgen landts gemeen mitten capittel 5 jaer lange,
tsiaers om 10 gouden wilhelmus schilden. Welcke huijer staet bescreven ad lonqu… onder den
gemeen goeden in Leijderdorp.
Item int jaer van ’22 huijerde Sijmon Dircxz. vanden capittel 4½ morgen lants, gemeen mitten capittel
vijff jaer lange, tsiaers om £ 20. Welcke huijer bescreven staet onder den gemeen goeden in
Leijderdorp.
Item int jaer van 1527 huijerde Sijmon Dircxz. vanden capittel dese voersz. 4½ morgen lants gemeen
mitten capittel, vijff jaer jaer lange, tsiaers om 18 gouden karolij gulden off ander paijment, alsoe goet
mit allen voerwaerden inden boeck gescreven. Ende tjaer voersz. is teerste bruijckwaer ende
betaelinge. Dese huijr staet gescreven onder den gemeen goeden in Leijderdorp.
Item int jaer van 1532 heeft weder ingehuijrt Sijmon Dircxz. vanden capittel dese 4½ morgen landts
gemeen mitten capittel vijff jaer lang, tsiaers om 20 gouden karolij gulden off paijment hoer waerde.
Met allen voerwaerden als voersz. staet. Ende dat jaer voersz. is teerste bruijckwaer ende betaelinge.
Ende dese huijr staet bescreven mit die gemeen goeden in Leijderdorp. Ende compt prebende Jacobi
10 gouden karolij gulden.
Item int jaer van ’37 heeft weder ingehuijrt Sijmon Dircxz. van capittel dese 4½ mergen gemeen mittet
capittel vijff jaer lang voer 22 gouden karolij gulden ende twe capponen die die prebendaet Jacobi
Maioris hebben sal. Ende dit jair is teerste bruijck jaer.
Item dese 4½ morgen heeft wederom ingehuijrt Adriaen Sijmonsz. van tcapittel thien jaer lang om 24
gouden karolij gulden vrij gelt. Met allen voerwaerden in dit boeck gescreven. Ende tjaer van ’42 sal
teerste bruijckwaer ende betaelinge wesen.
Item Jan Aelwijnsz. heeft dien helft van desen voersz. 4½ morgen gehuijert die rest van die huijr
voersz., te weten drie jaren daer die eerste jaer bruijck ende betaelinge af is tjaijr 1549, tsiaers om 14
gouden karolij gulden off paijment dijer waerden. Mit voerwaerden in deser boeck gescreven. Ende
capittel heeft mitten prebendaet noch Jan Aelwijnsz. noch twee jaijren te bruijcken, nae die voersz.
restanten, drie jaren inden selvede prijs ende voerwaerden. Ende tjaer ’53 is tlaeste jaer.
Folio 280.
Item Jan Aelwijnsz. voersz. heeft weder ingehuijrt desen 4½ margen lants vijff jaijren, tsiaers om 14
gouden karolus gulden tsiaers. Mit alden voerwaerden in dese huijr boeck gescreven. Ende oec
gegeven een groete rentsoen in prop… Ende ’54 is teerste jaer bruijcker.
De huijrwaerden van desen landen soe die gemeen leggen mitte capittels lant, vervolcht folio 40.
Dit voersz. lant heeft nu ingehuijert Zijbrant Cornelisz. negen jaeren, tsiaers om twee ende veertich
gulden lopens gelts van als vrij etc. ut supra folio quinquagesimo.
Dit voorsz. lant heeft ingehuijrt Jacob Willemsz. schoemaecker tot Reijnsburch den tijt van vijff jaeren,
ingaende anno 1500 ende tachtich, siaers om veertich gulden soe folio 50 verso wert gementioneert.
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Folio 282.
Prebende Jacobi Maioris.
Item int jaer van ’86 huijerde Willem van Tetroede van die heeren een margen landts, gelegen op die
Moersch inden ambocht van Oestgeest, tsiaers om vijftich stuvers, vrij gelts. Ende hij sal doen al dat
een out huijrman schuldich is te doen. Ende dese huijer sal duren vijff jaer lang. Ende dat jaer van ’86
sel die eerste bruijckwaer wesen ende betaelinge.
Item int jaer ons heeren 1400 ende 92 in die maert die huijrde Jan Pietersz. tegens den heeren van
Hogelant ende tegens Danel van Tetroe 4 morgen landts ende twie hont, bijden hoop sonder maet 10
jaer lang om 13 gouden andries gulden voer dese tijt geslegen. In manieren als hier nae bescreven
staet. Te weten dat Jan Pietersz. voorsz. sel mogen breecken dit lant voersz. die drie eerste jaren,
Ende die seven ander jaren sel hij dreijsch leveren. Ende hij sal als doen dat een goet huijrman
schuldich is te doen. Ende dat lant buijten schade houden. Ende hij sel vrij gelt geven. Ende die eerste
bruijcwaer ende betaelinge sel wesen dat jaer van ’92 voersz. (volgen 2 Latijnse zinnen).
Item int jaer 1500 ende drie hebben ingehuijrt die susteren van sinte Maria Magdalena bijden deeken
ende capittel een margen lants voersz., gelegen up die Moersch, daer off die halve morgen toe
behoert prebende Petrij et Pauli. Tien jaer lang tsiaers om drie gouden andries gulden, vrij gelts. Mit
alle voerwaerden voesz. inden boeck. Ende dat jaer voern. sal dat eerste bruijckwaer wesen ende
betaelinge. Ende sijn mede voerwaerden dat men dit lant niet breecken en sullen, mar weijen. Van dit
halve mergen ziet voirt de prebende Petri et Pauli folio (niets ingevuld).
Item desen margen lants daer die helft toebehoirt die prebende Petri et Pauli heeft die weduwe van
Willem Bouwensz. weder ingehuijert vijff jaer lang, tsiaers om 8 gouden karolus gulden in goudt off
paijment dier waerden. Mit allen voerwaerden in deser huijrboeck gescreven. Ende tjaer van ’46 is
teerste jaer bruijck ende betaelinge. Compt desen proven daer aff 4 karolij gulden in gout.
Dit voirn. margen weijlant daer die helft off toebehoort prebende voirn. Petra et Pauli (…..) heeft
e
ingehuijrt den 27 januarij anno 1500 eene ende vijftich stilo communi Sijmon Jansz. woenende tot
Reijnsburch, den tijt van vijff jaren an een volgende, daer teerste bruijckjaer ende betalinge sal zijn dit
tegenwoerdige jaer van een ende vijftich, jaerlicx om negen gouden karolij gulden an goudt, off den
wairden aen paijment dair voir, soe veel die karolij doen sal in tijden als desen huijr jaerlicx verscinct,
vrij gelt. Ende voirt met allen anderen voirwaerden hier voer in desen boeck gescreven.
Folio 282v.
Sijmon Jansz. heeft dit voersz. mergen lants weder ingehuijrt vijff jaeren, tsiaers om thien gulden,
lopens gelt, etc. in f..ca folio 324.
Folio 284v.
Prebenda Joannis Baptiste.
Item int jaer van ’71 huerde Pouwels Dirc ende Dirck van Buscht sijn vader 4½ margen lants ende een
half hont, gelegen in Soeterwoude 20 jaer lang. Tsiaers om vijff gouden wilhelmus scilden, den schilt
41 groot nae wtwijsinge die scepen brieff die daer of is bij onse registratoer. Ende tjaer van ’71 is die
eerste bruijckwaer. Des heeft dat capittel daer in een morgen gemeen mit die 4½ margen ende dat
halliff hont. Et sic facit 5 morgen ende dat halff hont.
Item dit voersz. lant hebben ingehuert tsamen Jan Claesz. ende Harper Florijsz. tien jaer lang, tsiaers
om vijff gouden wilhelmus scilden 41 groot voer die schilde gerekent, vrijs gelts. Des sijn voerwaerden
sat sij dit voersz. landt sellen moegen inbreken tot landts oorbair die eerste vijff jaren, mar die leste
vijff jaren sellen sij dit voersz. landt dreesch up leveren. Ende dat jaer van ’95 sel die eerste bruijck
wair wesen ende betaelinge.
Item dit voersz. landt heeft weder ingehuijrt Walich Jacopsz. om £ 9, vrij gelt. In allen voerwaerden als
voir in dit boeck staet, vijff jaer lang. Ende dat jaer 1500 ende vijff sel die eerste bruijckwaer wesen
ende betaelinge.
Die vier jaeren die walich noch in huer heeft, die heeft over genoemen Cornelis Dirck Willemsz. van
Collen, in allen manieren als Walich die gehuijrt hadde om £ 9. Ende dat jaer van sessen sel die
eerste bruijckwaer wesen ende betaelinge.
Dit lant heeft Claes Willemsz. weder over genoemen van Cornelis Dircxz., in allen manieren als hij die
overgenoemen heeft van Walich Jacopsz.
Item dese 4½ morgen een halliff hont lants heeft weder ingehuijrt Willem Hugensz. 10 jaer lanck. In
allen voerwaerden als voir int boeck staet, om £ 9 ende 4 placken. Hij sel dit lant mogen breken om
die biesen willen des veelheijt die int lant zijn. Ende dat jaer van ’18 sel die eesrte bruijckwaer wesen
ende betaelinge.
Int jaer 1500 ende 28 heeft Willem Hugensz. weder ingehuert sestalve margen lants ende een halve
hont. Daer een margen of toebehoert den capittel ende tander deel sint Jans Baptiste proven, thijen
jaijeren lang tsiaers om £ 11 hollants. Mit allen voerwaerden als voer in dese huijrboeck geschreven
staet. Des is noch voorwaert dat Willem voorsz. sal op dit lant doen brengen op sinen cost twee
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hondert scepen poortaerden ende noch twee hondert scepen cleij, bagger ende daer mede desen
voersz. lant toe maeken ende hogen binnen drie jaijren
Kanttekening: Van die ene morgen toebehorende tcapiitel vide in Soeterwoude folio 110.
Folio 285.
meest van noede sal weesen sonder als dan meer te saijen ofte maijen dit voirsz landt, mar alleen
weijen. Ende nae desen voirsz. thien jaijen soe en sall Willem Hugesz. voirsz. sinen erfgenamen ende
naecomelingen gheen aenseggen aen dit voirsz. lant, mar sal vrij onbecommert an den capittel
coemen sonder eenighe betereinge te geven van dit costen an dit voirsz. lant gedaen. Ende tjaer
voersz. sal teerste bruijckwaer ende betaelinge weesen.
Item dese 5½ morgen heeft ingehuijrt Pieter Joesten van Wassenaer om 18 gouden karolij gulden,
drie jaer langh. Ende tjaer van ’40 sal teerste bruijcwaer wesen ende betaelinge.
Item dese 5½ morgen heeft wederom ingehuijrt Pieter Joesten van Wassenaer om 20 karolus gulden,
vijff jaer langh. Mit alle voerwaerden in dit boeck gescreven. Ende tjaer van ’45 sal teerste bruijckwaer
ende betaelinge wesen. Vide hier voren inden tijtel van Soeterwoude van een watermoelen staende
up dit lant.
Item Pieter Joesten plach te bruijcken 5½ margen lants daer van een morgen den capittel
toebehoerde die nu daer aff getoegen is. Soe blijft noch 4½ dien behoeren sint Jan Baptisten proeven.
Item desen 4½ margen weijlants heeft nu ingehuert Cornelis Jacopsz. olijslager, vijff jaeren lang om
26 gouden karolij gulden. Te betaelen voer Midvasten als dien karolij gulden loop hebben in tijt dat die
huijr verscinct. Mit alden voerwaerden hem te voergelesen. Ende tjaer van 55 is teerste bruijckjaer
ende betaelinge.
Folio 287v.
Prebenda sancti Pauli.
Item int jaer van ’61 huijerde Gerijt Decker 4 morgen lants ende twe hont, den hoop om vijff engelze
nobelen, die nobel gerekent voer vijftich placken ende twe caponen, durende tien jaer lange. Ende hij
sal geven een groten tsiaers verlorens gelts tot mergen gelt. Ende doen aldat een out huijrman
schuldich is te doen. Ende dit jaer van ’61 sel die eerste bruijckwaer ende betaelinge weesen.
Item int jaer van ’70 huijerde Willem (Jan) Jacopsz. 4 morgen lants ende twie hondt voirsz., bijden
hoop sonder maet, tsiaers om vijff engelse nobelen, die nobel gerekent voer vijftich stuvers ende twie
caponen, durende tien jaer lange. Ende hij sel geven een groot verlorens gelts sonder ofslaen ende
doen al dat een out huijrman sculdich is te doen. Ende dat jaer van ’71 is die eerste bruijckwaer ende
betaelinge.
Item int jaer van ’83 huijrde Claes Jansz. dese 4 morgen lants voersz. ende 2 hont tien jaer lang,
tsiaers om 13 rijnse gulden, den gulden 20 st. ende twie caponen, of ses stuvers voer die twie
caponen. Voirt in allen manieren alst voirsz. staet. Ende dit jaer van ’83 sel die eerste bruijckwaer
ende betaelinge weesen.
Item dit voersz. lant heeft wederom ingehuijrt Cornelis Claes Florijsz. int jaer van ’95 om dertiendalve
rijnse gulden, stuc van 40 groot ende drie caponen of voer stuck drie placken, vrij gelt vijff jaer lang
durende. Ende dat jaer voersz. sel dat eerste bruijckwaer wesen ende betaelinge.
Item dit lant heeft weder ingehuijrt Cornelis Claes Florijsz. vijff jaer om 18 rijnsce gulden, stuc van 40
groot, vrij gelt. Na inhout die voerwaerden die voer int boeck staen. Ende dat jaer van vijffven sel die
eerste bruijckwaer wesen ende betaelinge.
Item dit lant voersz. heeft weder ingehuert Cornelis Claesz. Kock vijff jaer om 20 rijnsce gulden, vri
gelt na inhout die voerwaerden voer int boeck gescreven. Ende dat jaer van ’16 sel die eerste
bruijckwaer wesen ende betaelinge.
Item dit voersz. lant heeft weder ingehuijrt Cornelis Claesz. Kock vijff jaer om 22 rijnssche gulden, vri
gelt. Ende noch alle jaer een wetenshuer die goet is nae inhout die voerwaerden voer voersz. Ende
dat jaer van ’21 sel die eerste bruijckwaer wesen ende betaelinge.
Folio 288.
Item dit voorsz. lant heeft weder ingehuert Jan Cornelisz. Kock vijff jaer om 25 rijnssche gulden, vrij
gelt nae inhout die voerwaerden voersz. in dese boeck. Ende tjaer van ’26 is teerste bruijcwaer ende
betalinge.
Item dit lant voersz. heeft weder ingehuijrt Jan Cornelisz. Kock vijff jaer lanc om 26 gouden karolij
gulden, vrij gelt nae inhout die voerwaerden in dese boeck voersz. Ende tjaer van ’31 is teerste
bruijckwaer ende betaelinge.
Item desen voersz. 4 morgen ende 2 hont lants heeft Jan Heij ingehuijrt vijff jaer lang, tsiaers om 31
karolij gulden. Mit alden voerwaerden in dese huijrboeck gescreven. Ende tjaer van ’36 is teerste
bruijckjaer ende betaelinge.
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Dese 4 morgen ende twie hont lants heeft wederom ingehuijrt vijff jaer lang Govert IJsbrantsz. om 40
karolij gulden. Mit alle voerwaerden in dit huijrboeck gescreven. Ende tjaer van ’41 sal teerste
bruijckwaer ende betaelinge wesen.
Dese 4 morgen ende twie hont lants heeft wederom ingehuijrt Govert IJsbrantsz. vijf jaer langh om 37
karolus gulden, vri gelt. Mit allen voerwaerden in dit boeck gescreven. Ende tjaer van ’46 sal teerste
bruijckwaer ende betaelinge wesen.
e
Dese voersz. vier morgen ende twie hont lants heeft wederomme in gehuijrt den 2 septembris anno
’50 die voersz. Govert IJsbrantsz. vijff jaeren lang an een volgende, jaerlicx om seven ende dertich
gouden karolij gulden of den waerden daer voer zoe die loop hebben, vri gelt. Ende mit allen
voerwaerden in dit boeck voergescreven. Ende tjaer van een ende vijftich sal teerste bruijcwaer ende
betaelinge wesen.
Item dese vier morgen ende twie hont lants heeft weder ingehuijrt Govert IJsbrantsz. den tijt van vijff
jaer. Waer van teerste bruijckjaer ende betaelinge wesen sal het jaer van ses ende vijftich stilo
communi. Jaerlicx om 39 karolij gulden an goudt off den prijs daer voer zoe die loop sullen hebben
inden tijt vanden betaelinge. Met alle voerwaerden in desen huijr boeck gescreven.
Item dese voersz. vier morgen ende twie hondt lants heeft weder ingehuijrt Govert IJsbrantsz. voern.
den tijt van vijff jaeren, tsiaers om veertich karolus
Folio 288v.
gulden lopens gelts van als vrij oeck mede vanden thienden (penning). Ende voert mit alle andere
capittels voerwaerden voer in desen huijrboeck gescreven. Ende tjaer 1500 ende eenentsestich sal
wesen teerste bruijckjaer.
Item dese vier margen twee hondt lants heeft weederomme ingehuijrt Govert IJsbrantsz. vijff jaer lang,
tsiaers om 40 guldens, van als vrij oeck mede vanden thienden penning. Ende voort met allen
anderen capittels voerwaerden. Ende jaer van tses ende tsestich is teerste jaer.
Deese voorsz. vier mergen ende twee hondt lants heeft ingehuijrt Cornelis Jansz. den tijt van vijff
achtereenvolgende jaeren, ingaende teerste vandien Petri ad Cathedram anno 1500 ende tachtich,
siaers voor de somme van twee ende veertich guldens van 40 grooten tstuck. Te betaelen jaerlicxs de
selve huijre op drie termijnen als vuijtgang meij, Jacobi ende Kersmisse telcken een gerecht derde
paert vandien, vrijs gelts van molen ende margengelden ende van allen andere schattingen, ongelden
e
ts
ende impositien, nijet vuijtgesondert dan tgeene bijde co ma ofte Staten slants van Hollandt daer op
tot laste vanden eijgenaer gestelt sal werden. Ende met andere voorwaerden breder inde huijrcedulle
gementioneert. Ons present als schepenen daer toe gecommitteert.
Anno 1585 soe heeft Cornelis Jans zoon van Amersvoort ingehuijert deese vier mergen ende twee
hont lants, gelegen in Leijderdorp achter de coij bij Stenevelt. Belent oost de warmoes thuijnen, zuijt
de voorsz. coij, west Jan Daniels zoons bruijckweer ende noort tVrouwen gasthuijs tot Leijden. Vijff
jaeren ingaende Petri ad Cathedram anno 1500 vijff ende tachtich voorsz. om twee ende veertich
gulden van 40 grooten tstuck.
Anno 1590 soe heeft Willem van Oij ingehuijrt deese voorsz. vier mergen ende twee hont lants,
gelegen in Leijderdorp achter de coij bij Stenevelt. Belent oost de warmoes thuijnen, zuijt de voorsz.
coij, west Jan Daniels zoons bruijckweer ende noort tVrouwen gasthuijs tot Leijden. Vijff jaeren
ingaende Petri ad Cathedram anno 1500 tnegentich voorsz. om acht ende tseventich gulden van 40
grooten tstuck.
Folio 290v.
Prebende sancti Andree apostel.
Item Lijsbeth, Dirc Ghijsbrechtsz. wijff heeft ingehuijrt een mergen lant ende 30 gaerden, gelegen in
Soeterwoude bijden ramen om 44 placken, vri gelt. Na voirwaerden die voir int buick staet, tien jaer
lanck. Ende dat jaer van vijff sel die eerste bruijckwaer wesen ende betaelinge. Ende dit voirsz. lant
salmen mogen insteken drie jair lang ende niet langer. Ende die ander jaren sal sij dit voirsz. lant
dreech op leveren. Ende dit is gedaen bij die deken ende possessoers van die voersz. provent.
Item int jaer van ’19 heeft weder ingehuijrt Willem Dircxz. een morgen lants ende 30 gaerden 10 jaer
lang om 2½ rijnssche gulden tsiaers om vri gelt als voer inden buick staet. Ende dat jaer van
negentienen sal die eerste bruijcwaer wesen ende betaelinge.
Item dese voersz. morgen ende 30 gaerden lants heeft Willem Dircxz. voersz. weder ingehuijrt thien
jaren lang, tsiaers om vierdalve gouden karolij gulden off ander paijment alsoe goet. Mit alden
voerwaerden in dese huijr boeck gescreven. Ende tjaer van 1500 ende 30 is teerste jaer bruijcker
ende betaelinge.
Item dese voersz. morgen ende 30 gaerden lants heeft wederom ingehuijrt Willem Dircxz. thien jaijren
om 4½ gouden karolij gulden of paijment hoerder waerden nae voerwaerde des capittels. Ende tjaer
van ’42 is teerste bruijck waer ende betaeling.
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Item Willem Dircxz. heeft weder ingehuijert dit voersz. morgen ende 30 gaerden lants vijff jaijren lang,
tsiaers om 6½ gouden karolus gulden in goudt als loop hebben in die tijt als die huijr verschinct, vrij
gelt. Met alden voerwaerden in deser huijrboeck gescreven. Ende tjaer van ’52 is teerste bruijckjaer
ende betaelinge.
Item dit voerscreven landt is bijden selffden Willem Diricksz. ofte sijn erffghenamen ghebruijckt, noch
vijff jaeren als boven.
Item anno ’62 heeft Floris Willem Dirricksz. dit voorschreven weder inghehuijert den tijt van vijff jaers
lanck ghedurende, tsiaers om neghen guldens, vrij ghelts. Met allen anderen capittels voerwaerden.
Ende het jaer voerschreven was het eerste bruijck jaer.
Folio 291.
Item anno ’69 heeft Floris Willem Dirricksz. weeder inghehuijert dit voerschreven landt den tijt van vijff
jaeren lanck ghedurende, tsiaers om neghen gulden loopens ghelts. Vrij van als niet wijtghesondert.
Ende voert met allen anderen capittels voerwaerden. Ende het jaer sestich seven sal het eerste
bruijck jaer sijn. Ende dit ghedaen bij heer Adriaen Cornelisz. ende heer Jacop Jansz. als possesseurs
prebende sint Andree wijt het capittels (beweeck).
Dit voerschreven is belent an die noortoestzijde den Heijleghen Gheest tot Leijden ghenaemt die
Sleeten, an die oestzijde Cornelis Hubrechtsz., an die suijtende proven lant van Sijmon van Oijen met
Huijch van Bancken ofte meer andere, an het noortende den Heijleghen Gheest voernoemt met een
huecke landts ende met ander proven lant daer bezijden.
Folio 293.
Prebende Andree apostel.
Int jaer van ’86 huijerde Florijs Jansz. twie mergen landts, gelegen bij die Poel ende is houijlant, tien
jaer lang, tsiaers om £ 4 paijment. Ende Floris Jansz. sal dit lant buijten scade houden ende doen dat
een out huijrman schuldich is te doen. Ende sel geven een groten verlorens gelts. Ende voirt wtleggen
ende corten. Ende dit jaer van ’86 sel die eerste bruijckwaer ende betaelinge wesen.
Item int jaer van ’97 heeft Florijs Jansz. dit voirsz. lant weder ingehuijrt tien jaer lanck in alle manieren
als boven voirsz. stait, behouwelick dat Florijs sel geven vri gelt sonder corten. Ende dat jaer voersz.
sel die eerste bruijcwaer ende betalinge wesen.
Item dit voersz. lant heeft ingehuert Cornelis Heijmansz. vijff jaer om ses pont hollants nae inhoudt die
voerwaerden als voer in boeck. Mit voerwaerden datmen dit lant maijen sel om dat anderde jaer. Ende
dat jaer van 1500 ende negen sel dat eerste bruijcwaer wesen ende betaelinge.
Item dit voersz. lant heeft weder gehuijrt Cornelis Heijmansz. vijff jaer lan(g) om int breecken van den
dick om £ 4½ hollants nae inhout die verwaerden voer in die boeck gescreven. Ende tjaer van 1500
ende 11 sal dat eerste bruijckjaer wesen ende betalin(g).
Item dit voersz. lant heeft weder ingehuert Cornelis Heijmansz. van de capittel tien jaeren lang na
inhout die voerwaerden voir inden boeck gescreven, tsiaers om vijff rijns gulden, vrij gelt. Ende het
jaer van 1500 ende 25 sal dat eerste bruijcjaer wesen ende betaelinge.
Item dit voersz. lant heeft Annitgen Jansdr., Sijmon Kerstansz. weduwe thien jaeren lang gehuijrt,
tsiaers om 7 gouden karolij gulden of ander paijment alsoe guet. Mit alden voerwaerden in dese
huijrboeck gescreven. Ende tjaer ’36 is teerste bruijcjaer ende betaelinge.
Item dese twee margen weijlant heeft Anthonis Meesz., Annitgen Jansdr. voersz. man ingehuijrt vijff
jaren lang om seven gouden karolij gulden. Mit alden voerwaerden in dese boeck gescreven. Ende
tjaer van ’48 is teerste jaer bruijck ende betaelinge. Aldus gedaen bij mijn heer den deeken ende Mr.
Jan Velleman ende die registrateur bij consent ende bevel vanden capittel.
Folio 293v.
Item dese twee morgen weijlants heeft weederomme ingehuijrt Anthonis Meesz. negen jaer lanck om
12 gulden tsiaers lopens gelt van als vrij oeck mede vanden thiende penning. Met noch zeeckere
conditie om thoe te maken, breeder blijckende bij die huijr cedulle daer van gemaect, rusterende
onder heer Gerrijt vuijt den Haech. Ende jaer van vier ende tsestich is teerste bruijct jaer.
Deese voorsz. twee merghen lants heeft wederomme ingehuijrt Pieter Adriaensz. vijff jaeren ingaende
teerste Petri ad Cathedram anno 1500 twee ende tachtich, siaers voor de somme van twaleff gulden
van 40 grooten tstuck. Te betaelen jaerlicx op drie termijnen als vuijtganck meij, Jacobi ende
Kersmisse, telcken een gerecht derde paert vandien. Vrijs gelts van moelen ende mergengelden ende
van allen andere schattingen, ongelden ende impositien niet vuijtgezondert dan tgeene bijden Staeten
slants van Hollandt daer op tot laste vanden eijghenaer gestelt sal werden. In kennisse van ons
ondergescreven schepenen daertoe gecommitteert.
Anno 1587 soe heeft Pieter Adriaensz. ingehuijert deese voorsz. twee mergen lants gelegen over de
Poel inden ambachte van Oestgeest. Belent oost den Brouckdijck, zuijt Cornelis Cornelisz. tot
Warmont, west Hobben Adriaensz. bruijckweer ende noort de weesen tot Leijden. Vijff jaer ingaende
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Petri ad Cathedram anno 1500 zeeven ende tachtich voorsz. om twaeleff gulden van 40 grooten
tstuck.
Folio 295v.
Prebende Andree apostel.
Item int jaer van ’64 huijerde Herman Holl 9 morgen landts tgegens heer Vranck Horst ende heer
Florijs Vranckensz. canonicken sinte Pancraes tot Leijden tien jaer lange. Ende sijn voerwaerden dat
Herman Hol alle oncosten van dese 9 morgen lants betaelen sel op sinen cost alle jaers, durende 10
jaer lanck. Ende Herman Holl voersz. sel alle jaers van desen 9 morgen landts geven te huijr £ 5½
paijment, vrij gelt. Ende Herman Hol sel dese gelde alle jaers betaelen twijsken sint Jacops dach ende
sint Lourijs. Ende waer dat saeck dat hij dese gelden niet en betaelde op dese tijt voirsz., soe selmen
dese gelde verhalen op Pieter Claesz. op die Hoegevoert die daer borrich voer is gewarden. Ende dat
jaer van ’65 sel die eerste bruijcwaer wesen. Ende deser cedelen sijn twie geteijckende cedelen mit a,
b, c. Die een is wt den anderen gesneden.
Item dit landt voersz. heeft weder ingehuijrt Jacop Jan Lutgesz. in Wairden vijff jaer lanck, die mergen
om 12 placken, vrij gelt. Voirt sel hij doen al dat een out huijrman schuldich is te duen. Ende dat jaer
van drien is die eerste bruijcwaer ende betaelinge.
Item dit lant voersz. heeft weder ingehuijrt Dirck Rouloffsz. in Wairden den 9 margen, bijden hoep
sonder maet 10 jaren lang om negen rijns gulden. Te betaelen alle jaers voer Bloke Pasque. Met allen
voerwaerden in desen boeck voersz. oft het sal wter huijr wesen. Ende tjaer van ’26 sal die eerste
bruijckwaer ende betaelinge wesen. Gedaen in des capittels huijs bij die vicedeeken ende Mr. Dirck
Jacopsz. ende die registratoer ende Gerijt Willemsz. van Waerden bij consent van die capittel.
Item dese 9 morgen lants in Waerden heeft Dirck Roulofsz. ingehuijrt vijff jaijren lang elcke morgen
tsiaers 36 st., facit tsamen tsiaers 16 gulden 4 stuvers. Mit allen andere voerwaerden in dese
huijrboeck gescreven. Ende tjaer ’36 is teerste bruijck jaer ende betalinge. Aldus gedaen bij onsen
deeken ende heer Dirck Jacopsz. prebendaten, mit consent vanden gemeen capittel ende voerleeden
bijden registratoer vanden capittel.
Item dese voersz. negen morgen lants in Waerden heeft weder ingehuijrt Dirck Roulofsz. vijff jaren
lang, elck morgen tsiaers om 45 st., facit tsamen 27 pont. Mit alden voerwaerden in desen huijr boeck
gescreven. Ende tjaer van ’49 sal teerste bruijckjaer wesen ende betaelinge.
Folio 296.
e
Anno 1500 ende tsestich upten 26 octobis heeft Pieter Dircxz. woenende tot Waerden ingehuijrt
vanden possessoren van sinte Andries prebenden als heer Gerijt Jansz. ende heer Adriaen van
Schijdam canonicken in sinte Pancraes collegiate kercke binnen Leijden metten gedeputeerden
vanden selve collegie, negen mergen ende nijet langer, tsiaers om ses ende twintich gulden van 40
grooten stuck, van als vrij gelt oeck mede vanden thienden penning off vijfte penning. Ende voort nae
allen anderen capittels voerwaerden voer in desen huijrboeck gescreven. Ende hebben dese voersz.
negen mergen belegen, ant westende de Zwarte dijck streckende vande graefflicheijt van Hollants
landt off ande Rijchgeweijde lantscheijdinge toe, ant oestende Willem Heijnricxz. ende westwaerts
Arent Hugesz. mit bruijcklandt. Ende tjaer 1500 ende een ende tsestich sal wesen teerste bruijckjaer
ende betaelinge. Aldus gedaen ten huijse van heer Gerijt Jansz. metten gedeputeerden vanden
capittel als Mr. Cornelis Baroen vicedeken, Mr. Melis van Oij ende heer Christiaen Reijersz.
Dit voersz. landt is Peter Dircksz. wederomme gegundt om die oude huijr, mits dat hij die prebenten
altoes te vollen sal betalen sonder ijet te corten nijet jegens staende enige ordonnatie gemaeckt bijden
t
ma ofte ijmant anders alsoe hij daer huijr nae genoten heeft. Ende jaer van twee ende zeventich sal
teerste bruijck jaer sijn ende betalinge, den tijt van vijff jaren.
Deese voorsz. negen mergen lants heeft ingehuijrt Dirck Pieters zoon den tijt van vijff achter een
volgende jaeren, ingaende teerste vandien Petri ad Cathedram anno 1500 ende tachtich, siaers voor
die somme van veerthien gulden van 40 grooten tstuck. Te betaelen jaerlicxs de selve huijre op drie
termijnen als vuijtgang meij, Jacobi ende Kersmisse, telcken een gerecht derde paert vandien, vrijs
gelts van molen ende mergengelden. Ende van allen andere schattingen, ongelden ende impositien
e
ts
niet vuijtgesondert dan tgeene bijde co ma ofte Staeten slants van Hollandt daer op tot laste vanden
eijgenaer gestelt sal werden. Ende met andere voorwaerden breder inde huijrcedulle gementioneert.
Ons present als schepenen daer toe gecommitteert.
Folio 296v.
Anno 1585 soe heeft Dirck Pietersz. tot Waerden ingehuijrt deese voorsz. neegen mergen lants,
gelegen in Waerden voorsz. aenden Swartendijck. Belent oost derffgenamen van Willem Heijndricx
zoon ende west Mr. Hijpolitus tot Uijtrecht, streckende voor uijt de Westeijnder wateringe over de
voorsz. dijck beneffens tlant toecomende de graeffelijckheijt van Hollant tot achter aende
lantscheijdinge vande Ruijgeweijde. Vijf jaren ingaende Petri ad Cathedram anno 1500 vijff ende
tachtich voorsz. om zes ende twintich gulden van 40 grooten tstuck.
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Anno 1590 soe heeft Dirck Pietersz. voorsz. ingehuijert deese voorsz. neegen mergen lants, gelegen
in Waerden aende Swartendijck. Vijff jaren ingaende Petri ad Cathedram anno 1500 tnegentich
voorsz. om dertich gulden van 40 grooten tstuck,
Folio 298.
Prebenda Marie Magdalene.
Item int jaer van ’64 huijrdt Pieter Jan Boudijnsz. 3 morgen lants, gelegen inden ambocht van
Zoeterwoude buijten die Hoegevoerts poert den hoop om 7 wilhelmus scilden, 20 placken voer die
schildt 10 jaer lang durende. Ende hij sel geven 1 groot verlorens gelts van die mergen sonder
ofslaen. Ende voort doen al dat een out huijrman schuldich is te doen. Ende voort sel hij doen dat
lants oorbaer, dat is te weten waert saecke dat dit lant bijesde, soe soude hij dat lant mogen breken.
Des sel hij dit lant die drie leste jaren dreech op leveren. Ende dit jaer van ’64 is die eerste bruijckwaer
ende betaelinge.
Item int jaer van ’82 huijerde Mourijn Boudijnsz. dese voersz. 3 morgen lants, tien jaer lange, siaers
om 6½ wilhelmus scilde. In alle manieren ende voerwaerden alst voersz. staet. Ende dat jaer van ’83
sel die eerste bruijckwaer ende betaelinge wesen.
Item int jaer ons heeren 1492 huerde Mourijn Boudijnsz. dese voersz. drie morgen lants weder in, tien
jaer lanck in allen manieren als voer gescreven staet anders dan dat hij vrij gelt gheven sel.
Item dit lant voersz. heeft weder ingehuert Lijsbeth, Dirc Ghijsbrechtsz. weduwe, tien jaer lanc om
sevendalve rinsce gulden. In allen voerwaerden als voer in boeck staet. Ende dat jaer van viven sel
dat eerste bruijcwaer wesen ende betaelinge.
Item dit landt heeft weder ingehuijrt Willem Dircxz. tien jaer om 9 rinsce gulden, vri gelt. In
voerwaerden als voer int boec staet. Ende dat jaer van vijftinen sel die eerste bruijcwaer wesen ende
betaelinge.
Item desen 3 morgen lants voersz. heeft weder ingehuert Willem Dircxz. tien jaeren om 14 rijns
gulden, vrij gelt tsiaers ende een scapen schoer. Met allen voerwaerden dien inden boeck gescreven
staen. Ende tjaer van ’25 sal die eerste bruijck jaer wesen ende betaelinge. Gedaen in presentie van
Mr. Dirck Jacopsz. ende Mr. Cornelis Baroen wt bevel vanden capittel.
Item desen drie morgen lants voersz. heeft nu ingehuijrt Gerijt Boeckelsz. brouwer tien jaeren lanck,
tsiaers om 17 gouden karolij gulden in goudt, vrij gelt. Met allen voerwaerden die in desen boeck
gescreven staen. Ende tjaer van ’35 sal die eerste bruijcke jaer wesen ende betaelinge. Aldus gedaen
in presenci van die prebendaet ende die registratoer wt bevel vanden capittel.
Folio 298v.
Dese 3 morgen lants heeft wederom ingehuijrt Willem Dircxz. om 20 karolus gulden den tijt van vijff
jaren, vrij gelt. Met alle voerwaerden in dit huijrboeck gescreven. Ende tjaer van ’45 sal teerste
bruijckwaer ende betaelinge wesen.
Item desen drie mergen lants heeft Willem Dircxz. weder ingehuert vanden deeken ende gemeen
capittel tsiaers om een twintich gouden karolij gulden vijff jaer lang, vrij gelt. Mit alden voerwaerden in
deser huijrboec gescreven. Ende tjaer van vijftich sal teerste bruijckjaer ende betaelinge wesen. Des
soe heeft de deken ende gemeen capittel van gheen werden bekent ende te niet gedaen sulcke huijr
als Willem Dircxz. voorsz. seijde gedaen te hebben met heer Joest Claesz Toll van dit voorsz. lant.
Ende daer en boven bij decreet geordineert dat allen jaers den capittel ontfangen sal een karolus
gulden wt dien voersz. huijr jaerlicx verschinen tot behoeff van den ornamenten des capittels voersz.
ter cause van die corrective van die voersz. heer Joest Toll in die voersz. jaer gestelt ende immugeert.
Item Willem Dircxz. olijslager heeft die drie margen lants voergescreven toe behoerende Marie
Magdalena prebende neghen jaijren lang an een volgende, tsiaers om vijff ende twintich gouden
karolus gulden als loop hebben in tijt dat die huijr verschinct, vrij gelt. Van als vrij mit alden conditien
ende voerwaerden in deser huijrboeck voer gescreven. Te betaelen tot Lichtmisse daer an volgende.
Mit voerwaerden dat Willem Dircxz. ende sijnen erven dese drie margen lants gelijc toemaeken sal
ende dien hoogen wallen ofsteecken ende doen brengen inden la(e)chte van dit lant, daer meer
oorbaer ende nut wesen sal. Aldus gedaen bij Mr. Cornelis Willemsz. ende Mr. Cornelis Baroen wt
consent vanden capittel mit die possessoer vanden voersz. procedure die ontfangen heeft terstont
drien karolij voor een rantsoen. Ende tjaer van 1555 is teerste jaer bruijcker ende betaelinge.
Item Jacob Henricksz. Amwet in Zoeterwou heeft dese drie margen voersz. ingehuijrt negen jaren
lanck om 28 gulden tsiaers lopens gelt. Mits conditie soe voerde hij van sijn woeninge vertreckt dat hij
die sal mogen voerts verhuijren, mits blijvende altoes betaelende van desen 28 guldens. Ende jare
van vijff ende tsestichen sal weesen dat eerste bruijck ende betalinge.
Folio 299.
Item dese voirsz. drie margen heeft nu in huijr ontfanghe vanden deecken ende gemeen capittel Arent
Cornelisz. backer den tijt van negen jaren ende dat om veertich guldens tsiaers, vrij gelt oeck mede
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vanden thienden penning ende met allen anderen capittels voerwaerden. Ende jaer van tses ende
tsestichen is teerste bruijck jaer.
Anno 1500 negen ende tsestich soe heeft Arent Cornelisz. backer gerenuncieert van sijn resterende
jaren. Ende is bijden prebendaet ende de gecommitteerden des capittels dit voirsz. landt als drie
morgen verhuijrt met allen capittels voerwaerden negen jaren lanck heer Jan Willemsz. ons mede
broeder om dertich carolij guldens lopens gelts van als vrij. Ende tjaer van zeventich is teerste
bruijckjaer, breder blijckende bij die huijr cedulle die zij ellicx een off hebbem ofte hier bij een leijt.
Deese voorsz. drie merghen lants gelegen in Soeterwoude heeft inghehuijrt Jan Corsz. timmerman
den tijt van vijff jaeren ingaende teerste Petri ad Cathedram anno 1500 twee ende tachtich siaers voor
de somme van acht ende twintich gulden van 40 grooten tstuck. Te betaelen jaerlicxs op drie
termijnen als vuijtganck meij, Jacobi ende Kersmisse telcken een gherecht derde paert vandien, vrijs
gelts van molen ende mergengelden. Ende van allen andere schattingen, ongelden ende impositien
niet vuijtgesondert dan tgene bijden Staten slants van Hollandt daer op tot laste vanden eijgenaer
gestelt sal werden. In kennisse van ons ondergescreven schepenen daer toe gecommitteert.
Anno 1587 soe heeft Claes Cornelis zoon van der Maes ingehuijert deese voorsz. drie mergen lants
gelegen in Soeterwoude. Belent oost Adriaen Dirck Ottens zoons weduwe, zuijt zeecker provenlant
staende ter collatie vanden heere van Cabau daer bruijcker off es Pieter Thonisz., west Adriaen
Gherritsz. Moeijts bruijckweer ende noort den heere van Lochorst. Vijff jaren ingaende Petri ad
Cathedram anno 1500 zeeven ende tachtich voorsz. om zeeven ende twintich gulden van 40 grooten
tstuck.
Folio 301.
Prebenda Marie Magdalene.
Item int jaer van ’71 huijerde Jan Claesz. die Blindensz. vier morgen lants gelegen in Soeterwoude
ambocht tien jaer lange, bij den hoop sonder maet tsiaers om 1½ rijnse gulden. Ende hij sel dit lant
buijten scade houden. Ende sel geven een grooten tsiaers verlorens gelts tot morgengelt van die
morgen sonder ofslaen ende doen voort dat een out huijsman schuldich is te doen. Ende dit jaer van
’71 is die eerste bruijckwaer ende betaelinge.
Item int jaer van ’86 huijrde Claes Jan Claesz. die Blinde dese voersz. 4 mergen landts weder. In allen
manieren alst Claes die Blinde plach te bruijcken. Ende dese huijr sall duren tien jaer lange. Ende dat
jaer van ’86 sel die eerste bruijckwaer ende betaelinge wesen.
Item desen huijr is verlangt naden jaeren hier boven geteijckent 25 jaren. Des soe sal hij dit lant
verbeteren mit pootaerde. Ende voirt heeft Claes Jan Claes die Blinden dit lant in allen manieren in
huijr als voersz. staet. Actum anno tnegentich 4 mensis februarij.
Item dit lant voersz. heeft wederom ingehuijrt tien jaer Claes Claesz. om 3½ rijns gulden gelt in
voerwaerden als voer int boec staet. Ende dat jaer van ’16 sel die eerste bruijcwaer wesen ende
betaelinge.
Item dit lant voersz. heeft weder ingehuijrt 10 jaijren lang Jan Claesz. om 7 rijns gulden, vrij gelt van
die deeken ende capittel. Mit voerwaerden in dese boeck voersz. Ende tjaer van ’26 sal teerste jaer
bruijck ende betaelinge. Gedaen bij Mr. Dirck Jacopsz. ende die prebendaet met die registratoor wt
bevel van die capittel.
Item desen voersz. vier morgen weijlants heeft ingehuijrt Kors Dircxz. bij Swietersluijs negen jaren
lang, tsiaers om 9 gouden karolij gulden oft andren paijment alsoe guet gevalueert gelt. Mit alden
voerwaerden voer in dese boeck gescreven. Ende tjaer van ’37 is teerste bruijck jaer ende betaelinge.
Aldus gedaen bij heer Jacop Toll ende Mr. Cornelis Willemsz. mit die registratoers wt bevel ende
consent vanden capittel.
Item desen voersz. vier morgen lants heeft Kors Dircxz. voersz. weeder ingehuijrt vijff jaren lang,
tsiaers om 21 gouden karolus gulden in goudt als loop hebben in die tijt als die huijr verscinct, vrij gelt
mit allen anderen voorwaerden in deser huijrboeck gescreven. Ende tjaer van ’52 is teerste bruijckjaer
ende betaelinge.
Folio 301v.
Deese voorschreven vier merghen lants heeft inghehuijert Jan Goverts zoon den tijt van vijff jaeren,
ingaende teerste vandien Petri ad Cathedram anno 1500 drie ende tachtich siaers voor de somme
van vijff ende twintich gulden van 40 grooten tstuck te betaelen jaerlicx op drie termijnen als vuijtganck
meij, Jacobi ende Corsmisse, telcken een gerecht derde paert vandien, vrijs gelts van molen ende
mergengelden. Ende van allen andere schattingen, ongelden ende impositien niet vuijtgesondert dan
tgene bijden Staeten slants van Hollandt daer op tot laste vanden eijgenaer gestelt sal werden. In
kennisse van ons ondergeschreven schepenen daer toe gecommitteert.
Anno 1588 soe heeft Jan Goverts zoon ingehuijert deese voorsz. vier mergen lants gelegen op
Meerburch in Soeterwoude. Belent aent oosteijnde de bruijckwaer van Willem Cornelisz. Quant,
aende zuijtzijde de St. Jans heeren tot Haerlem, aent westende de Meerburger wateringe, aende
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noortzijde den drossaerts weduwe. Vijff jaeren ingaende Petri ad Cathedram anno 1500 acht ende
tachtich voorsz. om vijff ende twintich gulden van 40 grooten tstuck.
Folio 303v.
Prebenda Mathie.
Item int jaer van ’65 huerde Maertijn Wolfersz. 5½ morgen lants gelegen inden ambocht van
Oestgeest, den hoop om 7 rijnse gulden tsiaers, vijff jaer durende. Ende hij sel geven 1 groten tsiaers
die morgen verlorens gelts sonder offslaen. Ende doen al dat een out huijrman schuldich is te doen.
Ende dat jaer van ’66 sel die eerste bruijcwaer ende betaelinge weesen.
Item int jaer van ’72 huerde Maertijn Jacopsz. dese 5½ morgen lants voorsz., den hoop sonder maet
om 7 rins gulden tsiaers, tien jaer lange durende. Ende Maertijn sel houden alle oude banwerck up
sijne coste. Ende alle nieuwe onkosten sel hij verlegen ende ofslaen. Ende hij sel geven 1 groten
tsiaers van die morgen verlorens gelts sonder oflaen. Ende doen aldat een out huijrman schuldich is
te doen. Ende dit jaer van ’72 sel die eerste bruijcwaer ende betaelinge weesen. Gedaen bij heer
Gerijt Sijmonsz. besitter dese proven ende mij rentemeester.
Item dese voersz. 5½ morgen lants hebben weder ingehuert Mathijs Pietersz. ende Willem
Aelbrechtsz. tien jaer lang. In alle manieren ende voerwaerden als die huijr voersz. staet van Maertijn
Jacopsz. Ende dat jaer van ’82 sel die eerste bruijcwaer ende betaeling wesen. Alle dinck sonder
argelist. Hier hebben bij geweest Dibbout Hermansz. rentemeester vanden capittel ende Mr. Pieter die
Haze canonick.
Item dit lant voersz. hebben weder ingehuert Mathijs Pietersz. ende Willem Aelbrechtsz. voersz. In
allen manieren ende voerwaerden als boven stait. Ende dat jaer van ’92 sel die eerste bruijckwaer
ende betalinge weesen.
Item int jaer 1500 ende drie hebben Willem Aelbrechtsz. ende Mathijs Maertijnsz. dit voersz. lant
bijden deken ende capittel tijen jaer lang ingehuert, tsiaers om 7 rijnse gulden ende twie capponen, vrij
gelts. Nae alle voerwaerden voersz. inden boeck. Ende sel dat voersz. jaer dat eerste bruijckwaer
wesen ende betaelinge.
Item dit lant voersz. heeft weder ingehuert tien jaer lang Willem Aelbrechtsz. ende Maertijn Mathijsz. In
allen voerwaerden als voer int boeck stait om 7 rijnse gulden ende twie capoenen. Ende dat jaer van
’14 sel die eerste bruijcwaer wesen ende betaelinge.
Item dit voersz. lant heeft weder ingehuijrt Maertijn Mathijsz. ende Jacop Sijmonsz. In allen manieren
als voersz. staet om 8 rijns gulden ende twie caponen 10 jaer lang. Ende dat jaer van ’23 sel die
eerste bruijckwaer wesen ende betaelinge.
Folio 304.
Item dit voersz. lant heeft ingehuijrt Maertijn Mathijsz. aleen vijff jaer lang, tsiaers om 12 gouden karolij
gulden, vrij gelt. Mit alden voerwaerden in dese huijrboeck gescreven. Ende tjaer van 1534 sal teerste
jaer bruijcker ende betaelinge wesen. Ende indien dat twisken den pertien van dese proven litigieur
accort gemaect wort, oft sententie diffinitijff twisken den voersz. partien gegeven wart, soe sal alsdan
dit lant wter huijr wesen.
Dit voersz. 5½ margen lants heeft wederom ingehuert Maertijn Mathijsz. vijff jaer langh, tsiaers voer
10½ gouden karolij gulden ende een halff vat butters, te weeten een virndeel mits meij ende een
virndeel omtrent sinte Matheus apostel, gerekent die butter inde rekening van die rentemeester voer
acht houden karolij gulden, vrij gelt. Mit alle voerwaerden in desen huijrboeck gescreven. Ende tjaer
van ’38 sal teerste bruijcwaer ende betaelinge wesen.
Int jaer van 1553 heeft Maerten Mathijsz. ingehuert van heer Cornelis Jansz. priester ende mit die
gedeputeerden vanden capittel bij consent vanden deken ende gemien capittel desen voersz.
sestalven morgen lants, sinte Mathijs proven toebehoerende. Vijff jaren lang achter een volgende om
twalven sacken van sijnen besten Oestgeest tarou, te leveren binnen Leijden voer Lichtmisse dach
allen jaers. Ende oick mede om een halve vat mit een virndeel vat van sijn besten boutter, te weten te
leveren tvirndeel bijnnen die meij maent ende dat halve vat tot sinte Gielis dach, alle alle jaers te
leveren costlos ende vrij van allen ongelden. Mede onder verbant van allen anderen voerwaerden
begrepen in die gemeen contracten gescreven voer int huerboeck des capittels van sinte Pancraes
voersz. Ende deser huijr is hier op die somme van 27 gouden karolus gulden gestelt om die rekeninge
vanden rentemeester des voersz. capittels te onderhouden. Ende tjaer voersz. is teerste jaer bruijck
ende betaelinge.
Int jaer 1500 ende 52 den 13 maij heeft heer Cornelis Jansz. priester canonick in sinte Pancraes
collegium in presentie vanden deeken ende registratoer bij consent vanden gemeen capittel verhuert
vijff jaeren lang achter een volgende Cornelis Claesz. mit Pietertgen sijn wijff. Ende oeck heeft Claes
Cornelisz. voersz. in huijr genoemen sestalven morgen lants in Oestgeest, sinte Mathijs canonicx
proven toebehoerende, die Maertijn Mathijsz. plach te bruijcken om 27 gouden karolij gulden. Mit
alden voerwaerden in des capittels huijrboeck gescreven. Mit condicie ende verbant dat Cornelis
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Claesz. lever(en) sal allen jaers deser huijr durende twalven sacken van sijn besten Oestgeest tarou
voer Lichtmisse
Folio 304v.
dach. Ende oeck mede een goede halve vat mit een virndeel vats van sijn beste butter, te leveren dat
virendeel binnen die meij maent ende dat halve vat tot sinte Gillis dach tellecken jaer van deser huijr
vrij van allen costen ende ongelden. Ende desen huijr is hier gestelt op die somme van 27 gouden
karolus gulden om die rekeninge vanden rentemeester des voersz. capittels te onderhoude. Ende
deser huijr sal ingaen tot sinte Pieters daghen ad Cathedram int jaer 1553. Ende dat sal teerste jaer
bruick ende betaelinge weesen.
Item op 22 dach octobris heeft Bartholomeus Lourensz. inghehuijert dese voerschreven sestalff
morghen, bij den hoep sonder maet. Vijf jaer lanck met alle capittels voerwaerden, tsiaers om acht
ende veertich guldens loepens ghelts van als vrij ghelts, oeck mede van den tienden penninck. Ende
oeck mede tsiaers twee goede capoenen ende een goede hamme. Ende het jaer 1500 ende 61 sal
het eerste bruijck jaer weesen.
Kanttekening: Vacant.
Item dese voorsz. huijre van sestalff morghen is noch vijff iaren ghecontinueert in tarwe ende butter
als voorsz. is. Ende tiaer van ’58 is teerste bruijckiaer.
Item anno ’63 zijn dese voorsz. sestalff morghen verhuijrt gheweest vijff iaren Cornelis Clinckenberch
tsiaers om twee ende veertich gulden lopens ghelt. Ende tiaer voorsz. is teerste bruijck iaer.
Item anno 1568 heeft Cornelis Clinckenberch weederom inghehuijrt dese voorsz. sestalff morghen,
bijden hoep sonder maet van Floris Heij Jansz. als possessoer van St. Mathijs prebende met heer
Gerrit Jansz. ende Mr. Amelis van Oij Kerstantsz. als ghedeputeerde des capittels seven iaren lanck,
tsiaers om vier ende veertich gulden lopens ghelt. Vrij van allen onghelden ende oeck mede vanden
thijenden penninck meet allen anderen capittels voerwaerden voer in desen huijrboecke ghescreven.
Ende Cornelis voorsz. sal dit lant een ander mooghen over doen bij consente vanden possessoer
voorsz. mits blijvende principael debiteur. Ende tiaer voorsz. salt teerste bruijck iaer weesen.
Folio 305.
Deese voorsz. zestalff mergen lants heeft ingehuijrt Maretgen Jansdr. vijff jaeren ingaende teerste
Petri ad Cathedram anno 1500 tachtich, siaers voor de somme van zes ende dertich gulden van 40
grooten tstuck. Te betaelen jaerlicxs op drie termijnen als vuijtganck meij, Jacobi ende Kersmisse,
telcken een gherecht derde paert vandien, vrijs gelts van molen ende mergengelden. Ende van allen
e
ts
andere schattingen, ongelden ende impositien niet vuijtgesondert dan tgeene bij de co ma ofte
Staeten slants van Hollandt daer op tot laste vanden eijgenaer gestelt sal werden. In kennisse van ons
ondergescreven schepenen daer toe gecommitteert.
Anno 1585 soe heeft Sijmon Garbrants zoon ingehuijert deese voorsz. zestalff mergen lants gelegen
over de Poel inde ambachte van Oestgeest. Vijff jaeren ingaende Petri ad Cathedram anno 1500 vijff
ende tachtich voorsz. om ses ende dertich gulden van 40 grooten tstuck.
Anno 1590 soe heeft Claes Dircksz. poorter tot Leijden ingehuijert deese voorsz. zestalff mergen
lants, gelegen over de Poel inden ambachte van Oestgeest. Vijff jaeren ingaende Petri ad Cathedram
anno 1500 tnegentich voorsz. om zeeven ende dertich gulden van 40 grooten tstuck. Te betaelen
jaerlicxs op drie termijnen als vuijtganck meij, Jacobi ende Kersmisse telcken een gerecht derde paert
vandien, vrijs gelts van molen ende mergengelden. Ende van allen anderen schattingen, ongelden
ende impositien, niet vuijtgesondert dan tgeene bijden Staeten slants van Hollantdt daer op tot laste
vanden eijgenaer gestelt sal werden.
Folio 307.
Probende Mathie apostel.
Item int jaer van ’59 huerde Willem Claesz. 6 morgen landts, gelegen inden ambocht van Leijderdorp,
tsiaers om 10½ rijnse gulden tien jaer lange. Ende hij sel geven 1 groten van die morgen verlorens
gelts, sonder offslaen. Ende doen al dat een out huerman schuldich is te doen. Ende dit jaer van ’59
sel die eerste bruijckwaer ende betaelinge wesen.
Item dese voersz. 6 morgen landts heeft gehuijrt Willem Vranckesz., vijff jaer lanck tsiaers om 11 rijns
gulden, 20 placken voer die gulden. Ende hij sel geven 1 groten van die negen verlorens gelts sonder
afslaen. Ende hij sel voort doen dat een out huijrman schuldich is te doen. Ende dat jaer van ’69 sel
die eerste bruijckwaer ende betaelinge wesen. Hier heeft bij geweest heer Herman, heer Jan Gerijtsz.,
heer Allert ende meester Pieter Hazen rentemeester.
Item dese voersz. ses mergen landts heeft Willem Vranckensz. weder ingehuijrt vijff jaer lange, tsiaers
om 11 rijnse gulden min 1 quartier, 20 stuvers voer die gulden gerekent. Voirt in allen manieren alst
voersz. staet. Ende dat jair van ’79 sel die eerste bruijckwaer wesen ende betalinge.
Item dese ses mergen lants voersz. heeft weder ingehuert Willem Vranckensz. om 11 rijnse gulden
min een quartier, 20 stuvers voer die gulden gereeckent. Ende dese huer sel duren vijff jaer lange.
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Voirt in allen manieren alst voersz. staet. Ende dat jaer van ’86 sel die eerste bruijckwaer ende
betaelinge wesen. Gedaen bij meester Jacop Nijeveen ende mij meester Pieter die Haze.
Item int jaer 1500 ende drie heeft die pater van sinte Aechten dit voersz. landt ingehuert vanden
deken ende capittel tien jair lang om 11 rijns gulden ende een half rijns gulden, vrij gelt. Mit alle
voerwaerden voersz. inden boeck. Ende dat jaer voern. sel dat eerste bruijckwaer wesen ende
betaelinge.
Item dese voersz. 6 morgen landts heeft weder ingehuert Aelwijn Claes 10 jaer lang om 11½
rijnsgulden ende twie capponen. Mit alle voerwaerden voirsz. inden boeck. Ende dat jaer van elliff sal
die eerste bruijck jaer wesen ende betaeling.
Item dese voersz. ses morgen lants heeft weder ingehuert Aelwijn Claesz. bijden capittel 10 jaer lang
om 13 rijnssche gulden mit alle voerwaerden voersz. inden boeck. Ende dat jaer van ’21 sal die eerste
bruijckwaer wesen ende betaelinge.
Item dese voersz. ses morgen lants heeft weder ingehuert Aelwijn Claesz. vijff jaren lang bijden
capittel om 15 karolus gulden. Mit alle voerwaerden voersz. inden boecke. Ende dat jaer van ’31 sal
die eerste bruijckwaer wesen ende betaelinge.
Folio 307v.
Item Aelwijn Claesz. heeft wederom ingehuijert desen voersz. 6 morgen lants vijff jaer lang, tsiaers om
18½ gouden karolus gulden, vrij gelt. Mit alden voerwaerden in dese huijr boeck gescreven. Ende
tjaer van ’36 is teerste jaer bruijck ende betaelinge.
Item dese voersz. 6 morgen landts heeft wederom ingehuert Aelewijn Claesz., vijff jaer langh tsiaers
om 24 gouden karolus gulden of paijment dier waerden, vrij gelts. Mit allen voerwaerden in desen
huijrboeck gescreven. Ende tjaer van ’40 sal teerste bruijckwaer ende betalinge wesen.
Dese voersz. 6 morgen lants heeft wederom ingehuert Jacop Cornelisz. vijff jaer langh om 30 karolus
gulden, vrij gelt. Mit alle voerwaerden in dit huerboeck gescreven. Daer teerste bruijckwaer ende
betaelinge of wesen sal tjaer van ’46.
Item upten 22 dach octobris heeft Bartholomees Lourijsz. ingehuijrt dit voerscreven perceel landts van
ses morgen, bij den hoop sonder maet. Vijff jaeren lang tsiaers om acht ende veertich gulden lopens
gelts. Van als vrij ooc mede vanden thienden penning. Ende oec mede tsiaers twe guide capoenen
met een guide vette ham. Mit allen andren capittels voerwaerden voer in desen boeck gescreven.
Ende het jaer 1500 een ende tsestich sal wesen het eerste bruijcjaer.
Item dese tses margen, bijden hoep sonder maet heeft nu ingehuijert Mouwerijn Jansz. vijff jaer lang
tsiaers om vijftich guldens, vrij gelt oeck mede vanden thienden penning ende noch een goede
verckens ham met vier wilde vogelen jaerlicx. Ende voert met allen verdere capittels voerwaerden
voer gescreven. Ende jaer van tses ende tsestich is teersten bruijckjaer.
Anno 1500 een ende tzeventich soe heeft Borrit Mouwerijnsz. ende Jan Cornelisz. dese voersz. tses
morgen, bijden hoop sonder maet als die hier voertijts gelegen sijn wederomme in huijr genomen
negen jaren lanck om twee ende veertich carolus guldens van 40 groeten tstuck ende twee
e
e
e
vierrendeellen boters alle jaers om, vrij gelt tsij van honderste, 20 ,10 ende 5 penning, maer sullen
gehouden weesen de possesseur, nu Mr. Floris Heij die huijr met die botter alle jaers te vollen hem te
betalen sonder (..ange) cortinge te doen alsoe zij goede huijr daer an genoten hebben ende van als
wel gea..sert sijn. Mits conditie noch dt zij boven desen den possesseur noch geven sullen vrouwe
Lichtmisse anno twee ende tzeventich stilo corie tot een ranzoen thien gulden tsiaers. Ende voorts
met allen anderen capittels voerwaerden int huijr boeck begrepen. Ende tjaer van een ende tzeventich
is teerste bruijckjaer ende betalinge. Actum ter presentie van Mr. Floris voersz., heer Joest Claesz. Tol
ende heer Gerrit Buijs canonicken ende capalanen.
Folio 308.
Deese voorsz. zes merghen lants heeft ingehuijrt Maretgen Jansdr. vijff jaeren, ingaende teerste Petri
ad Cathedram anno 1500 tachtich, siaers voor de somme van vier ende veertich gulden van 40
grooten tstuck. Te betalen jaerlicxs op drie termijnen als vuijtgang meij, Jacobi ende Kersmisse,
telcken een gerecht derde paert van dien. Vrijs gelts van molen ende mergengelden ende van allen
e
ts
andere schattingen, ongelden ende inmpositien, niet vuijtgesondert dan tgeene bijde co ma ofte
Staeten slants van Hollant daer op tot laste vanden eijgenaer gestelt sal werden. In kennisse van ons
ondergeschreven schepenen daer toe gecommitteert.
Anno 1585 soe heeft Sijmon Garbrants zoon ingehuijrt deese voorsz. zes mergen lants gelegen opte
Zijl inden ambachte van Leijderdorp vijff jaeren, ingaende Petri ad Cathedram anno 1500 vijff ende
tachtich voorsz. om vier ende veertich gulden van 40 grooten tstuck.
Anno 1590 soe heeft Claes Dirckxs zoon poorter tot Leijden ingehuijert deese zes mergen lants,
gelegen opte Zijl inden ambachte van Leijderdorp, vijff jaeren ingaende Petri ad Cathedram anno
1500 tnegentich voorsz. om vijff ende veertich gulden van 40 grooten tstuck. Te betalen jaerlicxs op
drie termijnen als vuijtgang meij, Jacobi ende kersmisse, telcken een gerecht derde paert vandien.
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Vrijs gelts van molen ende mergengelden ende van allen andere schattingen, ongelden ende
impositien, niet vuijtgesondert dan tgeene bijden Staten slants van Hollant daer op tot laste vanden
eijgenaer gestelt sal werden.
Folio 310.
Prebende Marie et Nicolai.
Item int jair van ’68 huerde Jacop van Noorde 3 morgen lants, gelegen inden ambochte van
Leijderdorp, den hoop om drie engelsche nobelen tsiaers, die nobel gereekent voer 49 placken,
durende tien jaer lange. Ende hij sel geven 1 groten tsiaers verlorens gelts van die mergen. Ende dat
leste jaer dreech op leveren. Ende dit jaer van ’68 is die eerste bruijckwaer ende betaelinge.
Item int jaer 1500 ende drie heeft Neeltgen Gerijt Jacopsz. gehuert bijden deeken ende capittel dese
voersz. drie morgen lants, vijff jaer lang, tsiaers die morgen om een engelsche nobel, vijftich placken
voer elcke nobel gerekent. Vrijs gelts nae alle voerwaerden als voersz. staet inden boeck. Ende dat
jaer voern. sel die eerste bruijckwaer wesen ende betaelinge.
Item dit lant heeft weder ingehuert Cornelis Gerijtsz. vijff jaer om drie nobelen, dat stuck van 50
placken. In voerwaerden als voer int boeck staet. Mede mit voerwaerden dat hij die een helleft vanden
huer betalen sal binnen die twalff nachten ende die ander helleft Odulphi daer nae volgende. Des looft
Claes, nu ter tijt coster van Leijerdorp dese huer mit Cornelis voersz. op die dagen trouwelick te
betaelen mede als principael. Ende dat jaer van ’11 sel die eerste bruijckwaer wesen ende betaelinge.
Item dit lant heeft ingehuert Cornelis Gerijtsz. vijff jaer lang in alle manieren als voersz. staet, tsiaers
om achte rijnssche gulden ende twie caponen. Ende dat jaer van ’16 sel die eerste bruijcwaer ende
betaelinge wesen.
Item dit lant heeft weder ingehuert Cornelis Gerijtsz. tien jaer lang, in allen manieren als voersz. staet.
Tsiaers om 9 rijnssche gulden. Ende dat jaer van ’21 sal die eerste bruijcwaer ende betaelinge wesen.
Item desen voersz. drie morgen weijlants gelegen in Leijderdorp binnen die poller bij die Broers
boemgaert an twe stucken, heeft Gerijt Cornelisz. ingehuert vijff jaer lang. Tsiaers om elven gouden
karolij gulden, vrij gelt mit allen voerwaerden in dese huijrboeck gescreven. Ende tjaer van ’31 is
teerste jaer bruijcker ende betaelinge.
Item dit voersz. lant heeft Cornelis Gerijtsz. ende Gerijt Cornelisz. sijn zoen weder ingehuert, vijff jaer
lang. Tsiaers om 11½ gouden karolij gulden, vrij gelt. Mit alden voerwaerden in deser huijer boeck
gescreven. Ende tjaer ’36 is teerste bruijckjaer ende betaelinge.
Folio 310v.
Item Gerijt Cornelisz. tot Leijderdorp heeft werderom ingehuert dese voersz. 3 morgen weijlants, vijff
jaer lanck, tsiaers om 12 gouden karolij gulden. Met alle andere voerwaerden voer in dese boeck
gescreven. Ende tjaer van ’41 sal teerste bruijcjaer ende betaelinge wesen.
Item Gerijt Cornelisz. heeft weder ingehuert dese drie morgen lants an twe campen, vijff jaer lang
tsiaers om 14 karolij gulden, vrij gelt. Mit alden voerwaerden in deser boeck gescreven. Ende tjaer
1546 is teerste jaer bruijck ende betaelinge.
Item Gerijt Cornelisz. voersz. heeft desen drie morgen weder ingehuert vijff jaren lang, tsiaers om 17
gouden karolus gulden in gout als loop hebben in tijt dat die huijer verschinct, vrij gelt. Mit allen andren
voerwaerden voer in deser huijrboeck gescreven. Ende tjaer van ’52 is teerste jaer bruijcker ende
betaelinge.
Item int jaer ’59 heeft Gerijt Cornelisz. weder ingehuijrt drie morgen weijlants, mit noch seven hondt
weijlants in twiede nae gescreven perceel folio 316, tsamen negen jaren lang. Tsiaers om 28 gouden
karolij gulden in goudt als loop hebben in die tijt dat die huijr jaerlicx verschinen sal. Vrij gelt van allen
onmgelden mit anderen voerwaerden ende conditiën in dese huijr boeck gescreven. Te betalen die
verschenen huijr allen jairs voer Lichtmisse.
Anno 1500 acht ende tsestich heeft Gerrit Cornelisz. weeder inghehuijrt dese voorsz. drije morghen
weijlants met noch anderen seven hont mede weijlant hier nae folio 316 ghescreven, vijff iaren lanck.
Tsiaers om 31 gulden van 40 grooten tstuck. Vrij van alle onghelden ende oeck mede vanden
thijenden pennijnck. Voorts met alle anderen capittels voerwaerden voer in dese huijr boecke
ghescreven. Ende tiaer boven ghescreven sal teerste bruijck iaer weesen.
Deese voorsz. drie mergen lants heeft ingehuijrt Jan Jacobs zoon vijff jaeren, ingaende teerste Petri
ad Cathedram 1500 drie ende tachtich. Siaers voor de somme van zeeven ende twintich gulden van
40 groten tstuck. Te betaelen jaerlicx up
Folio 311.
drie termijnen als vuijtganck meij, Jacobi ende Corsmisse, telcken een gherecht derde paert vandien.
Vrijs gelts van molen ende mergengelden ende cvan allen andere schattingen, ongelden ende
impositien, niet vuijtgesondert dan tgene bijden Staeten slants van Hollandt daer op tot laste vanden
eijgenaer gestelt sal werden. In kennisse van ons ondergeschreven schepenen daer toe
gecommitteert.
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Folio 313.
Prebende Marie et Nicolai.
Item int jaer van ’71 huijrde Jan Willemsz. drie morgen lants, bijden hoop sonder maet, gelegen inden
ambocht van Leijderdorp tien jaer lang, tsiaers om 8 wilhelmus scilden, die scilt gerekent voer 40
groot. Ende hij sel jaerlicx geven 1 groten verlorens gelts sonder ofslaen. Ende doen voert dat een out
huijrman schuldich is te doen. Ende dit jaer van ’71 is die eerste bruijcwaer ende betaelinge. Hier heeft
bij geweest onsen deeken heer Jan van Poelgeest ende ic meester Pieter Hazesz. rentemeester.
Item int jaer van ’75 huirde Huge van Noorde dese voirsz. drie morgen landts vijff jaer lange, tsiaers
om 7 rijnse gulden, den gulden 20 stuvers ende om ses stuvers. Ende hij sel geven 1 groten verlorens
gelts van die morgen sonder affslaen. Ende doen voort dat een out huijrman schuldich is te doen.
Ende dit jaer van ’75 is die eerste bruijck ende betaelinge.
Item dese drie mergen landts voersz. heeft weder ingehuert Huge van Noorde voersz. vijff jaer lang,
tsiaers om 7 rijnse gulden ende een £ siaers, die gulden 20 stuvers. Voert in allen manieren alst
voersz. staet. Ende dit jaer van ’80 is die eerste bruijckwaer.
Item int jaer ’84, 15 dagen in februario huijerde Roeloff Wollebrantsz. dese voersz. drie morgen lants,
vijff jaer lang, tsiaers om 8 rijns gulden, 40 groot voer elcke gulden. Ende voirt in allen manieren als
voersz. staet. Ende tjaer van ’84 sal die eerste bruijckwaer ende betaelinge wesen.
Item anno ’88, 12 mensis octobris heeft gehuert Gerijt Roeloffsz. dese voorsz. drie morgen lants, vijff
jaer lang, tsiaers om neghen rijnse gulden, veertich groot gerekent voer elcke gulden. Ende hij sall
bewaren alt mergengelt ende ouden wercken up sijnen cost, mer nieuwe wercken sal hij wtleggen
ende offslaen vanden huijr. Ende tjaer van negen ende tachtich sal die eerste bruijckwaer ende
betaelinge wesen. Volgt een Latijnse zin.
Item int jaer ’94, 8 dagen in martio huerde Gerijt Roeloffsz. dese voersz. drie morgen lants, vijff jaer
lange. In alle manieren als voersz. staet, behoudelick dat hij sel vrij gelt geven. Ende tjaer van ’94 sel
die eerste bruijckwaer wesen ende betalinge.
Int jaer van ’98 huerde Gerijt voersz. dit lant weder in, vijff jaer. In alle manieren voersz. Ende dat jaer
’99 sel die eerste bruijckwaer wesen ende betaelinge.
Item int jaer 1500 ende drie heeft Gerijt Roeloffsz. voersz. dit lant voersz. weder ingehuert, 5 jaer lang.
Nae alle voerwaerden als voer in dit boeck voersz. staet, tsiaers om 9 rijns gulden current. Ende dat
jaer van 1500 ende vier sal dat eerste bruijckwaer wesen ende betaelinge.
Folio 313v.
Item dit landt voersz. heeft Gerijt Roeloffsz. wederom ingehuert in alle manieren als voersz. staet in
die huerwaerden voerleden ende voer int boeck staet, om 9 rijnse gulden, 21 placken voer die rijnse
gulden gerekent. Ende dat jaer van negenen sel die eerste bruijckwaer wesen ende betaelinge. Die
huijt sel duren vijff jaer.
Dit landt voersz. heeft weder ingehuijert Jacop Dircxz. vijff jaer lang om tien rijnse gulden, na inhout
die voerwaerden in boeck voer gescreven. Ende dat jaer van ’10 sel die eerste bruijckwaer wesen.
Dit lant heeft weder ingehuert Willem Jacopsz. vijff jaer lang om 12 rijns gulden. Voert in voerwaerden
als voer int boeck staet. Ende dat jaer van ’15 sel die eerste bruijckwaer wesen ende betaelinge.
Dit voersz. landt heeft weder ingehuert Jan Jacopsz. vijff jaer lanck om 12 rijnssche gulden ende twie
caponen. Voerwaerden als voersz. staet. Ende dat jaer van twintich sel die eerste bruijckwaer wesen
ende betalinge.
Item dit voersz. landt heeft weder ingehuert Jan Jacopsz. vijff jaer lang, om thien gouden philips
gulden ende twie gueden capoenen. Met allen voerwaerden als voersz. staet. Ende dat jaer van ’25
sal die eerste bruijckwaer wesen ende betaelinge, te weijen ende niet te maijen.
Item desen voersz. drie margen landts heeft Jan Claesz. van Hoemade ingehuijrt, thien jaeren lang,
tsiaers om 16 gouden karolij gulden of ander paijment alsoe goet. Met allen voerwaerden in dese
huerboeck gescreven ende twie goede capoenen tsiaers. Ende hij sall die wallen van dit lant
toemaeken ende die sloeten op halen. Ende an die noortsijde eerde ende bagger van nieweijts
upbrengen om die wal aldaer te maecken. Ende dit binnen drie jaren wel gemaect. Ende tjaer van ’30
sal teerste bruijkjaer ende betaelinge wesen.
Item dese voersz. drie mergen lants heeft Jan Claesz. voersz. weder om ingehuert, tien jaer lang om
16 gouden karolus gulden ende twie paer goede capoenen. Mit allen voerwaerden voer in dit
huerboeck gescreven. Ende heeft dit voersz. lant nu ter tijt beleijnt an toesteijnde sinte Lijsbetten
gasthuijs tot Leijden, an twest eijnde heer Raes van Treslongus mettet lant van tgoos van sijn
kanonicx proeven, aen noortsijde Jacop van den Grafts lant, an die zuijtzijde Sijmon vanden Graffs
kinderen. Ende tjaer van ’40 sal teerste bruijckwaer ende betaelinge wesen.
Item dese voersz. 3 morgen weijlants heeft weder ingehuert Jan Claesz. in Marendorp, vijff jaer lang
om 17 karolus gulden ende een paer goeden capoenen. Mit alden voerwaerden in deser boeck
gescreven. Ende tjaer van ’46 is teerste bruijckjaer ende betaelinge.
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Folio 314.
Item desen 3 margen landts voersz. heeft nu ingehuert Adriaen Gerijtsz. vijff jaer lang, tsiaers om 24
gouden karolus gulden in goudt tsiaers, als loop hebben in die tijt als die huer verschinct. Vrij gelt mit
alle anderen voerwaerden in desen boeck gescreven. Ende tjaer ’52 is teerste bruijckjaer ende
betaelinge. Ende nae dien noch vijff jaren ist dat hem belieft, inden selve prijs ende voerwaerden
voersz. mit condicie.
Item Adriaen Gerijtsz. bruijct drie margen lants an die Maren, tsiaers om 24 gouden karolij gulden in
gout als loop hebben in die tijt dat die huijr verscinct. Vrij gelt van allen ongelden mit alden
voorwaerden ende condicien voer in deser huijr boeck gescreven, vijff jaeren lang. Daer teerste jaer is
tjaer ’52 mit condicie als die eersten vijff jaren verloepen. Soe sel Ariaen Gerijtsz. voersz. mogen noch
bruijcken dit selve landt, vijff jaren mit allen conditiën ende voerwaerden als voer. Ende tlaeste jaer
van die voersz. vijff jaren was tjaer ’56. Ende soe heeft Adriaen Gerijtsz. voorsz. die huijr van dit lant
angehouden voer die anderen laesten vijff jaer ende wel betaelt tjaijr ’57 ende ’58 ende ’59 lopende is
die dorde jaer van dien laesten vijf jaren.
Willem Daemsz. tot Warmondt heeft inghehuijrt dese 3 morghen lants gheleghen up den Maren,
bijden hoop sonder maet, vijff iaren lanck, tsiaers om acht ende twintich gulden lopens ghelt, vrij van
alle onghelden ende oeck mede den thijenden pennijnck. Ende tiaers van een ende tsestich salt
teerste bruijckiaer weesen. Mit condicie als die eerste vijff jaren verlopen zijn, soe sal Willem Daemsz.
voorsz. moghen noch bruijcken vijff iaren mit alle condicien ende voerwaerden des capittels, mits
betalende transoen.
Anno acht ende tsestich heeft Willem Daemsz. verclaert dat hij accepteerde tvoorsz. lant te ghebruijck
voer die laeste vijff iaren, want alsoe hij gheroepen was om huijr te maecken ende tovende zijn
huijrcedulle, soe heeft capittel hem den resterende iaren gheconsenteert. Ende heeft transoen betaelt.
Folio 314v.
Anno 1500 een ende tseventich soe heeft Willem Dammasz. dese voorsz. drije morgen lants, bijden
hoop sonder maet, weeder ingehuijrt vanden possesseurs ofte viciteurs deser prebendens, bij advijse
vanden capittel, vijff iaren lang tsiaers om 28 gulden loopens gelt. Vrij van allen ongelden ende oeck
mede vanden thijenden ofte twintichsten pennijnck. Ende voorts met allen anderen capittels
voerwaerden den voersz. Willem voergehouden. Ende tiaer van een ende tseventich is teerste
bruijckiaer.
Deese voorsz. drie merghen lants heeft ingehuijert Dirck Sijmonsz. vleijshouder vijff jaeren, ingaende
teerste Petri ad Cathedram anno 1500 drie ende tachtich. Siaers voor de somme van dertich gulden
van 40 grooten tstuck. Te betaelen jaerlicx op drie termijnen als vuijtganck meij, Jacobi ende
Corsmisse telcken een gerecht derde paert vandien. Vrijs gelts van molen ende mergengelden ende
van allen andere schattinghen, ongelden ende impositien, niet vuijtgesondert dan tgeene bijden
Staeten slants van Hollandt daer op tot laste vande eijgenaer gestelt sal werden. In kennisse van ons
ondergeschreven schepenen daertoe ghecommitteert.
Anno 1588 soe heeft Dirck Sijmonsz. vleijshouder ingehuijert deese voorsz. drie mergen lants gelegen
achter de thuijnen omtrent de Maren inden ambachte van Leijderdorp. Belent aent oosteijnde St.
Elijsabeths gasthuijs, aen de zuijtzijde Reijer Jacobsz., aet westeijnde tprovenlant van prebenda Petri
et Pauli ende aende noortzijde Jacob Vergrachts lant. Vijff jaren ingaende Petri ad Cathedram anno
1500 acht ende tachtich voorsz. om dertich gulden van 40 grooten tstuck.
Folio 316.
Prebende Marie et Nicolai.
Item Cornelis Gerijtsz. heeft gehuijrt vanden deeken ende capittel seven hont lants, gelegen in
Leijerdorp om 20 placken, vijff jaer lanck duren. In voerwaerden als voer in boeck staet. Ende sel die
een helft betaelen binnen die twaliff nachten nader verschijningen. Ende die ander helft tot Odulphi
daer na volgende. Ende waert saeck dat eenige gebreck inden betaelinge vil op die dagen voersz.,
soe heeft Claes coster van Leijerdorp als principael dat op te leggen ende betaelen. Ende dat jaer van
’11 sel die eerste betaeling wesen ende bruijckwaer.
Item dit voersz. lant heeft weder ingehuijert Cornelis Gerijtsz. vijff jaer, in alle manieren als voor inden
boeck gescreven staet, om 20 placken. Ende dat jaer van ’18 sel die eerste bruijcwaer wesen ende
betaelinge.
Item dit voersz. landt heeft weder ingehuert Cornelis Gerijtsz. 10 jaer lang, in alle manieren als voersz.
staet, om 20 placken. Ende dat jaer van ’21 sal die eerste bruijckwaer wesen ende betaelinge/
Item Gerijt Cornelisz. heeft ingehuert dese voersz. seven hondt weijlant gelegen in Leijderdorp binnen
die poller vijff jaer lang, tsiaers om twee gouden karolus gulden. Vrij gelt mit allen voerwaerden in dese
huijr boeck gescreven. Ende tjaer van ’31 is teerste bruijcwaer ende betaelinge.
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Item dese 7 hont heeft weder ingehuert Cornelis Gerijtsz. ende Gerijt Cornelisz. sijn soen, vijff jaer
lang om 2½ gouden karolus gulden. Vrij gelt mit alden voerwaerden in deser huijrboeck gescreven.
Ende tjaer van ’36 is teerste jaer ende betalinge.
Item dit voersz. landt heeft Cornelis Gerijt voern. wederom ingehuert, vijff jaer lang om 3 gouden
karolus gulden. Vrij gelt mit alle voerwaerden hier boven in dit boeck gescreven. Ende tjaer van ’41 sal
teerste bruijckwaer ende betaelinge wesen.
Item dit landt heeft gehuijrt Gerijt Cornelisz. vijff jaren lang, tsiaers om drie karolij gulden. Mit alden
voerwaerden inden deser boeck gescreven. Ende tjaer 1500 ende 46 is teerste bruijcjaer ende
betaelinge.
Item Gerijt Cornelisz. heeft weder ingehuert dese voersz. seven hont lants, vijff jaijren lang, tsiaers om
vier gouden karolij gulden in goudt voer deser tijt geslegen. Te betalen als loop hebben in die tijt dat
die huijer daer van jaerlicx verschijnen sal. Vrij gelt mit alden voerwaerden in dese boeck gescreven.
Ende tjaer van ’52 is teerste bruijcjaer ende betaelinge. (Toebehorende desen provenen vide folio
310).
Dese seven hondt lants sijn verhuijrt mit noch drie morgen lants.
Folio 318v.
Prebende Marie et Nicolai.
Item int jaer van ’68 huijerde Jacob Kerstantsz. 9 morgen landts, bijden hoop sonder maet gelegen
inden ambocht van Naelwijck tien jaer lange, tsiaers om 18 gouden rijnse gulden. In alsulcke paijment
te betaelen alsmen tot Egmont ende tot Reijnsburch sel jaerlicx ontfangen van hoeren landen. Ende
voert soe sel Jacop voersz. jaerlicx corten van die morgen 8 penningen ende geven voert vrij gelt. Ten
waer datmen nuwen ontkosten brochte op die lande, die soude hij dan ofslaen. Ende Jacop sel dese
lande houden buijten scade ende doen dat een out huijrman schuldich is te doen. Ende dat jaer van
’69 sel die eerste bruijcwaer ende betaelinge wesen. Gedaen bij heer Jan van Poelgeest, heer
Ghijsbrecht Baroen ende meester Pieter Hazensz. rentemeester.
Item Jacop Kerstantsz. wedwij heeft weder ingehuert dese 9 mergen lants voersz. sonder maet, bijden
hoop tien jaer lang om £ 27 paijment ende sal offslaen van elcke mergen twie groot. Ende daer mede
sel zij die negen mergen lants vrijen ende buijten scade houden van alle oude ende nieuwe wercken
binnen ende buijten dijcx ende van allen anderen ongelden die op voersz. lant sullen coemen. Ende
dese huer sal die eerste bruijcwaer ende betaelinge wesen dat jaer van 1483.
Item Kerstant Jacopsz. heeft weder ingehuijert dese negen morgen lants voersz. sonder maet, bijden
hoop tien jaer lang om £ 27 paijment, vrijs gelts sonder enich offslach. Ende dat jaer van ’94 sel die
eerste bruijcwaer ende betaelinge weesen. Gedaen bij heer Ghijsbrecht Baroen ende Mr. Jacop
Nueveen wt beveele vanden capittel.
Item int jaer 1524 heeft ingehuert Machtelt Kerstant Jacopsz.(weduwe?) dochter met haer zoen dese
voersz. negen mergen landts, bijden hoop sonder maet, thien jaer lang. Tsiaers om £ 8 vrij gevalueert
gelt ende 12 sacken tarou van drie actendeelen tsack haegs maet ende over maet van den alder
besten die te marct comt of up een halve st. beste, tsiaers te leveren voer dertienen dach met allen
voerwaerden als voer int boeck staet. Dit huijr is gemaect te Naeldwijck bij Mr. Cornelis Baroen wt
bevele vanden capittel, in presentie van heer Jan die Haes canonick ende heer Gerijt Adriaensz.
coster aldaer. Ende tjaer voersz. sal die eerste bruijcker jaer ende betaelinge wesen.
Item int jaer 1534 heeft ingehuijrt Willem Korsen desen 9 morgen weijlants, bijden hoop sonder maet
thien jaeren lang, tsiaers om £ 12 vrij gevalueert gelt ende twalven sacken tarou van drie achten
deelen die sack haegs maet ende over maet van alderbest die te marct
Folio 319.
comens al of op een halve st. tbest, te leveren voor Lichtmisse. Mit allen anderen voerwaerden als
voer inden boeck gescreven staet. Aldus gedaen te Leijden bij die registratoer ende mijn heer van
Poelgeest ende Jacop Korsen in meester Cornelis Baroen huijs, bij consent vanden deeken ende
tcapittel. Ende tjaer voersz. sal teerste jaer bruijcker ende betaelinge wesen.
Item int jaer 1543 heeft Willem Korsten voersz. dese 9 morgen weijlants, bijden hoop sonder maet
weder ingehuert vijff jaer lang, tsiaers om 10½ karolij gulden ende twalven sacken tarou haegs maet
van tbest die te marct comt of up een halve st. de best. Mit alden voorwaerden in deser boeck
gescreven. Ende tjaer van ’43 sal teerste bruijckjaer ende betaelinge weesen.
Item Willem Korsen wonende tot Naeltwijck heeft weder ingehuijrt negen margen weijlants gelegen
aldernaest sijn woning daer hij nu ter tijt woent, den tijt van seven jaren lang an een volgende, tsiaers
om een ende vijftich gouden karolij gulden in goudt. Vrij gelt van allen ongelden oec mede vanden
thienden penning. Daer teerste jaer bruijcker ende betaelinge is tjaer 1559. Mit allen voerwaerden
ende condicie waer mede den capittel van sinte Pancraes sijn landen verhuijrt, dien Willem Kors
voergehouden sijn ende daer mede te vreden was. Aldus gedaen bij mij heer van Rijcstel, mijn heer
van Poelgeest ende Mr. Cornelis Baroen. Willem Korsen mit Jan Claes wielmaeker sijn neef present,
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Paulus Willemsz. bevolen schout te Leijden mit assent vanden deecken ende capittel gedaen tot
Leijden inden meij maent anno ’59. Te betalen voer Lichtmisse als die huijr jaerlicx verschijnen sal.
Dese voersz. negen morgen weijlants heeft weederom ingehuijrt nu Jan Willemsz. die zoen van
Willem Korstensz. saliger gedachten tot Naeltwijck, den tijt van negen jaren lang achter een volgende,
tsiaers om drie ende vijftich carolus guldens van veertich groten tstuck. Vrij gelts van als vrij oeck
mede vanden thienden penning. Ende tjaer van zeven ende zestich is teerste bruijckjaer. Voerts met
allen anderen voerwaerden inden huijrboeck gescreven.
Folio 319v.
Deese voorsz. negen mergen heeft ingehuijrt Jan Willems zoon den tijt van vijff achtereenvolgende
jaren ingaende teerste vandien Petri ad Cathedram anno 1500 ende tachtich, siaers voor die somme
van vier ende vijftich guldens van 40 grooten tstuck. Te betalen jaerlicxs deselve huijre op drie
termijnen als vuijtgang meij, Jacobi ende Kersmisse telcken een gerecht derde paert vandien. Vrijs
gelts van molen ende mergengelden ende van allen andere schattingen, ongelden ende impositien.
e
ts
Niet vuijtgesondert dan tgeene bijde co ma ofte Staeten slants van Hollandt daer op tot laste vanden
eijgenaer gestelt sal werden ende met andere voorwaerden breeder inde huijrcedulle gementioneert.
Ons present als schepenen daer toe gecommitteert.
Anno 1595 soe heeft Jan Willems zoon ingehuijert deese voorsz. negen mergen lants gelegen in
Naeltwijck in een perceel van achthien mergen. Belent oost de St. Jans heeren tot Haerlem, noort de
banwateringe, west den wech ende zuijt Dorp den baliu van Delff. Vijff jaeren ingaende Petri ad
Catrhedram anno 1500 vijff ende tachtich voorsz. om vier en vijftich gulden van 40 grooten tstuck.
Anno 1590 soe heeft Jooris Cornelis zoon ingehuijert deese voorsz. negen mergen lants gelegen in
Naeltwijck in een perceel van achthien mergen. Belent oost de Ste. Jans heeren tot Haerlem, noort de
banwateringe, west den wech ende zuijt Dorp den baliu van Delff. Vijff jaeren ingaende Petri ad
Cathedram anno 1500 tnegentich voorsz. om vier ende tsestich gulden van 40 grooten tstuck.
Folio 321v.
Prebende Marie et Nicolai.
Item die huijsitten meesters upt Hoegelant bruijcken 7 hont lants om 3 rijnsche gulden ende 3 placken.
Ende is lange wter huijr.
Item anno 1488 heeft Andries Bouwensz. dese voersz. 7 hont lants weder ingehuert vijf jaer lang
durende, tsiaers om 4 rijnsche gulden ende vijff groot paijments, vrijs gelt. Ende dat jaer van acht ende
tachtich is die eerste bruijckwaer ende betaelinge. Ende die betaelinge daer off sal wesen meije daer
naestcoemende. (Ou.tb..) Daniele Tetroijden et Egidio Joannis rectoribij hospitalis sancte Barbare.
Item dese 7 voersz. hont lants heeft weder ingehuijrt Otte Dircxz. woenende buten die Zijlpoort, den
anderen dach in den mairt anno ’96, tien jaer lanck. Tsiaers om vier rijns gulden ende een oort van
een gulden current, vrijs gelt. Ende dat jaer van ’96 sel die eerste bruijckwaer wesen ende betaelinge.
Item dese 7 hont lants in Leijderdorp heeft wederom ingehuert Henrijck Florijsz. int jaer van 1500 ende
seven, vijff jaer lanck. Tsiaers om vier rijns gulden ende een oort current. Vrij gelt mit alle voerwaerden
als voer inden boeck gescreven staet. Ende dat jaer van sevenen sal die eerste bruijckwaer wesen
ende betaelinge.
Item dit lant voersz. heeft weder ingehuert Henrick Florijsz. anno ’14, vijf jaer om 4 rijns gulden ende 5
placken, vri gelt. Voirt als voer in buick staet. Ende dat jaer voersz. sel die eerste bruijckwaer wesen
ende betaelinge.
Item dit voersz. lant heeft weder ingehuert Wouter Henricxz., in alle manieren als voersz. staet, vijff
jaer lang tsiaers om sestalve rijnssche gulden ende twie caponen. Ende dat jaer van ’18 sal wesen die
eerste bruijckwaer ende betaelinge.
Item dit voersz. lant heeft weder ingehuert Wouter Henricxz. in alle manieren als voersz. staet, vijff
lang om vier gouden korvorts gulden ende acht stuvers gevalueert gelt. Ende dat jaer van ’22 sal
wesen die eerste bruijckwaer ende betaelinge.
Item dit voersz. lant heeft weder ingehuert Maritgen Wouter Henricxz. weduwe. In alle manieren als
voersz. staet, vijff jaer lang om 4 gouden koerevorster gulden ende acht st. gevalueert gelt. Ende dat
jaer van seven ende twintich sal wesen die eerste bruijckwaer ende betaelinge.
Item dit voersz. landt heeft Marijtgen mit haer man ingehuert, vijff jaeren lang in die prijs voersz. Ende
mit alden voerwaerden in desen boeck gescreven. Ende tjaer van ’32 is teerste jaer bruijck ende
betaelinge.
Folio 322.
Item Claes Arentsz. heeft weder ingehuijrt dese 7 hont lants voersz. 10 jaeren lang, tsiaers om 4
gouden korenvorster rijns gulden ende acht st. Mit alden voerwaerden in deser huijrboeck gescreven.
Ende tjaer ’37 is teerste bruijckjaer ende betaelinge.
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Item Claes Arentsz. heeft desen 7 hont lants an dander blat gescreven weder ingehuert ses jaijren
lang, tsiaers om 7½ karolus gulden tsiaers. Mit alden voerwaerden in deser boeck gescreven. Ende
tjaer van ’47 is teerste jaer bruijck ende betaelinge.
Item int jaer van 1552 heeft weder ingehuert Claes Arentsz. voirsz. desen seven hont lants voersz. vijff
jaijren lang, tsiaers om 7½ gouden karolij gulden in goudt. Te betaelen als dien loop hebben in die tijt
dat die huijr verschijnen sall. Vrij gelt mit allen andren voerwaerden in deser huijrboeck gescreven.
Ende tjaer van ’53 sal teerste bruijcjaer ende betaelinge.
Int jaer 1500 ende 57 heeft Claes Arentsz. alias Braemer weder ingehuert desen voersz. seven hont
weijlant negen jaeren lang, tsiaers om thien ende een halff gouden karolij gulden in goudt. Vrij gelt van
als vrij mit allen andren voerwaerden inden huijrboeck des capittels gescreven. Ende tjaer van ’58 sel
teersten bruijckjaer ende betalinge wesen.
Dese voersz. seven hondt weijlants heeft nu ingehuijrt Marritgen Bouwensdr. weduwe van Claes
Arentsz. Braemer vijff jaren lang om 12 gulden tsiaers lopens gelts. Vrij van als oeck mede vanden
thienden penning. Ende tjaer van zeven ende zestich is teerste bruijckjaer.
Deese voorsz. zeeven honden lants heeft inghehuijert Jacob Sprongsz. den tijt van vijff jaeren,
ingaende teerste Petri ad Cathedram anno 1500 twee ende tachtich, siaers voor de somme van thien
gulden ende thien stuvers, den gulden tot 40 grooten gereeckent. Te betaelen jaerlicx op drie
termijnen als vuijtganck meij, Jacobi ende Kersmisse telcken een gherecht derde paert van dien. Vrijs
gelt van molen ende mergengelden ende van allen andere schattinghen, onghelden ende impositien
niet vuijtgesondert dan tgeene bijden Staeten slants van Hollandt daerop tot laste vanden eijghenaer
ghestelt sall werden. In kennisse van ons ondergeschreven schepenen daer toe gecommitteert.
Folio 322v.
Anno 1587 soe heeft Anthonis Cornelis zoon ingehuijert deese voorsz. zeeven honden lants, gemeen
met gelijcke zeeven hondt inden ambachte van Leijderdorp. Belent oost meester Gherardt
Hoochstraten, zuijt de Regulieren tot Leijderdorp, west ende noort Joost van Sonnevelt. Vijff jaren
ingaende Petri ad Cathedram anno 1500 zeeven ende tachtich voorsz. om elff gulden ende vijff st.
van 40 grooten tstuck.
Folio 324.
Prebende Marie et Nicolai.
Int jaer duijsent vijffhondert ende 28 heeft Ouden Dirckdr. ingehuert vanden capittel 3½ hont weijlant
off daeromtrent, bijden hoop sonder maet om 3 rijns gulden vijff stuvers tsiaers ende is gemengeder
aerde mit dat godhuijs van Leijderdorp. Ende sijn gelegen aen Rodenburchlaen up Roedeburch
weteringe. Van welcke 3½ hont lants die twie hont ende 25 gaerden off toebehoeren dat capittel ende
een hont 25 gaerden behoort sinte Marie ende sinte Niclas provenen. Welck hont 25 gaerden sijn daer
off verdwaelt geweest ende nu doer conferentij mit dat godshuijs van Leijderdorp ende die
gedeputeerden van tcapittel gereduceert sijn wt inspexi van anden registren ende fundacij. Ende die
huijr sal duren ses jaijren lang. Ende tjaer voersz. is teerste jaer bruijck ende betaelinge. Mit alden
voerwaerden voer in dese boeck gescreven. Ende dat capittel sal daer off ontfangen jaerlicx voer sijn
deel 42½ st. ende desen provenen sullen ontfangen voer haer aendeel 22½ st.
Item dit voersz. lant gemeen mitten capittel heeft Jan Cornelis Oude Jansdr. soen ingehuijrt mitten
prebendaet, vijff jaijren lang ende nijet langer, tsiaers om drien karolus gulden ende vijff st.. Mit alden
voerwaerden in deser boeck gescreven. Ende dat wt con..cie tw bevel vanden capittel. Ende tjaer van
’46 sal teerste bruijck jaer ende betaelinge wesen.
Item Jan Cornelisz. voersz. bruijct 3½ hont lants tsiaers om drie karolus gulden ende vijff st. modo
dabit 3½ gouden karolus gulden tsiaers in goudt als loop hebben in die tijt dat die huer verschinct.
Ende van 3½ hont behoert toe prebendis Mari et Nicolaij een hont ende 25 gaerden. Comt van dit huijr
prefatis prebendis een gouden karolus gulden ende een vierdeel van dien, vijff jaeren lang. Ende tjaer
’52 is teerste jaer bruijck ende betaelinge.
Modo. Item den prebendaeten partije om 2 gulden jaerlicks neghen jaer lanck. Het jaer ’62 het eerste
bruijck jaer. Volgt nog een Latijnse zin.
Hierna volgt weer folio 322v.
Folio 322va.
Prebenda Petri et Pauli.
Item int jaer ons heeren 1480 huijrde Ghijsbrecht IJsaacz. 22 hont lants vijff jaer lang, tsiaers om 14
rijns gulden ende een quartier, te weijen ende niet te saijen, die gulden voer 20 st. gerekent. Ende hij
sal dit landt buijten scade houden ende doen al dat een out huijrman schuldich is te doen. Ende dit
jaer van ’80 sel die eerste bruijckwaer ende betaelinge weesen.
Item dit lant voorsz. heeft weder ingehuijert dat convent van Abcoude, tien jaer lanc om 15½ rijnsce
gulden, vrij gelt. In alle manieren als voersz. staet in dit boeck. Ende dat jaer van 1500 ende 17 sel die
eerste bruijckwaer weesen ende betaelinge.
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Item int jaer van ’27 heeft weder ingehuijrt dat convent van Abcoude 22 hont landts bijden capittel om
17 Rijnssche gulden, vrij gelts. In allen manieren als voorsz. staet. Ende dat jaer van 1500 ende 27 sel
die eerste bruijckwaer wesen ende betaelinge.
Item int jaer 1537 heeft weder ingehuert dat convent van Abcoude desen voersz. twe ende twintich
hont weijlants, bij den hoop sonder maet vanden capittel tien jaer lang ende niet langer, om vier ende
twintich gouden karolij gulden off paijment dier waerden, vrij gelt tsiaers. Mit allen voerwaerden die
voer in dese boeck gescreven staen. Ende in presentie vanden pater des convents voersz. doe
gelesen. Ende tjaer van tseven ende dortich voirsz. is teerste bruijckjaer ende betaelinge. Aldus
ghedaen bij meester Claes Paedts vanden voorsz. convent pater registratoor ende Mr. Paulij van Oij
ende heer Dirck Jacopsz. vander Goude canonicken capitularen, bevel ende permissie hebbende
vanden capittel voersz. Dit sijn die belenden van desen voersz. 22 hont landts bijden convent van
Abcoude overgegeven int jaer van ’37 voersz. Aen dat noorde die Maren, an oest Gerijt Jan
Bouwensz., an tzuijde die wesen kinderen ende tconvent van Abcoudes lant binnen Leijden.
Dit voersz. lant, te weten 22 honden luttel meer of min, den hoop sonder maet, hebben wederom
ingehuert tconvent van Abcoude rhien jaer langh om 26 karolus gulden off paijment dier waerde. Vrij
gelt met allen voerwaerden hier voeren int boeck gescreven. Ende tjaer
Folio 323a.
van ’47 sal teerste bruijcwaer ende betaelinge wesen. Aldus gedaen bij Mr. Raes van Treslonge als
prebendant, heer Henrick van Brouchoven als registraat ende Mr. Cornelis Willemsz. geordineert bij
tcapittel voorsz.
Item int jaer 1500 seven ende vijftich heeft het convent van Abcoude weder ingehuijrt dese voersz.
twe ende twintich hondt lants, bijden hoop sonder maet, vanden capittel vijff jaren lange ende niet
langer. Te weijen ende niet te maijen, tsiaers om acht ende veertich gouden karolij gulden in goudt off
ander paijment soe waert gelijck die doen sullen als die huijr jaerlicx verschinct, vrij gelt. Mit allen
voerwaerden gescreven voer in dit huijrboeck. Ende tjaer voersz. sal wesen het eerste bruijckjaer
ende betaelinge.
Anno 1500 een ende tsestich heeft het convent van Abcoude weder ingehuijrt vanden prebandaet
mitten gedeputeerden des capittels desen voorsz. twee ende twintich hondt lants, bijden hoop sonder
maet, vijff jaeren lang ende niet langer. Te weijen ende niet te maijen, tsiaers om vier ende vijftich
gulden van 40 grooten tstuck. Van als vrij gelt oick mede vanden thienden penning. Ende noch mit
allen anderen capittels voorwaerden. Ende tjaer 1500 twee ende tsestich sal wesen teerste
bruijckjaer.
Anno 1500 seven ende tsestich heeft Mathijs Jansz. dese twee ende twintich hont ghebruijck dit
eenen iaer om vijftich gulden lopens ghelt.
Anno 1500 acht ende tsestich heeft Mathijs Jansz. dese twee ende twintich hont lants weder
inghehuijrt vanden prebendaet met des capittels ghedeputeerde soe als die daer legghen, bij den
hoop sonder maet, den tijt van vijff iaren, tsiaers om een ende vijftich gulden lopens ghelt. Met conditie
dat Mathijs voorsz. binnen den eerste iaere up zijnen costen brenghen sal inden laechte vant voorsz.
lant, tsestich scheepen sants ende twintich scheepen poortaerde. Ende sal weesen vrij ghelts van alle
ongelden ende oock vanden thijende pennijnck met alle anderen capittels voerwaerden. Ende ten
eijnde van expiratie van dese vijff iaren voorsz., soe sal den voorsz. Mathijs soe verre dat hem
Folio 323va.
ghelieven sal, mooghen begheren continuatie van noch anderen vijff iaren in den prijs ende
voerwaerden voorsz., sonder eenichghe verbeterijnghe te doen van up brenghen. Mits betalende den
ordenaris rantsoen ende den oncosten van teijckenen. Welcke continiatie hem ghegunt sal werden.
Ende tiaer boven gescreven is teerste bruijckiaer ende betalijnghe.
Deese voorsz. twee ende twintich honden lants heeft ingehuijrt Mathijs Jans zoon den tijt van vijff
achtereenvolgende jaeren, ingaende teerste vandien Petri ad Cathedram anno 1500 ende tachtich,
siaers voor de somme van vijftich guldens van 40 grooten tstuck. Te betalen jaerlicxs de selve huijre
op drie termijnen als vuijtgang meij, Jacobi ende Kersmisse, telcken een gerecht derde paert vandien.
Vrijs gelts van molen ende margengelden ende van allen andere schattingen, ongelden ende
e
ts
impositien nijet vuijtgesondert dan tgeene bij de co ma ofte Staeten slants van Hollandt daer op tot
laste vanden eijgenaer gestelt sal werden. Ende met andere voerwaerden breeder inde huijrcedulle
gementioneert. Ons present als schepenen daer toe gecommitteert.
Anno 1585 soe heeft Mathijs Jansz. ingehuijert deese voorsz. twee ende twintich honden lants
gelegen aende Maren in Leijderdorp. Belent oost tcapittel selffs, zuijt den thuijn van Ghijsbrecht
Willems zoon warmoesman, west de Maren ende voort Mathijs Jans zoon voorsz. Vijff jaeren
ingaende Petri ad Cathedram anno 1500 vijff ende tachtich voorsz. om vijftich gulden van 40 grooten
tstuck.
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Anno 1590 soe heeft Mathijs Jansz. ingehuijert deese voorsz. twee ende twintich honden lants
gelegen aende Maren in Leijderdorp. Belent oost tcapittel selffs, zuijt den thuijn van Ghijsbrecht
Willem zoon warmoessman, west de Maren ende noort Mathijs Jans zoon voorsz. Vijff jaeren
ingaende Petri ad Cathedram anno 1500 tnegentich voorsz. om acht ende vijftich gulden van 40
grooten tstuck.
Folio 325.
Prebende Petri et Pauli.
Int jaer van ’22 huijerde Bouwen Willemsz. een margen lants om vijff rijssche gulden min vijff stuvers.
Daer die helft of toe behoort prebenda Jacobi Maioris, thien jaer lang. Ende dat haer voersz. sal die
eerste bruijcwaer wesen ende betaelinge.
Int jaer 1500 ende 32 heeft weder ingehuert Bouwen Willemsz. een morgen lants om 5½ rijnsche
gulden 10 jaer lang, daer die helfte off toebehoert prebenda Jacobi Maioris. Om vrij gelt als voersz.
staet inden boecke. Ende dat jaer voersz. sal die eerste bruijckwaer wesen ende betaelinge.
Item int jaer van ’44 heeft wederom ingehuijrt die weduwe van Willem Bouwensz. dit morgen lants,
drie jaer langh om 7½ karolus gulden. Vrij gelt mit alle voorwaerden hier voren int boeck gescreven.
Ende tjaer voersz. sal teerste bruijckwaer ende betaelinge wesen.
Item dit voersz. morgen lants heeft wederom ingehuert die weduwe van Willem Bouwensz., vijff jaer
lange om acht gouden karolus gulden off paijment dier waerde. Vrij gelt als hier voeren in dit boeck
gescreven staet, behoudelicken dat zij wederom verhuijren mach den tijt voersz.. Ende tjaer van ’46
sal teerste bruijckwaer ende betaelinge weesen.
Dit margen lant hier geroort daer prebende Jacobi Maioris die helft in toe behoort is verhuijrt vijff
jaeren, jaerlicx om negen gouden karolij. Huijrman is Sijmon Jansz. woenende tot Reijnsburch. Volgt
nog een Latijnse zin.
Item dit voersz. morgen lants heeft wederom ingehuijrt Sijmon Jansz. woenende tot Reijnsburch, vijf
jaren lang, tsiaers om thien lopende guldens van veertich groot tstuck. Vrij gelt van als, mit allen
anderen voerwaerden des capittels voer in desen boeck gescreven. Ende tjaer 1500 ses ende vijftich
sal weesen het eerste bruijck jaer ende betaelinge.
Folio 327v.
Prebenda Bartholomei apli.
Item int jaer van ’66 huijerde Mees Dircxz. 7 margen landts ende twie hont, de morgen om 22 placken
tsiaers, durende tien jaer lange. Ende hij sel geven van die morgen een groten tsiaers verlorens gelts
sonder offslaen. Ende doen al dat een out huijrman schuldich is te doen. Ende dat jaer van ’66 sel die
eerste bruijckwaer ende betaelinge weesen.
Item Ghijsbrecht Meesz. Zwammerdam een jaer van ’92 in allen manieren voorsz.
Item int jaer van ’97 heeft weder ingehuert dit voersz. lant vijff jaer lanck, in allen manieren voersz.
Ende dat jaer voersz. sel die eerste bruijckwaer wesen ende betalinge. Ende Ghijsbrecht Meessen is
die huijrman ende heeft beloeft alle jaer te betaelen als een out huijerman te betaelen plach.
Item int jaer van 1500 ende vier heeft weder ingehuert Ghijsbrecht Meesz. dit voersz. lant 5 jaer lang
om 8 rijns gulden, vrij gelts. Ende voirt nae alle voerwaerden als voorscr. staet inden boeck. Ende dat
jaer voern. sal dat eerste bruijckwaer wesen ende betaelinge.
Item dit landt voersz. heeft weder ingehuijrt (geen naam ingevuld) tien jaer lang om negen rinsce
gulden ende vijff placken mit twie caponen, vrij gelt. Ende voirt in allen voerwaerden als voer int boeck
staet. Ende dat jaer van ’11 sel die eerste bruijcwaer wesen ende betaelinge.
Item dit landt voersz. heeft weder ingehuijrt Mees Ghijsbrechtsz. tien jaer lanck om elliff rinsce gulden
ende twie caponen. Vrij gelt als voersz. staet. Ende dat jaer van ’21 sel die eerste bruijckwaer wesen
ende betaelinge.
Item int jaer van ’31 heeft weder ingehuert Dirck Ghijsbrechtsz. dit voersz. lant, vijff jaer lang om 12
karolij gulden off paijment hoer waerde. Mit voerwaerde als voer in die boeck gescreven staet. Ende
sal mede geven twie caponen alle jaer. Ende dat jaer van ’31 sal die eerste bruijckwaer wesen ende
betaelinge.
Item int jaer van ’36 heeft Mees Ghijsbrechtsz. ingehuert dese seven morgen ende twie hont lants vijff
jaer lang, tsiaers om 15 gouden karolus gulden off paijment die waerden ende twie caponen, vrij gelt.
Mit allen anderen voerwaerden voer in desen huijrboeck gescreven. Ende tjaer voersz. is teerste
bruijcwaer ende betaelinge.
Dit voersz. landt heeft wederom ingehuijrt Dirck Ghijsen thien jaer lang om 16 gouden karolij gulden
off paijment dier waerde, vrij gelt. Mit alle voerwaerden in dit huijrboeck voir gescreven, mit vier suete
melcx kaesen van de beste. Ende tjaer van
Folio 328.
’41 sal teerste bruijcwaer ende betaelinge wesen. Ende indien hij die casen mettet selve gelt niet en
betaelt voerr Lichtmisse, zoe ist lant uter huijre.
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Dit voersz. lant hebben weder intgehuijrt tsamelicken Neeltgen Dirck Ghijsen weduwe voer den helft
ende Geertgen Ghijsbrechts dochter met Ghijsberthgen haer suster tsamen voer dander gelft. Den tijt
van vijff jaeren, jaerlicx om 20 gouden karolus gulden. Mit allen voerwaerden voer in desen boeck
gescreven. Ende tjaer van ’41 sal teerste bruijck jaer ende betaelinge weesen. Ende men sall elcx
voer all den huijr mogen eijschen.
e
Den 16 novembris anno 1500 vijff ende vijftich hebben bij tusschen spreken van Mr. Cornelis Baroen
ende Cornelis Willemsz. canonicken onser collegie weder ingehuert Neeltgen Dirck Ghijsen weduwe
voer den eenen helft ende Geertgen Ghijsbrechtsdr. mit Ghijsbertgen Dircksdr. tsamen voor den
anderen helft, alsulcke seven morgen ende twie hont lants, bij den hoop sonder maet, soo groot ende
soe cleijn als sij die den voerleden jaeren gebruijct hebben. Ende met alle voerwaerden in capittels
boeck gescreven, den tijt van vijff jaeren an een volgende. Waer van teerste jaer van bruijckinge ende
betaelinge sal sijn tjaer van 1500 sesse ende vijftich. Ende sullen tsaemen betaelen jaerlicx vrij van
allen ongelden sesse ende twintich gouden karolij gulden off soe veel an paijment daer voer als die in
tijden van verschininge ende betaelinge loop sullen hebben. Ende hier boven sullen betaelen jaerlicx
vier vanden beste kaesen die zij wringen, twie in die meij maent ende twie sinte Lambrecht daer nae
volgende. Ende sullen dese huijrluijden gelijckelijck gehouden sijn ende elcx een voer alle, wien den
capittels rentemeester sal believen te maenen.
Item upten laetsten februarij anno 1561 heeft gehuijrt Arent Jansz. Neelemaer ende Gerrijtgen Ghijsen
elcx een voor all te betaelen seven morgen ende twee hondt landts, bijden hoop sonder maet, off
soedanighe actie als die prebendaet ken bevinden te hebben vijff jaeren lang, tsiaers om twee ende
dertich guldens van veertich grooten tstuc. Van als vrij gelt oock mede vanden thienden penning. Mit
allen anderen capittels voerwaerden voor in desen huijrboeck des capittels gescreven. Ende tjaer
1500 een ende tsestich sal wesen teerste bruijckjaer. Ende is dit voorsz. landt nu ter tijt belent ende
belegen an die oostzijde Arent Jansz. voorn., ant westzijde Cornelis Ghijsbrechtsz., streckende voor
vuijten Rijn tot after over den dijck. Aldus gedaen ten huijse van Mr. Rase van Treslong deeken ter
presentie vanden prebendaet met Mr. Melis van Oij Korstantsz. ende heer Gerrit Jansz. ende Jan
Ghijsbrechtsz. secretaris tot Zwammerdam.
Folio 328v.
Anno 1500 zes ende tsestich den vierden martij hebben Jan Ghijsbrechtsz. cum socijs weederomme
ingehuijrt voornoemde seven margen ende 10 hondt landt, den tijt van vijff jaren an een. Daer van
teerste jaer sal sijn dit jegenwoerdige jaer, tsiaers voer vijff ende dertich gulden lopens gelts. Van als
vrij oeck mede vanden thienden penning ende oncosten die daer up soude mogen comen nijet jegens
staende enige placcaten ofte ordonnantie ter contrarie alsoe hier van die parthie wel gheaniseert is.
Ende angaende die questie die daer ville tusken den prebendaet ende bruijckers up die meerder maet
vanden landen voersz., bleeff aldoen suspens resc..neerende eene ijgelick reciproce heur actie
blijvende den zelfden belende als tsij verclaerden. Actum ut supra.
Tiaer van een ende tseventich is de huijr gecontinueert.
e
Anno 1500 twee ende tseventich den 13 aprilis soe heeft Arent Jansz. dese voorsz. seven morgen
ende twee hont lants, streckende wt den Rijn tot after over den dijck, weeder ingehuijrt vanden
prebendaet bij advijse vanden gedeputeerden des capittels een tijt van vijff iaren, tsiaers om veertich
carolus guldens loopens gelts. Vrij van allen ongelden ende oeck mede vanden thijenden, twintichsten
ende honderste pennijnck meer ofte min, al waer daer anders bij placate geordonneert waer. Mits
tselffde anden huijr gemodeceert is ende voorts met allen anderen capittels voerwaerden den voorsz.
Arent Jansz. voer gehouden. Behouden nochtans dat den voorsz. Arent Jansz. die tselffde lant een
ander in tgeheel ofte deel tot zijnen believen sal moogen overdoen, mits blijvende altoes principael
huijr man. Ende aengaende de questie van meerder maet der voorsz. landen is gebleven suspens
refererende een ijgelijck zijn actie ende goede recht. Ende tiaer van twee ende tseventich is teerste
bruijc iaer ende betalijnge. Welverstaende sal Arent Jansz. moogen volstaen betalende deen helft
voer Lichtmisse dien iaere volgende ende de reste voer Paeschen daer an wel betaelt.
Folio 329.
Deese voorsz. zeven mergen ende twee honden lants heeft ingehuijrt Pieter Aertsz. den tijt van vijff
achter een volgende jaeren, ingaende teerste vandien Petri ad Cathedram anno 1500 ende tachtich,
siaers voor de somme van vijff ende twintich gulden van 40 grooten tstuck. Te betaelen jaerlicx de
selve huijre op drie termijnen als vuijtgang meij, Jacobi ende Kersmisse telcken een gerecht derde
e
paert vandien. Vrijs gelts van molen ende margengelden ende van allen andere schattingen bij de co
ts
ma ofte Staeten slants van Hollandt daer op tot laste vanden eijgenaer gestelt sal werden. Ons
present als schepenen daer toe gecommitteert.
Anno 1585 soe heeft Pieter Aertsz. ingehuijert deese voorsz. zeeven mergen ende twee honden lants,
gelegen in Zwammerdam in een weer van thien mergen, streckende voor uijten Rijn tot over den
afterdijck. Belent oost Jan Lucasz. tot Leijden ende west Cornelis Ghijsbrechtsz. Acht jaren, ingaende
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Petri ad Cathedram anno 1500 vijff ende tachtich voorsz. om een ende dertich gulden ende thien st.
van 40 grooten tstuck.
Folio 330v.
Prebenda Catherine.
Item int jaer van 1500 ende seven heeft Jacop Claesz. van Hoemae gehuert 10½ morgen lants bij
consent vanden deken ende capittel, vijftich jaer lan(g) om £ 12 hollants, vrij gelts. Mit alle
voerwaerden als voer inden boeck staet gescreven. Ende dat jaer van achten sel die eerste bruijcjaer
weesen ende betaelinge. Ende dit voersz. lant is aldus lan(g) verhuert om dat Jacop Claesz. dit lant
voersz. begeerde te poertaerden ende aldus soe soude dat lant verbetert worde tot profiet van sinte
Katrijnen proven.
e
Anno 1500 een ende tsestich upten 29 dach in martio heeft Cornelis Jacopsz. olijslaeger ingehuijrt
van Jacop Duijst Jacopsz. als prebendaet ende besitter van sinte Catherinen canonicx prebende,
gelegen in sinte Pancraes collegiaet prochi kercke binnen Leijden, in presentie vanden gedeputeerden
des voorsz. capittels hier nae gescreven als de oude usantie des capittels is, thien morgen ende een
halff maijlants, bij den hoop sonder maet soe die van ouds altijts gelegen hebben inden ambochte van
Jacobswoude, negen jaer lang ende niet langer, tsiaers om vijff ende dertich gulden van 40 grooten
tstuck. Van als vrij gelt nijet vuijtgesondert oock mede van den thienden penning. Ende voort mit allen
anderen capittels voerwairden voer in desen capittels huijrboeck gescreven. Ende tjaer 1500 een
ende tsestich voorsz. is teerste bruijckjaer ende betaelinge. Aldus gedaen bijden voern persoenen ten
daege voersz. ten huijse van Cornelis Claesz. goudtsmit in presentie van heer Steven Jansz. ende
heer Christiaen Reijersz. priesteren ende capittularen als gedeputeerden des collegiums voorsz.
Die reste van dese neegen jaeren sijn gegunt voerts te gebruijcken Dirck Willemsz. buijrman tot
Hoemae mit allen conditiën voer verhaelt, bij consent vanden capittel ende possessoer der prebende
voersz.
Die reste van deese neeghen jaeren sijn gheghent voersz. te bruijcken Lenaert Willemsz. buijrman tot
Hoemae mit allen conditiën voer verhaelt, bij consent vanden capittel ende possessoer der prebende
voerschreven.
Deese voorsz. elftalff merghen lants heeft ingehuijrt Cornelis Willems zoon vijff jaeren ingaende
teerste Petri ad Cathedram anno 1500 eenentachtich siaers, voor de somme van zes ende dertich
gulden van 40 grooten tstuck. Te betaelen jaerlicx op drie termijnen als vuijtganck meij, jacobi ende
Kersmisse, telcken een gerecvht derde paert vandien. Vrijs gelts van molen ende margengelden ende
van allen andere schattingen, ongelden ende impositien niet vuijtgesondert dan tgeene bijde Staeten
slants van Hollandt daer op tot laste vanden eijgenaer gestelt sal werden. In kennisse van ons
ondergeschreven schepenen daer toe gecommitteert.
Folio 331.
Anno 1586 soe heeft Cornelis Willemsz. wonende op Homade ingehuijert elftalf mergen lants, gelegen
inden ambachte van Jacobswoude. Belent aent oosteijnde tambacht van Homade, aende zuijtzijde
Cornelis Willemsz. selffs, aent westeijnde Doe Reijersz. bruijckwaer ende aende noortzijde Jacob
Willemsz. erffgenamen. Vijff jaren ingaende Petri ad Cathedram anno 1500 zes ende tachtich voorsz.
om zes ende dertich gulden van 40 grooten tstuck.
Folio 332v.
Prebenda Catharina.
Item int jaer van 1500 ende 11 heeft die weduwe van Claes Dircxz. bij Hoemae gehuijrt 3½ morgen
lants, tien jaer lan(g) om vijff rijnse gulden ende 12 placken. Mit allen voerwaerden als voer inden
boeck staet gescreven. Ende dat jaer van ’11 sal dat eerste bruijck jaer wesen ende betaelinge.
Die rentemeester ontfanckt 6 karolij gulden.
Item desen 3½ morgen landts huijrde vanden capittel Claes Dircxz. bij Homade thien jaeren lang,
tsiaers om 6 gouden karolus gulden. Mit allen voerwaerden in deser boeck gescreven. Ende dat jaer
vier ende dortich is teerste jaer bruijck ende betaelinge.
e
Anno 1500 een ende tsestich upten 4 novembris heeft Pieter Claesz. tot Hoemade dese voorsz.
vierdalff morgen lants, bijden hoop sonder maet ingehuijrt van Jacop Duijst Jacopsz. als possesseur
van prebende Catharine in presentie vanden deecken ende gemeen capittel den tijt van vijff jaeren,
tsiaers om sesthien gulden van 40 grooten tstuck. Van als vrij gelt, oock mede vanden thienden
penning. Ende voort mit allen anderen capittels voorwaerden, behoudelijck off Pieter Claesz. voorsz.
binnen desen vijff jaeren deser werelt overleet, dat als dan Reijnert Cornelisz. zijn broeders zoen dese
huijr sal voort wtgebruijcken. Ende tjaer twee ende tsestich sal teerste bruijckjaer wesen.
e
Anno 1500 acht ende tsestich den 10 februarij heeft Pieter Claesz. tot Hoemade dese voorsz.
vierdalff morghen lants, bijden hoop sonder maet, inghehuijrt vanden deecken ende ghemeen capittel,
den tijt van neghen jaren, tsiaers om seventhijen gulden loopens ghelts. Vrij van als ende oock mede
vanden thijende pennijnck. Ende voort met alle anderen capittels voerwaerden voor in dese
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huijrboecke ghescreven, waervan den voorsz. Pieter Claesz. wel gheadverteert is. Met conditie ofte
Pieter Claesz. voorsz. binnen den tijt vanden voorsz. neghen iaren overleet, dat alsdan Reijnert
Cornelisz. zijn broeders zoone den resterende iaren voort wt ghebruijcken sal mooghen. Ende tiaer
voorsz. sal teerste bruijckiaer ende betalijnghe zijn.
Folio 333.
Deese voorsz. vierdalff morgen lants heeft ingehuijrt Reijnout Cornelis zoon den tijt van vijff achter een
volgende jaeren, ingaende teerste vandien Petri ad Cathedram anno 1500 ende tachtich, siaers voor
de somme van zeventhien gulden van 40 grooten tstuck. Te betaelen jaerlicxs de selve huijre op drie
termijnen als vuijtgang meij, Jacobi ende Kersmisse telcken een gerecht derde paert van dien. Vrijs
gelts van molen ende margengelden ende van allen andere schattingen, ongelden ende impositien,
e
ts
niet vuijtgesondert dan tgeene bijde co ma ofte Staeten slants van Hollandt daer op tot laste vanden
eijgenaer gestelt sal werden. In kennisse van ons ondergeschreven schepenen daer toe
gecommitteert.
Anno 1585 soe heeft Cornelis Jans zoon ingehuijert deese voorsz. vierdalff mergen lants, gelegen in
Jacobswoude opte Does. Belent oost Dirck Cornelisz. Blaeutgen, zuijt Reijnoult Cornelisz., west
tkercklant van Homade ende noort de Does voorsz. Vijff jaren ingaende Petri ad Cathedram anno
1500 vijff ende tachtich voorsz. om vier ende twintich gulden van 40 grooten tstuck.
Anno 1590 soe heeft Mr. Sijmon van Veen ingehuijrt deese voorsz. vierdalff mergen lants, gelegen in
Jacobswoude opte Does. Belent oost Dirck Cornelisz. Blaeutgen, zuijt Reijnoult Cornelisz., west
tkercklant van Homade ende noort de Does voorsz. Vijff jaren ingaende Petri ad Cathedram anno
1500 tnegentich voorsz. om vier ende twintich gulden van 40 grooten tstuck.
Folio 334v.
Prebenda Willibrordi epi.
Item int jaer van ’88 huijrde Dirck Dircxz. 1½ morgen mit dat capittel gemeen. Welcke huijr registreert
is in die gemeen gueden in Reijnsburch.
Item int jaer van 1500 ende twie huijrde Cornelis Dirck Dircxz. weduwe dese anderhalff morgen lants,
gemeen mit dat capittel, registreert supra in eodem libro in Oestgeest vel Reijnsburch. Ende beloopt
prebende Willibrordi vrij jaerlicx an £ 6 paijment. Ende sal die huijr duren 10 jaer.
Int jaer 1500 ende 17 huijerde Claes Dircxz. anderhalff morgen lants gemeen mit dat capittel,
geteckent eodem libro in Oestgeest vel Reijnsburch. Ende beloopt prebende Willibrordi vri jaerlicx an
vijff rijnssche gulden. Ende dese huer sel duren vijff jaer.
Int jaer ’32 heeft ingehuert Jan Niclaesz. weder (ingehuijert) anderhalff morgen lants gemeen met dat
capittel, geteijckent in Oestgeest ende belopet prebende Willibrordi an 7½ karolij gulden. Ende dese
huijr sal duren 30 jaren lang. Ende dat jaer voersz. sal die eerste bruijckwaer wesen ende betaelinge.
e
Anno 1561 upten 21 meij heeft Jan Niclaesz. voorsz. weder ingehuijrt dese anderhalff morgen
weijlants gemeen mit dat capittel, geteijckent in Oestgeest folio 220 ende beloopt prebende Willibrordi
an vijfthien gulden van 40 grooten tstuck. Ende dese huijr sal duren negen jaeren lang. Ende tjaer
1500 twee ende tsestich sal wesen teerste jaer.
Folio 336v.
Prebenda Willibrordi epi.
Item int jaer van ’86 heeft ingehuert die prior ende convent van sinte Barnaerden tot Warmondt 11
hont lants, luttel min off meer sonder maet, gelegen inden ambocht van Oestgeest, tegens Mr. Jacop
van Bosch tien jaer lang, tsiaers om 4½ rijnse gulden, 40 groot voor die gulden gereekent. Ende die
prior ende convent voersz. sullen dit lant buten scade houden ende sullen geven een groten verlorens
gelts. Ende doen al dat een out huijrman sculdich is te doen. Ende dit jaer van ’86 sel die eerste
bruijcwaer ende betaelinge wesen.
Item dese 11 hont heeft wederom ingehuijrt tconvent van sinte Barnardij of Barnarditen tot Wermont
met aale voerwaerden alst capittel alle haer landt verhuert. Thien jaer lange, voer die somme van acht
pont hollants. Ende dat eerste jaer van betaelinge ende gebruijck sal beghinnen ’38.
Item desen voersz. 11 hont lants heeft die prior van die Bernarditen tot Warmonde ingehuert, vijff jaer
lang tsiaers om hegen gouden karolus gulden. Mit alden voerwaerden in desen huijr boeck gescreven.
Ende tjaer van ’48 is teerste jaer bruijck ende betaelinge. Aldus gedaen inden capittel.
Item desen 11 hont weijlants voer gescreven, gelegen inden ambocht van Oestgeest dien den prior
ende convent vanden Barnarditen tot Warmonde plaeghen in huijr te hebben vanden deecken ende
capittel tot Leijden, heeft nu ingehuijrt die deecken ende capittel voersz., mitsgaeders heeft Christiaen
Reijersz. als possesseur van sinte Willeboerts canonicx proeven tsamenlicken verhuert, seven jaren
lang an een volgende Jan van Endegeest scoult tot Oestgeest. Die welck hij heecht die voersz. 11
hont lants in huijr genomen die voersz. seven jaijren durende, tsiaers om 10 gouden karolus gulden,
vrij gelt. Die verschinen sullen alle jaers up sinte Lambrechts dach. Ende Jan van Endegeest sal
onderhouden ende voldaen alle die voerwaerden in den huijrboeck des capittels voersz. Ende hebben
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desen voersz. 11 hont nu ter tijt belent ende belegen, oest, zuijden ende noorden dien Barnarditen
landen tot Warmonde, streckende west, noortwest inden Ouden dam. Aldus gedaen in presentie
vanden deecken ende geheel capittel. Ende teerste jaer bruijcker ende betaelinge sal wesen tjaer
1500 vijff ende vijftich.
Anno 1500 ende tsestich upten acht ende twintichsten dach januarij stilo corie heeft Jan
Ghijsbrechtsz. tot Reijnsburch van den deecken ende gemeen capittel in haer capittel huijs vergadert
wesende, ingehuijrt dese
Folio 337.
voersz. elf hoindt lants gelegen inden ban van Oestgeest in een camp van seventhien hondt lants. Nu
ter tijt belendt andt oest, suijden ende noorden die Bernaditen tot Warmonde, streckende west,
noortwest inden Oudendam. Den tijt van seven jaeren, daer dat eerste jaer off verschijnen zall
Lambertij anno 1500 twee ende tsestich, tsiaers om veertien carolij gulden van 40 grooten tstuck. Van
als vrij gelt ende alle jaers voer Paeschen den prebendaet brengen een vette ham off een karolus
gulden daer voer ende noch alle jaers omtrent Kersmisse twee vette capoenen off twaelff stuvers daer
voer. Ende voert mit allen anderen capittels voorwaerden voor in desen huijrboeck gescreven. Ende
waert saeck dat Jan Ghijsbrechtsz. huijrman voorsz. gebruijcte van wegen den prebendaet voorn.
noch mede die ander ses hondt, gelegen mit de elff hondt voor gescreven, tot welcke ses hondt de
prebendaet seijt hem mede gerechticht te wesen, dan soe sal Jan Ghijsbrechtsz. voorsz. tsiaers voer
die ses hondt noch betaelen ses karolij gulden van veertich grooten vlaems stuck. Breder blijckende
bijde huijrcedulle daer van zijnde.
Deese voorsz. elff honden lants heeft ingehuijrt Jan Lambrechtsz. den tijt van vijff jaeren, ingaende
teerste Petri ad Cathedram anno 1500 eentachtich, siaers voor de somme van veerthien gulden van
40 groten tstuck. Te betaelen jaerlicx op drie termijnen als vuijtganck meij, Jacobi ende Kersmisse,
telcken een gerecht derde paert vandien. Vrijs gelts van molen ende mergengelden ende van allen
andere schattingen, ongelden ende impositien, nijet vuijtgesondert dan tgeen bijde Staeten slants van
Hollandt daer op tot laste vanden eijgenaer gestelt sal werden. In kennisse van ons ondergeschreven
schepenen daer toe gecommitteert.
Anno 1586 soe heeft Jan Lambrechtsz. tot Warmont ingehuijrt deese voorsz. elff honden lants,
genaempt het Kijfflant leggende gemeen met noch zesse hondt toecomende de Barnardijten tot
Warmondt. Belent oost, zuijt ende west de voorsz. Barnardijten ende noort den Oudendam. Vijff jaren
ingaende Petri ad Cathedram anno 1500 zes ende tachtich voorsz. om veerthien gulden van 40
grooten tstuck.
Folio 339.
Prebenda Willibrordi epi.
Item die susteren tot Rijswijck £ 3 (??) staende op 7½ morgen lants metter hoffstede, facit £ 4.
Item onse capittel £ 2.
Item int jaer 15 ende twie heeft Gerijt Bouwensz. ingehuert anderhalff morgen lants, luttel min off meer
sonder maet, gelegen inden ambocht van Valkenburch, toebehoerende aenden prebende sinte
Willibrordi tegens den deeken ende capittel, tien jaer lang, tsiaers om £ 6 paijment, vri gelt. Na alle
voerwaerden voersz. inden boeck. Ende sal dat jaer voirn. dat eerste bruijcwaer wesen ende
betalinge.
Dit lant nae dattet tot kennisse van tcapittels gecoemen is, heeft heer Cornelis van der Gues als
prebendaet bij consent van tcapittel voersz. verhuert vijff jaer lang dese anderhalff morgen lants, om 7
karolij gulden tsiaers. Ende tjaer van ’43 sal teerste bruijc ende betaelinge wesen, om vrij gelt. Mit alle
voerwaerden hier voer in dit boeck gescreven. Ende die huijrman is Adriaen Arntsz. tot Valkenburch.
Aldus gedaen bij Geertgen Jansdr. zijn huijsvrou doer beveel van hem, in presentie van mij(n) heer
Henrick Broechoven, meester Cornelis Baroen, heere Gerijt Pietersz. ende meester Cornelis
Willemsz.
Item desen voersz. anderhalven morgen lants Adriaen Arentsz. doer sijn huijsvrouwe weder ingehuert
vanden capittel, vijff jaer lang ende niet langer, tsiaers om acht gouden karolij gulden als loop hebben
in tijt vanden betalinge, vrij gelt. Te betaelen voer Lichtnmisse, mit alden voerwaerden in deser
huijrboeck voer gescreven. Ende tjaer van achtenveertich is teerste bruijck jaer ende betaelinge.
Dese voersz. anderhalff morgen lants heeft weder ingehuijrt Jacop Jacopsz. vanden deeken ende
gemeen capittel, vijff jaren lang ende nijet langer, tsiaers om achtien gulden van 40 grooten vlaems
tsiaers. Van als vij gelt oeck mede vanden thienden penning. Ende zal geven tsiaers 30 stuvers voer
een vette ham. Ende voerts generalicken mit allen anderen capittels voerwaerden voer in desen
huijrboec gescreven. Ende tjaer 1500 acht ende tsestich sal weesen teerste bruijckjaer ende
betaelinge.
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Folio 339v.
De voorsz. anderhalff mergen lants heeft ingehuijrt Andries Cornelis zoon vijff jaeren ingaende teerste
Petri ad Cathedram anno 1500 eenentachtich, siaers om de somme van vijfthien gulden van 40
grooten stuck. Te betalen jaerlicx op drie termijnen als vuijtganck meij, Jacobi ende Kersmisse,
telcken een gerecht derde paert vandien. Vrijs gelts van molen ende mergengelden ende van allen
andere schattingen, ongelden ende impositien, nijet vuijtgesondert dan tgeene bijde Staeten slants
van Hollandt daer op tot laste vanden eijgenaer gestelt sal werden. In kennisse van ons
ondergeschreven schepenen daertoe gecommitteert.
Anno 1586 soe heeft Andries Cornelisz. ingehuijert dit voorsz. anderhalf mergen lants, gelegen in
Valckenburch gemeen met gelijcke anderhalf mergen toecomende Andries voorn. Belent oost Cornelis
Huijgensz. ende zijn kinderen, zuijt Jan Claes zoon houtcopers kinderen, west Cornelis Huijgensz.
voorsz. ende noort de Witte Nonnen tot Leiden. Vijf jaren ingaende Petri ad Cathedram anno 1500 zes
ende tachtich voorsz. om zestien gulden van 40 grooten tstuck.
Folio 341v.
Prebenda Anthonij.
Item int jaer ’67 huijerde Claes Dircxz. 8 mergen lants gelegen in Zoeterwoude, tsiaers om 9 phillips
scilden ende een vette gans, vijf jaer. Ende hij sel geven een groten tsiaers verlorens gelts van die
mergen. Ende doen voort al dat een out huijrman sculdich is te doen. Ende dat jaer van ’68 sel die
eerste bruijcwaer ende betaelinge wesen.
Item int jaer van ’77 huerde Claes Dircxz. dese acht mergen lants voersz., in allen manieren alst
voersz. staet, vijff jaer lang. Ende dat jaer van ’77 is die eerste bruijcwaer ende betaelinge.
Item int jaer van ’83 huerde Claes Dircxz. dese voirsz. acht mergen landts, vijff jaer lang. In alle
manieren ende voerwaerden alst voirsz. staet. Ende dat jaer van ’83 sel die eerste bruijcwaer ende
betaelinge wesen.
Item int jaer van ’86 huerde Jan Claes Dircxz. dese voirsz. 8 mergen lants, in allen voerwaerden ende
manieren alst voersz. staet. Ende dese huijr sal duren vijff jaer lang. Ende dat jaer van ’87 sel die
eerste bruijckwaer ende betaelinge wesen.
Item int jaer van ’92 huijerde Jan Claesz. Dircxz. dese voersz. 8 morgen landts. In allen voerwaerden
ende manieren alst voersz. staet. Anders dat hij geven sel 9 philips scilden, vrij gelts als hij voerden
scilt placht te betaelen. Ende dese huer sal duren 10 jaren lanck. Ende die eerste bruijcwaer ende
betaelinge sel wesen dat jaer voersz. van ’92.
Item int jaer 1500 ende drie heeft Willem Jansz. dese voersz. 8 morgen lants ingehuijert thien jaer
lang, alle jaers om 9 pont, vrij gelts. Ende voirt nae alle voerwaerden als voer inden boeck gescreven
staet. Ende dat eerste bruijckjaer ende betaelinge sel wesen het jaer van 1500 ende vier.
Item dese voersz. acht morgen lants heeft weder ingehuijrt die commeduir van Zoeterwoude, tien jaer
lang mit voerwaerden als voer inden bueck staet gescreven. Om 7 rijnsse gulden min een stuver tien
jaer lang. Ende dat jaer van ’14 sal die eerste bruijcjaer wesen ende betaelinge.
Item int jaer 1500 ende 24 heeft die commenduer van Zoeterwoude ingehuert vanden capittel desen
voersz. 8 mergen weijlants. Veertich jaeren lanck, alle jaers om 13 rijnsgulden. Mit voerwaerden als
voer inden boeck staet. Des sijn voerwaerden dat die commenduer voersz. dese acht morgen lants
sall tuemaken mit poirtaerden ende ba(g)ger alst behoert, binnen 10 jaer oft het
Folio 342.
sal weder huer wesen indien capittel belieft. Ende die dach van betaelinge sal sijn binnen die 12
nachten. Ende sal die commenduer voersz. dit lant vervoerhuijren an dat capittel, allen thien jaeren
ende betaelen dien rentsoen den possessoer vanden proeven. Ende die registrateur 5 sch. vante
verboecken. Ende mede die 40 jaijren voersz. sal dit landt voersz. soe toegemaect vrij comen an dat
capittel sonder eenige aenseggen, actie oft recht van die commenduer voersz. meer in te
pretenderen. Ende tjaer voersz. sal teerste bruijckjaer ende betaelinge wesen.
Volgt nog een Latijnse zin.
Anno ’33 heeft die commenduer dit lant vervoerhuert ende die possessoer ende registratoer elc sijn
recht gegeven ende betaelt.
Item anno ’45 heeft die commenduer dit lant vervoerhuijrt ende den possessoer ende den registratoer
elc zijn recht gegeven ende betaelt anno ut supra in die sever…. epi..
Anno ’53 heeft heer Aelbrecht pastoer tot Zoeterwouden dit lant vervoerhuijrt ende die possessoer
ende die registratoer ellec sijn recht gegeven.
Item om sekeren fauten dat die pastoer van Zoeterwaude hadde misbruijct in dien voergaende huijr
van dien acht morgen lants an tander zijde gescreven, soe is een nuwe huijr off contract gemaect mit
tvoersz. pastoer ende dien gedeputeerden vanden capittel als meester Raes van Treslonge, meester
Cornelis Willemsz. ende meester Cornelis Baroen mit die collatoer ende die vader vanden
possessoer. Als dat die pastoer van Soeterwoude bruijcken sal dit voersz. lant noch veerthijen jaijren
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lang, van datum als die huijr oft contract daer of gemaect ende onderteijckent inhout ende begrepen
heeft. Ende sal allen jaers geven van huijr 24 karolus gulden, off die waerde van dien, behalven 6 pont
groot dat hij die possessoer gegeven heeft van rantsoen. Mit allen anderen voerwaerden in deser
huijrboeck gescreven.
Anno 1500 ende tsestich upten derden dach decembris heeft dese voersz. acht morgen weijlants,
bijden hoop sonder maet vanden deeken ende gemeen capittel ingehuijrt Bouwen Sijmonsz. tot
Soeterwoude, seven jaren achter een
Folio 342v.
volgende. Tsiaers om tachtich gulden van veertich grooten tstuck. Van als vrij gelt, oeck mede vanden
thienden penning. Ende voort mit allen andere capittels voerwaerden voer in desen huijrboeck
gescreven. Ende van dese voersz. seven jaren sal teerste jaer wesen ende ingaen tot sinte
Pietersdage ad Cathedram anno 1500 vier ende tsestich als het breder is blijckende bijde huijrcedulle
daer van wesende.
Anno 1500 een ende tzeventich heeft Bouwen Sijmonsz. dese voersz. acht morgen wederomme in
huijr genomen van Henrick Aelbrechtsz. ofte van heer Jan Willemsz. sijn geestelicke (curatoer) twaliff
e
e
e
jaren lanck omme tachtich guldens tsiaers. Vrij gelts tsij van hondersten, 20 , 10 , 5 penning vrij, mits
conditie dat Henrick Aelbrechtsz. tot sijne costen int landt laet brengen sal vijftich sceepen zandts,
daer Bouwen Simonsz. voer elcke scip corten zal tzeven grooten vlaems. Ende boven desen sal
Bouwen tot sijne costen noch teerste jaer ende naecomende jaren daer inne brengen noch 25
sceepen zants ende thien sceepen misse ofte goede poort aerde. Ende die molen sullen partijen
tsamen becostigen. Ende dat eerste campe sal hij hoijen ende die reste sal hij lants oirbaer doen
sonder inne te steecken ofte te breecken. Voerts is Bouwen Simonsz. gegundt waert saecke dat hij
tvoersz. landt nijet en begeerde langer te bruijcken, dat hij tselfde dat over sal mogen doen sijn
kinderen, mits blijvende altoes principael ende selfver voer die huijr staen. Ende die huijre vrij de
possesseur ofte curateur te vollen betaelen. Ende voertsz met allen meeren tcapittels voerwaerden.
Ende tjaer van een ende tzeventich is teerste bruijck jaer ende betalinge.
Dese voorsz. acht merghen lants heeft ingehuijert Arent Pietersz. bode tot Soeterwoude, vijff jaren
ingaende teerste Petri ad Cathedram anno 1500 drie ende tachtich, siaers voor de somme van acht
ende veertich gulden van 40 grooten tstuck. Te betaelen jaerlicx op drie termijnen als vuijtganck meij,
Jacobi ende Corsmisse, telcken een gerecht derde paert vandien. Vrijs gelts van molen ende
mergengelden ende van allen andere schattingen, ongelden ende impositien, niet vuijtgesondert dan
tgeene bijden Staeten slants van Hollandt daer op tot laste vanden eijgenaer gestelt sal werden. In
kennisse van ons ondergescreven schepenen daer toe gecommitteert.
Folio 343.
Anno 1588 soe hebben Jacob Zijbrantsz. ende Cornelis Arents zoon ingehuijert dese voorsz. acht
mergen lants gelegen in Soeterwoude. Belent oost den commanduijer tot Haerlem, zuijt den
Goewech, west Cornelis Pieter Joosten ende noort de Meerburger wateringe. Vijff jaer ingaende Petri
ad Cathedram anno 1500 acht ende tachtich voorsz., tsiaers om ses ende vijftich gulden van 40
grooten tstuck.
Folio 346v.
Prebenda Anthonij.
Item int jaer van ’65 huijerde Danel Willem 9 hont lants in Zoeterwoude, toebehoerende prebenda
Anthonij gemeen mitten capittel in een camp van 4 morgen. Welcke huijr bescreven staet in die
gemeen goeden mit wtsneden cedulen.
Item dese huijr is verlanget tien jaijren in allen manieren alst voorsz. staet.
Item dese voersz. 9 hont lants heeft weder ingehuert Dirck Jan Boudijnsz. tien jaer lang ende leggen
gemeen mitten capittel ende is tsamen vier mergen, tsiaers om 8½ wilhelmus scihlden, nae
wtwijsingen die huer inden gemeen gueden.
Item dese voersz. 9 hont lants heeft weder ingehuijrt die pater van Rodenburch tien jaer lang ende
leggen gemeen mitten capittel. Ende is te samen vier morgen, tsiaers om achte gouden wilhelmus
schilden. Nae wtwijsinge die huijr inden gemeen gueden de capittels.
Item dese voersz. 9 hont lants heeft weder ingehuert die coster van Leijderdorp vijff jaer lang om 15
rijnse gulden tsiaers. Ende leggen gemeen mitten capittel ende is tsamen vier morgen, tsiaers nae
wtwijsinge die huer inden gemeen goeden des capittels in Zoeterwoude.
Item dese voersz. 9 hont lants heeft weder ingehuijrt die coster van Leijderdorp mit derdalve morgen
vanden capittel, vijff jaren lang om 18 rijnse gulden tsamen tsiaers. Ende leggen gemeen mitte capittel
ende is tsamen vier morgen nae wtwijsinge die huijr inden gemeen goeden des capittels in
Zoeterwoude gescreven. Ende tjaer 1531 sal teerste jaer bruijcker ende betaelinge wesen.
Item desen 9 hont voersz. gemeen mitten capittel heeft die jonge coster van Leijderdorp gehuijrt om
21 gulden, tsamen nae wtwijsen die huijr daer van onder den gemeen gueden des capittels gescreven
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in die titel van Zoeterwoude. Ende comt voer desen negen hont den prebendaet 7 gulden 17½ st.
Ende tjaer van ’36 is teerste jaer ende betaelinge.
Nota dat meester Paulij Sijmonsz. van Oij possessoer van sinte Antonis canonicx proven ende Gerit
Pietersz. nu ter tijt patroon off collatoer des voersz. canonicx proven, hebben mit gesameder hant
gegeven, transporteert ende cedeert negen hondt lants off daeromtrent, bijden hoop sonder maet den
voorsz. canonicx proven toebehoerende, gelegen in Zoeterwoude in een camp van vier morgen toe
behoerende den capittel van sinte Pancraess te Leijden, om die saeke dat die voersz. capittel dit
voorsz. lant toe maeken woude ende verbeteren ende
Folio 347.
tselve wert bij den deecken ende capittel den prebendaet voersz. voergehouden ende begeert. Twelck
hij geweijgert heeft, mer heur in erffhuijr is consenteren. Ende om des willens dat tvoersz. proven
gheen after deel hebben ende soude bijden capittel, soe is den selve proeven toe gevonden een
jaerlicx eerfpachts rente van 7½ gulden 7½ st. te betaelen mitten grossen vruchten vanden voersz.
proeven. Aldus gedaen inden capittel huijs, den capittel daer up vergaert wesende in preesentie van
e
dien voersz. possesoer ende collatoer int jaer 1546 up den 3 dach in februario.
Folio 349.
Prebenda Agathe.
Item int jaer van ’65 huijerde Jan Allewijnsz. 5½ morgen lants gemeijgender voer mit 7½ morgen lants,
toebehoerende prebende Joannis Ewangeliste gelegen in den ambocht van Leijderdorp, bijden hoop
sonder maet die morgen om een pieter ende een £ paijment tsiaers, tien jaer lange. Ende hij sel
geven 1 groten tsiaers van die morgen verlorens gelts sonder ofslaen. Ende hij sel den Rijn maeken
up sijnen cost. Voert soe sel hij dit lant die twie laeste jaeren dreech bruijcken ende leveren
wtgenomen 1 morgen die dese proven voersz. ende sinte Jan Ewangeliste proven tsamen toebehoert.
Ende tjaer van ’66 is die eerste bruijckwaer ende betalinge.
Item dese 5½ morgen lants voersz. die Jan Aellewijnsz. plach te bruijcken heeft weder ingehuijrt
Henrick Dirc Adriaensz. tien jaer lang. In allen manieren ende voerwaerden alst Jan Aellewijnsz. plach
te bruijcken. Ende dat jaer van ’83 sel die eerste bruijckwaer ende betaelinge weesen.
Item dese 5½ morgen lants heeft ingehuert Katrijn Henric Dircxz. wedewij, toen jaer lange. In alle
manieren als voersz. staet. Mer sij sel vrij gelt geven ende betalen. Ende dat jaer van ’94 sel die
eerste bruijckwaer wesen ende betaelinge.
Item int jaer 1500 ende vier heeft Jacop Ouwelant dese voersz. 5½ morgen lants ingehuijrt, tien jaer
lang in manieren alst voersz. staet, vrij gelt. Ende voert nae alle voerwaerden als voer mede
gescreven staet inden boeck. Ende dat jair voern. sal dat eerste bruijckwaer wesen ende betaelinge.
Item dit lant voersz. heeft weder ingehuert tien jaer lang Geertruijt Jacop Ouwelantsz. in allen
voerwaerden als voer int boeck staet om 11 rijns gulden. Ende dat jaer van ’15 sel die eerste
bruijcwaer wesen ende betaelinge.
Item int jaer 1500 ende 24 heeft Willem Jacopsz. Ouwelant dese voersz. 5½ morgen lants
gemengendevoer mit 7½ mergen lants toebehoerende prebende Joannis Evangeliste, gelegen inden
ambocht van Leijderdorp, bijden hoop sonder maet, die morgen om drie rijns gulden tsiaers, tien
jaeren lang. Met voerwaerden dat Willem Jacopsz. voersz. sal mogen saijen van dit lant voersz. ende
die twie leste jaren dreechs up leveren. Ende met allen anderen (voorwaarden) als voer int huijr boeck
gescreven staet. Ende sal tsiaers geven een paer goeden capoenen. Ende tjaer van ’25 sal die eerste
bruijckwaer ende betaelinge wesen. Desen huijr is gemaect bij heer Sijmon Vrederick, heer Johan
Bouwensz., meester Arien Heij ende meester Cornelis Baroen als registratoer wt beveel vanden
capittel.
Folio 349v.
Item desen voersz. sestalven morgen lants heeft nu Allewijn Claesz. van Leijderdorp ingehuijert seven
jaren lang, tsiaers elcke morgen om vijff karolij gulden ende vijff stuvers, facit 28 karolij gulden vrij gelt
ende 17½ stuver ende noch voer twie goede caepoenen tsiaers 12 stuvers. Mit alden voerwaerden
ende condicie voer in dese huijrboeck gescreven. Te betalen die pacht alle jaers tot sinte Maertijns
dage inden winter, mit condicie dat Aelwijn Claesz. voersz. aflivich waert voer desen voersz. jaeren,
soe sal dit voersz. lant wter huer wesen. Ende tjaer van ’35 is teerste bruijckjaer ende betaelinge.
Aldus gedaen bij heer Jan Bouwensz. wt beveel ende consent vanden capittel.
Item dese 5½ morgen den hoop sonder maet, heeft wederom ingehuijrt Claes Alewijnsz. vijff jaer
lange, vrij gelt tsiaers om 29 karolus gulden ende 12 stuvers voer een paer caepoenen. Mit alle
voerwaerden in dit boeck gescreven. Ende tjaer van ’44 sal teerste bruijckwaer ende betaelinge
wesen.
Item desen sestalve mergen lants toebehoerende prebende Agathe heeft Claes Aelwijnsz. ingehuijrt
vijff jaren lang, tsiaers om sestalven gouden karolus gulden in gout die morgen, off in ander goudt off
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paijment als dien loop hebben. Mit alden voerwaerden in deser huijrboeck gescreven. Ende tjaer van
’49 sal teerste jaer bruijck ende betaelinge weesen. Facit 30 karolus gulden ende 1 quartier.
Item desen voersz. sestalff morgen weijlant toebehorende prebende sancte Agathe heeft Claes
Aelwijnsz. weder ingehuijrt vijff jaer lang an een volgende, tsiaers om ses gouden karolij gulden elcke
morgen als loop hebben in tijt dat die huijr verschinct, vrij gelt. Van als vrij met allen anderen
voerwaerden in dese huijrboeck gescreven ende een goede capoen tsiaers off 6 st. daer voer, voer
die prebendaet. Ende tjaer van 1554 is teerste jaer bruijcker ende betaelinge. Aldus gedaen bij
meester Cornelis Willemsz. ende heer Gerijt Jansz. possessoer van deser proven, wt bevel vande
capittel.
Item dese voersz. sestalf morghen weijlant heeft Claes Aelwijnsz. weder ingehuijrt vijf jaer lang tsiaers
om seven gulden elcke morgen van veertich groot vlaems tstuck, vrij gelt. Van als vrij mit allen
capittels voerwaerden in desen huijrboeck gescreven. Ende het jaer van ’59 is teerste jaer van
bruijcken ende betaelinge. Aldus gedaen bij Cornelis Pietersz. Buijs end eheer Gherijt Jansz.
possessoer van desen proven wt bevel vanden capittel.
Folio 350.
Item dese voirsz. sestalf margen weijlant heeft Claes Alewijnsz. weeder ingehuijrt seven jaer lanck,
tsiaers om achtalve gulden elcke margen van veertich groot vlaems tstuck, vrij gelts. Van als vrij oeck
vanden thienden penning. Mit allen anderen capittels voerwaerden in desen huijr boeck gescreven.
Ende het jaer van vier ende tsestich is teerste bruijckjaer.
Deese voorsz. zestalff mergen lants heeft ingehuijrt Pieter Jans zoon vijff jaeren ingaende teerste Petri
ad Cathedram anno 1500 tachtich, siaers voor een ende veertich gulden ende vijff stuvers, den gulden
tot 40 grooten gereeckent. Te betaelen jaerlicx op drie termijnen als vuijtganck meij, Jacobi ende
Kersmisse, telcken een gherecht derde paert van dien. Vrijs gelts van molen ende mergengelden
ende van allen andere schattingen, ongelden ende impositien, nijet vuijtgesondert dan tgeene bijde
e
ts
co ma ofte Staeten slants van Hollandt daer op tot laste vanden eijgenaer gestelt sal werden. In
kennisse van ons ondergeschreven schepenen daer toe gecommitteert.
Anno 1585 soe heeft Claes Alewijns zoon ingehuijert deese voorsz. zestalff mergen lants gelegen in
Achthoven inden ambachte van Leijderdorp. Belent oost de monicken van Warmondt met het
Vrouwen gasthuijs tot Leijden, zuijt ende west de woninghe ende landen van Claes Alewijnsz. voorsz.
ende noort de Jacobswouder cade. Vijff jaren ingaende Petri ad Cathedram anno 1500 vijff ende
tachtich voorsz. om 43 gulden drie st. ende zes penn. van 40 grooten tstuck.
Anno 1590 soe heeft Sijmon Claesz. ingehuijrt deese voorsz. zestalff mergen lants gelegen in
Achthoven inden ambacht van Leijderdorp. Belent oost de monicken van Warmondt met het Vrouwen
gasthuijs tot Leijden, zuijt ende west de woninghe ende landen van Claes Alewijnsz. ende noort de
Jacobswouder cade. Vijff jaren ingaende Petri ad Cathedram anno 1500 tnegentich voorsz. om zes
ende veertich gulden elff st. ende vier penningen van 40 grooten tstuck.
Folio 352.
Prebende Agathe.
Inden jaer 1500 ende 13 huijerde Gerijt van Lochorst anderhalff morgen landts, daer off die vijff hont
leggen in een besloeten camptgen van 10 hondt ende hiet dit Weijdekin, gemengeder voer
toebehoerende Gerijt van Lochorst mit die ander vijff hont. Ende die ander vier hont hebben die
voersz. 10 hont belegen in die noortzijde ende oestzijde ende an die westzijde Gerijt met zijn evenknie
mede voersz. ende leggen mede gemeen mit die voern. Gerijt van Lochorst. Ende sel daer off geven
dorthien jaer durende, ses rijnse gulden tsiaers. Ende dat jaer voersz. sel die eerste bruijcwaer wesen
ende betaelinge. Dit lant als dese anderhalff morgen bruijct nu ter tijt Pieter Eijlertsz. Ende hij sel
geven al vrij gelt van al datter up coenen mach.
Item desen negen hont kants heeft heer Gerijt van Lochorst weder ingehuijrt vanden capittel tsiaers
om 10 gouden karolus gulden. Mit alden voerwaerden in dese huijrboeck gescreven. Ende dese huijr
sal duren niet dan twie jaeren lang, daer dat eerste jaer sal wesen bruijcker ende betaelinge tjaer van
1530.
Item desen 9 hont lants heeft heer Gerijt van Lochorst weder ingehuert vijff jaren lang, tsiaers om 13½
gouden karolij gulden. Vrij gelt sonder enijge dingen oft pachten of te slaen. Mit allen anderen
voerwaerden in dese boeck gescreven. Ende tjaer van ’34 is teerste jaer bruijcker ende betaelinge.
Aldus gedaen bij heer Sijmon Vrederick ende meester Jan Velleman wt bevel vanden capittel.
Iten desen voirsz. 9 hont landts heeft nu gehuert Arent Pieter Claesz. inden Gulden Wagen om 13
karolus gulden ende 16 st., vrij gelt tsiaers. Vijff jaijren lang vrij gelt mit alden voerwaerden in deser
huijr boeck gescreven. Ende tjaer van ’47 is teerste bruijcjaer ende betaelinge. Aldus gedaen bij
meester Jan Velleman wt bevel vanden capittel.
Int jaer duijsent twe ende vijftich, Vincent waert inden Gulden Wagen gemeen mit den heer van
Lochorst, tsiaers om 23 gulden ende acht stuvers, vrij gelt. Mit die andren voerwaerden inden
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huijrboeck des capittels. Ende dit gheel lant is groot vijff morgen, daer die proven van sinte Aecht 1½
morgen in heeft ende die erfgenamen van heer Gerijt van Lochorst 3½ morgen, tsamen verhuijrt om
die somme van acht ende tseventich gulden, 20 comans groot voor den gulden. Beloopt voer die
prebende deel 23 gulden acht stuver. Ende tjaer voersz. is teerste jaer bruijcker ende betaelinge.
Aldus gedaen bij Mr. Cornelis Willemsz. ende heer Gerijt Jansz. prebendaet, mit Claes Jansz.
rentemeester van Lochorst, wt beveel des capittels.
Folio 352v.
Item dese voirn. negen hondt landts heeft wederomme ingehuijrt Vincent in die Gulden Wagen, mit
alle capittels voerwaerden vijf jaer lanck omme 21 gulden van 40 groot stuc kende vijff stuvers ende 8
penningen. Ende het jaer van ’57 sal het eerste bruijcjaer wesen ende van betaelinge.
Noch is Vincenten bijden possesseur geconsenteert vijff jaren met allen capittels voerwaerden. Ende
het jaer ’62 het eerste bruijckjaeren.
Item dit voerschreven landt is bij den possessoer wt den beveel van het capittel noch vijff jaeren lanck
Vincent in den Gulden Waeghen ghecontinueert, tsiaers om 21 gulden ende 5 st. ende 8 penn. Ende
het jaer ’67 is het eerste bruijckjaer.
Folio 354v.
Prebende Gregorij.
Item int jaer van ’68 huijerde Alman in Voerhout ½ morgen landts, gelegen in den ambocht van
Voerhout, tsiaers om een rijns gulden. In alsulcken paijment alsmen ander rentemeesters betaelen
mach ende om twie stuvers voer een capoen, durende tien jaer lange. Ende hij sel geven 1 groten
tsiaers van de morgen verlorens gelts sonder ofslaen. Ende doen al dat een out huijrman schuldich is
te doen. Ende tjaer van ’68 is die eerste bruijckwaer ende betaelinge.
Item int jaer van ’92 huijrde Almen in Voerhout noch wederomme dese halve morgen lants voirsz.,
gelegen inden ambocht van Voerhout, tien jaer lange om een rijnse gulden als voersz. staet en om
twie stuvers voer een capoen, vrij gelt. Ende dat jaer van ’93 sel die eerste bruijcwaer wesen ende
betaelinge. Dit is gesciet in tegenwoerdicheijt van meester Gerijt van Lewen, Mr. Sijmon wten Weer
ende meester Pieter Velleman.
Item int jaer van ’21 huijrde Jan Meesz. in Voerhout dese halve morgen lants voersz. vijff jaer lange
om 25 stuvers, vrij gelts als voersz. staet. Ende dat jaer voersz. sel die eerste bruickwaer wesen ende
betaelinge.
Item int jaer van ’26 huijrde Alman Jan Meesz. zoen in Voerhout dese halve morgen lants, vijff jaeren
lang om een gouden philippus gulden tsiaers, vrij gelt. Mit alle voerwaerden als voer inden boeck
gescreven staen. Ende dat jaer voersz. sel die eerste bruijcwaer wesen ende betaelinge.
Item int jaer van ’32 huerde Cornelis Jan Meesz. in Voerhout dese halve morgen lants 10 jaeren lang
om anderhalve gouden karolij tsiaers, vrij gelt. Mit voerwaerden als voer inde boeck gescreven staet.
Ende dat jaer voersz. sal die eerste bruijckwaer wesen ende betaelinge.
Item dit voersz. halff morgen lants heeft wederom ingehuijrt Cornelis Jan Meesz. vijff jaer lang om twie
gouden karolij gulden tsiaers, vrij gelt. Met voerwaerden als hier voer in dit boeck gescreven staet.
Ende dat jaer van ’44 sal teerste bruijckwaer ende betaelinge wesen.
Item dese voersz. halve morgen heeft wederom ingehuijrt Cornelis Jan Meesz. vijff jaeren lange,
tsiaers om 42 stuvers, vrij gelt. Mit alden voerwaerden in desen huijr boeck gescreven. Ende tjaer van
vijftich is teerste bruijckjaer ende betaelinge.
Item dese voerschreven half merghen heeft wederom inghehuijert Cornelis Jan Meesz., neghen
jaeren lanck, tsiaers om vijftien enckele stuvers. Van als vrij ghelt oeck mede van den tijenden
pennijnck
Folio 355.
ende met allen anderen capittels voerwaerden. Ende het ’64 jaer het eerste bruijck jaer weesen. Dus
gheschijet tot Voerhout bij den prebendaet ende presentie van heer Gherit Jansz. ende heer Jacob
Lourisz. canonicken.
Dese halff merghen is belent noert west ende noert oest Cornelis Jansz. voerscr., zuijt Fijtgen Claes
Willemsz. cum socijs, an zuijt west ende Fijtgen voernoemt.
Folio 357.
Prebende Gregorij.
Item int jaer van ’63 huerde Burghaert Aelbrechtsz. 1½ morgen lants, gelegen inden ambocht van
Oestgeest bijde Mersch, tsiaers, 10 jaer lang, om vier £ ende 8 sch. ende om een capoen. Ende hij sel
geven 1 groten tsiaers van die morgen, sonder afslaen. Ende doen al dat een out huijrman schuldich
is te doen. Ende dat jaer van ’64 sel die eerste bruijcwaer ende betaelinge wesen.
Item dit voersz. lant heeft Pouwels Burgaertsz. weder ingehuert tien jaer lang, tsiaers om vier £ ende 8
st. ende een capoen, off een stoter daer voer te geven. Ende dat jaer van ’83 sel die eerste
bruijckwaer wesen ende betaelinge.
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Item dit voersz. landt heeft weder ingehuijrt vijf jaer lang Maertijn Burgaertsz. In allen manieren als
voersz. staet, behoudelic dat hij sel geven vrij gelt. Ende tjaer van ’94 sel die eerste bruijckwaer wesen
ende betalinge.
Item dit voersz. landt heeft weder ingehuert Jacop Dircxz. ende Louweris Sijmonsz., tien jaer. In allen
manieren ende voerwaerden als in boeck voer staet, om vrij gelt. Ende dat jaer van tienen dal sel
wesen die eerste bruijckjaer ende betaelinge. Jacob ende Louwerijs voersz. sellen geven tsamen vant
lant vier £ 8 st. ende elcx daer toe een capoen.
Item dit voersz. 1½ morgen landts gelegen inden ambacht van Oestgeest bij die Mersch heeft weder
ingehuijrt Louwerijs Sijmonsz. vijff jaer om vier rijnssche gulden tsiaers ende twie caponen, om vrij
gelt. In allen manieren ende voerwaerden als voersz. staet. Ende dat jaer van twintich sel wesen die
eerste bruijckwaer ende betaelinge.
Item dit voersz. 1½ morgen landts heeft weder ingehuert Louwerijs Sijmonsz. vijff jaer om vijff sack
tarou ende twie caponen. Met alle voerwaerden als inden boeck gescreven staet. Ende meester Dirck
Jacopsz. heeft die vijff sack tarou genoemen die tijt durende, elleck sack om 24 st. Ende tjaer van ’25
sal die eerste jaer bruijck ende betaelinge wesen.
Item dese voersz. 1½ morgen landts heeft weder ingehuert Trijn Lourijs Sijmonsz. weduwe vijff jaer
lang om elven achtendeelen tarou ende twie capoenen. Mit allen voerwaerden in dese boeck
gescreven. Ende Mr. Dirck Jacopsz. heeft dien sastalve sacken terou genomen. Die tijt durende om
seven dalve rijnse gulden tsiaers. Ende dat jaer van 1500 ende 30 sal teerste jaer bruijcker ende
betaelinge weesen.
Item dese voersz. 1½ morgen lants heeft weder ingehuijrt Dirck Lourijsz. tot Abspoel om ses sacken
tarou ende een paer goede capoenen tsiaers, 10 jaeren lang. Mit alden voerwaerden in dese huijr
boeck voerscr. Ende tjaer 1500 ende 35 sal teerste jaer bruijcker ende betaelinge. Ende om die
rekeninge vanden rentemeester wort elck sack tarou gerekent om twie £.
Folio 357v.
Item dese 1½ morgen lants heeft wederom ingehuert Barthout Liclaesz.om tien rijns gulden tsiaers.
Mit allen voerwaerden in dit huijr boeck gescreven, vrij gelt. Ende tjaer van ’45 sal teerste bruijcwaer
ende betaelinge wesen. Ende die huijr sal weesen vijff jaer.
Item dese huijr is overgestelt die selve jaren met die selve condicie up Pieter Claesz.
Dese landen sijn vercoft bij goetduncken ende believen vanden deecken ende capittel voer een
losrente van 28 gulden tsiaers ende een stoter. Houdende tselfden landt tot ijpoteeck met noch ander
landen daer thoe, mits dat Duijfgen als coopster noch moet dragen den upstal van 22 st. ende een
half, die capittel daer up hebben.
Folio 362v.
Prebende Gregorij.
Item int jaer van ’64 huijerde Pieter Doe 4 morgen lants gelegen in Maeslant om vier rijns gulden
tsiaers, vri gelts. Mit voerwaerden waert dat die hooge hiemraet enijge nuwe kueren binnen dese
voersz. huijre maecken of setteden binnen den ambocht voersz., dat soude Pieter voersz. wtleggen
ende offslaen. Ende dese huijr sal duren tien jaer lange. Ende Pieter sel geven 1 groten tsiaers van
die morgen, sonder ofslaen. Ende doen aldat een out huijrman sculdich is te doen. Ende dit jaer van
’64 sel die eerste bruijcwaer ende betaelinge weesen.
Item int jaer van ’82 huerde Arnt Claesz. dese 4 morgen lants voersz., bijden hoop sonder maet tien
jaer lang, tsiaers om ses £ paijment, vrij gelt. Ende dat jaer van ’83 sel die eerste bruijckwaer ende
betaelinge wesen. Gedaen bij heer Ghijsbrecht Baroen.
Item dese 4 morgen lants voersz. heeft weder ingehuert Aernt Arentsz. 10 jaer lang om ses £
paijment, vrij gelts. Ende dat jaer van ’93 sel die eerste bruijckwaer wesen ende betaelinc.
Item dese voersz. 4 morgen lants heeft weder ingehuert toe jaer lanck om ses £ tsiaers, vri gelt. Ende
voirt nae inhoudt die voerwaerden voir int boeck gescreven. Ende dat jaer van ti(e)nen sel die eerste
bruijcwaer wesen ende betaelinge. Ende dese man hiet Louwerijs Vrijesensz.
Item dese voersz. vier morgen lants heeft ingehuijrt toen jaer lang Crispijn rentemeester des capittels
in den Hage, tsiaers om 8 rijns gulden, vrij gelt. Mit alden voerwaerden in dese boec voersz. Des sal
hijse mogen een anderen verhuijren. Ende tjaer van ’26 sal die eerste bruijcker ende betaelinge
wesen. Dus gedaen bij Mr. Dirck Jacobsz. ende die registrateur wt beveel van die capittel.
Item dese voersz. vier morgen heeft wederom ingehuijrt Coppen Zijert zoen thien jaer langh om 10½
gouden karolus gulden off paijment dier waerde, vrij gelt. Met alle voerwaerden hier voeren in dit boec
gescreven. Ende tjaer van ’66 sal teerste bruijckwaer ende betaelinge weesen.
Dese margen hebben nu in huijr genomen Pieter Heliasz. ende Huijch Foppesz. in Maeslant, thien
jaer lang tsiaers om 16 gulden, vrij gelt oeck mede vanden thienden penning. Ende jaer van tses ende
tsestich is teerste bruijck jaer.
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Folio 363.
Item int (jaer) van ’68, dach van maerte huijerde Aechte Willem Jansz. weduwe 4½ hont landts, den
hoop om een gouden rijnse gulden tsiaers off 20 plac voer die gulden, tien jaer lange. Ende sij sel
geven 1 groten tsiaers van die morgen verlorens gelts, sonder offslaen. Ende doen voert al dat een
out huijrman schuldich is te doen. Ende dat jaer van (60) sel die eerste bruijcwaer ende betaelinge
wesen.
Item int jaer van ’98 heeft dit voorsz. lant weder ingehuijrt vijff jaer lanc Eggert Willemsz. Daer off dat
jaer van ’99 sel die eerste bruijcwaer wesen. Voirt in allen manieren als voersz.
Ende bruket nu Fije Dircxdr., Cornelis Korstantsz. wedewij.
Item int jaer van ’29 heeft desen 4½ hondt landts weder ingehuijrt Maritgen Sijmon Egbertsz.dr. vijff
jaer lang, tsiaers om 1½ gouden karolij gulden. Mit allen voerwaerden in dese boeck gescreven. Ende
dat jaer van ’29 sal teerste bruijckwaer ende betalinge wesen.
Item int jaer van ’37 heeft Claes Willemsz. in Voerhout als man ende vo(e)cht van Maritgen Sijmon
Egbertsz. dochter weder ingehuert vanden deeken ende capittel, thien jaer lang dese voersz. 4½ hont
lants om twe gouden karolij gulden. Mit vrij gelt ende allen andere voerwaerden in desen huijr boeck
gescreven. Ende tjaer van ’37 sal teerste bruijckjaer ende betalinge wesen. Aldus gedaen bijden
possessoer ende dese proeven ende bijden registratoer wt bevel ende consent vanden capittel.
Item int jaer van ’47 heeft Claes Willemsz. ingehuert vijff jaeren lang desen 4½ hondt lant om 45
stuvers. Vrij gelt mit alden voerwaerden in dese huijr boeck gescreven. Ende tjaer voersz. is teerste
jaer bruijcker ende betaelinge.
Item int jaer van ses ende vijftich heeft weder ingehuijrt dese 4½ hondt lants Claes Wijllemsz. den tijt
van vijff jaer, waervan teerste bruijck jaer ende betaelinge wesen sal het jaer van ses ende vijftich stilo
corie. Jaerlicx om vijftich stuvers. Ende voort met alle voerwaerden in dese huijr boeck gescreven.
Item dese voorsz. 4½ hont teellants gelegen in Voerhout(?) heeft weder ingehuijrt Fijtgen Dircx
dochter weduwe van Claes Willemsz., negen jaeren lang achter een volgende, tsiaers om ses ende
tsestich stuvers. Vrijs gelts van als oick mede vanden thienden penning. Ende voort mit allen anderen
voorwaerden voer in desen huijrboeck gescreven. Ende tjaer 1500 een ende tsestich sal wesen
teerste bruijckjaer ende betaelinge.
Folio 365v.
Prebenda Joannis evangeliste.
Item int jaer van ’65 huijerde Jan Allewijnsz. 7½ morgen lants gemengendervoert mit 5½ morgen
landts toebehoerende prebende Agathe, gelegen inden ambocht van Leijderdorp, bijden hoop sonder
maet. Die morgen om een pieter ende 1 £ paijments tsiaers, tien jaer lange. Ende hij sel geven 1
groten tsiaers van die morgen verlorens gelts, sonder ofslaen. Ende hij sel den Rijn maecken up sijne
cost. Voert soe sel hij dit lant die twie laeste jaeren dreechs bruijcken ende leveren wtgenomen 1
morgen die dese proven voersz. ende sinte Agathen proven tsamen toebehoert. Ende dat jaer van ’66
is die eerste bruijckwaer ende betaelinge.
Item int jaer van ’83 heeft Henrick Dircxz. dese 7½ morgen landts weder ingehuert, tien jaer lang in
allen manieren als Jan Aellewijnsz. die plach te bruijken. Ende dit jaer van ’83 sel die eerste
bruijcwaer ende betaelinge weesen.
Item int jaer van ’93 heeft Katrijn Henrick Dircxz. wedewij dese 7½ morgen landts voersz. weder
ingehuijrt, tien jaer lang. In allen manieren als voersz. staet, mer sij sel vrij gelt geven ende betalen.
Ende dat jaer van ’94 sel die eerste bruijcjaer wesen ende betaelinge.
Item int jaer 1500 ende vier heeft Jacob Ouwelant dese voersz. 7½ morgen landts weder ingehuijrt,
tien jaer lang alst voersz. staet, vrij gelt. Ende voert na allen manieren ende voerwaerden als voer
inden boeck voersz. staet. Ende dat jaer voern. sal dat eerste bruijckwaer wesen ende betaelinge.
Item dese 7½ morgen heeft weder ingehuijrt Geertruijt Jacop Ouwelantsz. wedewij, tien jaer. In allen
voerwaerden als voer inden boeck staet, om 15 rijns gulden. Ende dat jaer ’15 sel dat eerste
bruijckwaer wesen ende betaelinge.
Item int jaer 1500 ende 24 heeft Willem Jacopsz. Ouwelant dese voersz. 7½ margen lants
gemendendervoert mit 5½ morgen lants toebehoerende prebende Agathe inde ambocht van
Leijderdorp, bijden hoop sonder maet. Die morgen om drie rijns gulden tsiaers, tien jaren lang. Met
voerwaerden dat Willem Jacopsz. voersz. sal moegen saijen van dit lant voirsz. ende die twie leste
jaeren dreechs upleveren. Ende mit allen anderen voerwaerden als voer int huijr boeck gescreven
staet. Ende sal tsiaers geven een paer goede capoenen. Ende tjaer van ’25 sal die eerste bruijckwaer
wesen ende betaelinge. Dese huijr is gemaect bij heer Sijmon Vrederick, heer Johan Bouwensz.,
meester Arent Heij ende meester Cornelis (Willemsz.)als registratoer wt beveel van tcapittel.
Item desen voersz. achtalven margen lants heeft nu Aellewijn Claesz. van Leijderdorp ingehuijrt,
bijden hoop sonder maet, vier
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Folio 366.
jaer lang, elken margen tsiaers om sevendalven gouden karolij gulden, vrij gelt. Facit 48 karolij gulden
ende 15 stuvers ende 12 stuvers voer twie goede capoenen, allen jaers. Mit alden conditiën ende
voerwaerden voer in dese boeck gescreven. Ende oft Aellewijn Claesz. voersz. binnen desen voersz.
jaijren oflivich waert, zoe sal dit voersz. landt alsdan willinge wesen. Aldus gedaen bij Mr. Arent Heij wt
beveel ende consent vanden capittel.
Item dese 7½ morgen lants, den hoop sonder maet heeft wederom ingehuijrt Claes Aellewijnsz. vijff
jaer lang, vrij gelt. Tsiaers om 39 karolus gulden ende 7½ stuvers off paijment dier waerden, met een
ham van een vercken, sulcx als hij selver me(e)sten sal. Met voerwaerden hier voren gescreven. Ende
tjaer van ’44 sal teerste bruijckjaer ende betaelinge wesen.
Item dese achtalff morgen weijlants hier nedergescreven toebehoerende sint Jan evangeleste
prebende heeft weder ingehuijrt Claes Aellewijnsz., vijff jaren lang an een volgende. Tsiaers om ses
gouden karolij gulden als loop hebben in tijt dat die huijr jaerlicx verschinct, vrij gelt. Elleck morgen van
als vrij mit alden anderen voerwaerden inde huijrboeck vanden landen des capittels ende een goede
capoen tsiaers off ses stuvers daer voer. Ende tjaer 1553 is teerste jaer bruijcke ende betaelinge.
Aldus gedaen mit Mr. Cornelis Willemsz. ende heer Gerijt Jansz. canonicken ende mit den vader
vanden jonge possessoer wt consent des capittels.
Item desen achtalven morgen lants toebehoerende sint Jan evangeliste proven heeft weder ingehuijrt
Claes Aellewijnsz. vijff jaer lang, tsiaers om 5½ gouden karolij gulden die morgen mit alden
voerwaerden in deser boeck gescreven. Te betaelen voer sinte Pieters inden vasten met gouden
karolus gulden off ander paijment als loop hebben in tijt vanden betaelinge. Ende tjaer ’49 is teerste
bruijckjaer ende betaelinge. Aldus gedaen inden vol capittel, facit 41 gouden karolus gulden ende vijff
stuvers.
Item dese achtalf morghen weijlants voersz. toebehoerende sint Jan evangeliste prebende heeft
weder ingehuijrt Claes Aellewijnsz. vijf jaer lang, tsiaers om seven gulden elcke morgen, van veertich
groot tstuc, vrij gelt. Mit allen capittels voerwaerden. Ende het jaer van ’59 is teerste bruijckjaer ende
betaelinge. Aldus gedaen bij Cornelis Pietersz. Buijs vader van die jonghe possesoer van deser
prebende ende heer Gherijt Jansz. wt beveel van den capittel.
Folio 366v.
Item dese achtalf margen weijlants voersz. toecomende prebende Joannis evangeliste heeft weeder
ingehuijrt Claes Alewijnsz. tot Leijderdorp, seven jaren lang, tsiaers om achtalfve gulden elcke margen
van veertich groten vlaems tstuck. Vrij gelt oeck mede vanden thienden penning ende met allen
capittels voerwaerden. Ende het jaer van vier ende tsestich is teerste bruijck jaer.
Deese voorsz. achtalff mergen lants heeft ingehuijrt Cornelis Pieters zoon vijff jaeren, ingaende
teerste Petri ad Cathedram anno 1500 tachtich, siaers voor de somme van zes ende vijftich gulden
ende vijff stuvers, de gulden tot 40 groten gereeckent. Te betaelen jaerlicx de selve huijre op drie
termijnen als vuijtganck meij, Jacobi ende Kersmisse telcken een gerecht derde paert vandien. Vrijs
gelts van molen ende margengelden ende van allen andere schattingen, ongelden ende impositien
e
ts
nijet vuijtgesondert dan tgeene bij de co ma ofte Staeten slants van Hollandt daer op tot laste
vanden eijgenaer gestelt sal werden. In kennisse van ons ondergescreven schepenen daer toe
gecommitteert.
Anno 1585 soe heeft Claes Alewijnsz. ingehuijert deese voorsz. achtalff mergen lants, gelegen in
Achthoven inden ambachte van Leijderdorp. Belent oost de monicken van Warmondt met het
Vrouwen gasthuijs tot Leijden, zuijt ende west de woninge ende landen van Claes Alewijnsz. voorsz.
ende noort de Jacobwouder cade. Vijff jaren ingaende Petri ad Cathedram anno 1500 vijff ende
tachtich voorsz. om acht ende vijftich gulden zesthien stuvers ende zes penningen van 40 grooten
tstuck.
Anno 1590 soe heeft Sijmon Claesz. inghehuijert deese voorsz. achtalff mergen lants, gelegen in
Achthoven inden ambacht van Leijderdorp. Belent oost de monicken van Warmondt met het Vrouwen
gasthuijs tot Leijden, zuijt ende west de woninge ende landen van Sijmon Claesz. voorsz. ende noort
de Jacobswouder cade. Vijff jaren ingaende Petri ad Cathedram anno 1500 tnegentich om drie ende
tsestich gulden acht stuvers twaelff penningen van 40 grooten tstuck.
Folio 368v.
Prebende Georgij et Laurentij.
Item int jaer van ’64 huerde Claes Jansz. alias Rechtevoert 5 morgen lants ende 1 hondt van die Ruge
weije, tsiaers om 15 rijnse gulden, vrij gelts. Dat is te verstaen dat hij alle ongelt sal betaelen sonder
enich offslaen. Ende hij sel die rijnse gulden betaelen mit 20 placken. Ende hij sel al doen dat een out
huijrman schuldich is te doen. Ende dat jaer van ’65 is die eerste bruijckwaer ende betaelinge.
Item int jaer van ’96 heeft dit voersz. lant weder ingehuert Claes Willemsz. tot Reijnsburrich. In allen
manieren alst voorsz. staet. Ende dat jaer voersz. sel die eerste bruijckwaer wesen ende betaelinge.
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Item dit landt heeft weder ingehuijrt Pieter Claes Willemsz. tien jaer lang om seventhien rijnse gulden.
In alle voerwaerden als voer int boeck staet. Ende dat jaer van 1500 ende ses sel die eerste
bruijckwaer wesen ende betaelinge.
Item dit lant voersz. heeft weder ingehuijrt Jan Vos tien jaer om 17 rijns gulden ende 15 placken. Vrij
gelt als voer int boeck staet. Ende dat jaer van ’16 sel die eerste bruijckwaer wesen ende betaelinge.
Item int jaer van ’26 huijerde Jan Vos vijff morgen lants 10 jaer lang ende is weijlant, om 24 gulden
tsiaers. Vrij gelts mit allen voerwaerden als voer inden boecke gescreven staet. Ende dat jaer voersz.
sel die eerste bruijckwaer wesen ende betaelinge.
Item int jaer van ’35 heeft Jan Vos weder ingehuert desen voersz. vijff morgen ende een hont lants,
vijff jaren lang tsiaers om 27 gouden karolij gulden, vrij gelt. Mit alden voerwaerden voer in desen
huijrboec gescreven. Ende dat jaer van ’35 is teerste bruijcjaer ende betaelinge. Aldus gedaen bij heer
Sijmon Vrederick (pu te) decano wt consent van tcapittel.
Int jaer van ’40 heeft Jan Vos wederom ingehuert dese voersz. vijff morgen ende een hont lants. Eerst
vijff jaren ende nae noch vijff jaren indient hem belieft, mits betaelende aldan dat rentsoen vande
laeste vijff jaren nae die gewoente des capittels, om 34 karolij gulden off paijment dier waerde. Ende
tjaer voersz. sal teerste bruijckwaer ende betaelinge wesen. Vrij gelt mit alle voerwaerden in desen
huijr boeck gescreven. Ende indien hij niet en betaelt zo ist lant wter huijre.
Item Jan Vos heeft continuatie van vijff jaren ende heeft dat rantsoen betaelt. Ende tjaer van ’45 sal
teerste jaer bruijcken ende betaelinge wesen.
Item int jaer van ’50 heeft Jan Jansz. van Reijnsburch die voersz. Jan Vos swager ingehuijrt vanden
deeken ende capittel dese voersz. vijff morgen ende een hondt weijlandts, te weijen ende niet te
maijen, vijf jaren lang. Tsiaers om 36 gouden karolus gulden in goudt off mit ander paijment als loopen
in tijt van betaelinge. Mit danderen allen voerwaerden in deser huijr boeck gescreven. Ende tjaer
voersz. is teerste bruijcjaer ende betalinge. Te betaelen voor Lichtmisse.
Folio 369.
Item anno 1500 ende 55 heeft Jan Jansz. tot Reijnsburch Jan Voss zwager weeder om in gehuijrt
dese voersz. vijff morgen ende een hont weijlants vijf jaer lang, te weijen ende niet te maijen. Tsiaers
om ses ende dertich karolij gulden in goudt of ander paijment soe goet daer voer. Vrij gelt van als
ende voert mit allen anderen voerwaerden des capittels voer in desen boeck gescreven. Ende tjaer
voersz. is teerste bruijcwaer ende betaelinge.
Anno 1500 ende tsestich heeft Jan Jansz. tot Reijnsburch wederom vanden deeken ende gemeen
capittel mitsgaders die prebendaten ingehuijrt dese voersz. vijff morgen ende een hondt weijlandts, te
weijen ende niet te maijen. Vijff jaren lang ende niet langer. Tsiaers om vier ende veertich gulden
lopens gelts van als vrij gelt oock mede vanden thienden penning. Ende voort mit allen anderen
capittels voerwaerden voer in desen huijrboeck gescreven. Ende tjaer voersz. sal wesen teerste
bruijckjaer ende betaelinge. Ende zal noch alle jaers geven twee vette capoenen off acht stuvers daer
voor.
Anno 1500 vijff ende tsestich heeft Jan Jansz. tot Reijnsburch weederomme ingehuijrt dese voersz.
vijff morgen ende een hondt weijlants, bij den hoep sonder maet, te weijen ende nijet te maijen vijff
jaer lanck. Tsiaers om acht ende veertich guldens lopens gelt. Van als vrij oeck mede vanden
thienden penning. Ende jaer voersz. is teerste bruijck jaer.
Anno 1500 ende zeventich soe heeft Jan Jansz. tot Reijnsburch wederomme ingehuijrt dese voersz.
vijff morgen ende een hondt weijlandts, bij den hoep sonder maet, te weijen ende nijet te maijen,
negen jaren lanck. Tsiaers om twee ende vijftich guldens, 40 groten voerden gulden gerekent. Van als
vrij vanden hondersten penning, den vijfden penning ende den thienden penning van als wel
geamseert weesende, Dit alleen te dragen buijten ijet te corten alsoe hij daer goede huijr nae genoten
heeft. Ende voorts met allen capittels voerwaerden. Mits noch betalende twee vette cappoenen ofte 8
stuvers daer voer. Ende tjaer boven is teerste bruijckjaer.
Folio 371.
Prebende Georgij et Laurentij.
Item int jaer van ’63 huijrde Jan Florijsz. Heesz. twie morgen lants van die Ruge weij ende is gehieten
dat Kijfflant, 10 jaer lang om ses gouden gulden min een quartier ende twie capoenen. Ende hij sel
doen aldat een out huijrman schuldich is te doen. Ende hij sel geven van elcke morgen een grooten
sonder affslaen. Ende dat jaer voersz. is die eerste bruijckwaer.
Item dit lant voersz. heeft weder ingehuijrt Dirck Ghijsbrechtsz. inden jaer ’96, tien jaer lang om ses
gouden gulden min een quartier, vrij gelt 40 groot voer die gouden gulden gerekent. Ende dat voirsz.
(jaer) is die eerste bruijckwaer ende betaelinge.
Item dit lant voersz. heeft weder ingehuert Florijs Jansz. Heesz. inden jaer 1500 ende ses voer seven
dalve rinsce gulden, vrij gelt. In allen voerwaerden als voir int boeck staet. Dese huijr sel duren vijff
jaer lang. Ende dat jaer voersz. sel die eerste bruijckwaer wesen ende betaelinge.
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Item dit lant voersz. heeft weder ingehuert in die naeme van Theodora Maertijn Burgersz. weduwe
haer zoen, 10 jaer lanck om 7 rijns gulden. Na inhout die voerwaerden als voer int boeck staen. Ende
dat jaer van ’16 sel die eerste bruijckwaer weesen ende betaelinge. Ende sij sel geven twie capoenen
alle jaers goet tijt voer sinte Maertijn, te weten ellicke prebendaet een.
Item dese voersz. twe margen lants heeft Dirck Dircxz. ingehuert 10 jaer lang, tsiaers om 8½ karolij
gulden, vrij gelt. Mit allen anderen voerwaerden voer in dese boeck gescreven. Ende tjaer ’25 is
teersten bruijcjaer ende betaelinge.
Item dit voersz. lant heeft Dirck Dircxz. voersz. weder ingehuert vijff jaeren lang, tsiaers om 9 gouden
karolij gulden, vrij gelt. MIt allen voerwaerden die in deser boeck voersz. staen. Ende tjaer van ’35 is
teerste bruijckjaer ende betaelinge.
Int jaer van ’40 heeft Dirck Dircxz. voersz. wederom ingehuert dese twe margen, eerst vijff jaer ende
nae noch vijff jaren, indient hem belieft. Mits betaelende alsdan dat rantsoen vanden laeste vijff jaren
nae die gewoente des capittels om 12 gouden karolij gulden off paijment dier waerden. Ende tjaer
voerseijt sal teerste bruijckwaer ende betaelinge wesen. Vrij gelt mit alle voerwaerden in dit huijrboeck
gescreven.
Item int jaer 1500 ende 50 heeft Dirck Dircxz. voersz. weder ingehuijrt desen twe morgen weijlants
vanden deken ende capittel, vijff jaer lang, tsiaers om 14 gouden karolus gulden off in ander paijment
als gang hebbende in die tijt van dien betaelinge. Mit alden voerwaerden als voer in deser boeck
gescreven staen. Ende tjaer voersz. is teerste bruijcker jaer ende betaelinge. Aldus gedaen bijden
deecken ende capittel mit die prebendaten.
Nota het jaer 1555 is gebruijct sonder huijr.
Folio 371v.
Item anno 1500 ses ende vijftich heeft Claes Bouwensz., Dirck Dircxz. swager tot Oestgeest weder
ingehuijrt dese voersz. twie morgen weijlants, vijff jaren lang te weijen ende niet te maijen. Tsiaers om
achtien karolij gulden in goudt of ander paijment dier wairden, vrij gelt van als. Ende voirt mit allen
anderen voerwaerden des capittels voir in desen boec gescreven. Ende tjaer voirsz. sal wesen het
eerste bruijckwaer ende betaelinge.
e
Anno 1500 ende tsestich upten 29 octobris heeft Jan Dircxz. wten naem van Marijtgen Dircx dochter
weduwe van Claes Bouwensz. tot Oestgeest weder ingehuijrt dese voersz. twie morgen weijlandts,
bijden hoop sonder maet. Vijff jaeren lang te weijen ende nijet te maijen. Tsiaers om drie ende twintich
gulden lopens gelts, van als vrij gelt. Ende voort mit allen anderen voerwaerden des capittels voer in
desen huijrboeck gescreven. Ende tjaer 1500 een ende tsestich sal weesen teerste bruijcjaer ende
betaling.
Anno 1500 ses ende tsestich heeft Aelbrent Cornelisz., Claes Bouwensz. zwager weder ingehuijrt
dese voersz. twee morgen weijlants, bijden hoop sonder maet, vijf jaren lang te weijen ende nijet te
maijen. Tsiaers om drie ende twintich gulden ende thien stuvers, lopens gelts van 40 grooten vlaems
tstuc. Van als vrij oick mede vanden thienden penning. Ende voert generalicken mit allen anderen
voerwaerden des capittels voer in desen huijrboeck gescreven. Ende tjaer voersz. sal wesen teerste
bruijcjaer ende betaelinge.
Anno 1500 een ende zeventich heeft Aelbrant Cornelisz. vanden possesseurs ende capittel
wederomme ingehuijrt dese voersz. twee morgen weijlants, bijden hoop sonder maet negen jaren
lanck te weijen ende nijet te maijen. Tsiaers om vier ende twintich guldens, veertich groten voerde
e
e
e
gulden gerekent. Van als vrij tzij vanden hondersten, 20 , 10 ende 5 penning. Ende voerts
generalicken met allen anderen voerwaerden des capittels achter ende voer in desen huijrboeck
e
gescreven. Ende jaer boven den 14 februarij ist teerste bruijcjaer ende betalinge.
Deese voorsz. twee morgen lants heeft ingehuijrt Aeltgen Claes dochter, vijff jaeren ingaende teerste
Petri ad Cathedram anno 1500 ende tachtich, siaers om vier ende twintich gulden van 40 grooten
tstuck. Te betaelen jaerlicxs op drie termijnen als vuijtganck meij, Jacobi ende Kersmisse telcken een
gerecht derde paert vandien. Vrijs gelts van molen ende margengelden ende van allen andere
e
ts
schattingen, ongelden ende impositien, nijet vuijtgesondert dan tgeene bijden co ma ofte Staeten
slants van Hollandt daer op tot laste vanden eijgenaer gestelt sal werden. In kennisse van ons
ondergescreven schepenen daertoe gecommitteert.
Folio 372.
Anno 1585 soe heeft Aeltgen Claesdr. ingehuijert deese voorsz. twee mergen lants gelegen achter
haer huijs onder de molen. Belent oost de wateringe, zuijt Jan van Eijcx bruijckweer, west ende noort
tcapittel selffs. Vijff jaren ingaende Petri ad Cathedram anno 1500 vijff ende tachtich voorsz. om vier
ende twintich gulden van 40 grooten tstuck.
Anno 1590 soe heeft Jan Jansz. ingehuijert deese voorsz. twee mergen lants gelegen achter thuijs
van Aeltgen Claesdr. onder de molen. Belent oost de wateringe, zuijt Jan van Eijcx bruijckweer, west
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ende noort tcapittel selffs. Vijff jaren ingaende Petri ad Cathedram anno 1500 tnegentich voorsz. om
een ende veertich gulden van 40 grooten tstuck.
Folio 373v.
Prebende Georgij et Laurentij.
Item int jaer ’63 huerde Jan Florijsz. Heesz. 13½ hont lants ende is gehieten dat Kijff lant. Ende noch
heeft die selffde gehuijrt een croff van drie hont, 10 jaer lang om 7 rinsce gulden ende een quartier
tsiaers. Ende hij sel geven van ellicke morgen een grootgen sonder affslaen. Ende dat jaer voersz. is
die eerste bruijckwaer ende betalinge.
Item dit voersz. lant heeft weder ingehuert Pieter Jacopsz., tien jaer lang om achte rinsce gulden, vri
gelt. In manieren als voer int boeck staet. Ende dat jaer van sessen sel die eerste bruijckwaer wesen
ende betaelinge.
Item dese landen voersz. heeft weder ingehuijrt Pieter Jacopsz., tien jaren om 8½ rijns gulden. In
voerwaerden als voer int boeck stait. Ende dat jaer van ’16 sel die eerste bruijcwaer wesen ende
betaelinge. Ende hij sel geven twie capoenen goet tijts voer sinte Maertijn alle jaers, te weten ellicke
prebendaet een.
Item int jaer van ’26 huerde Pieter Jacopsz. 16½ hont weijlants tijen jaren lang om 12 rijnssche gulden
tsiaers. Vrij gelts met alle voerwaerden als voer inden boecke gescreven staet. Ende dat jaer voersz.
sel die eerste bruijckwaer wesen ende betaelinge.
Item int jaer van ’35 heeft Pieter Jacopsz. weder ingehuijrt desen 13½ hont ende noch een crofte van
drie hont lants, tsamen om 13 gouden karolij gulden tsiaers, vrij gelts vijftien jaeren lang durende. Mit
alden voerwaerden voer in dese huijrboeck gescreven. Des is voerwaerde dat Pieter Jacobsz. voersz.
sal dien 13½ hont voersz. wel toe maecken ende sel daer up doen brengen twe hondert wagens
aerden om te gelijcken daer meest van noede wesen sall. Ende tjaer van ’35 voersz. is teerste jaer
bruijckwaer ende betaelinge weesen. Aldus gedaen bij heer Sijmon (Vrederick).
Item desen 13½ hont lants ende noch een croft lants van drie hont dat Pieter Jacopsz. plach te
bruijcken heeft die nu ingehuert Cornelis Lorijsz. vijff jaren lang. Tsiaers om 17 gouden karolus gulden
in goudt als loop hebben sullen als die huer jaerlicx verschijnen sall, vrij gelt. Mits allen anderen
voerwaerden in desen huijrboeck gescreven. Ende tjaer ’51 is teerste jaer bruijck ende betaelinge.
Aldus gedaen bijden capittel mit die prebendaeten.
e
Item up die 14 dach in maerte int jaer 1553 heeft Cornelis Lourijsz. voersz. overgeset die huijrwaer
van 13½ hont lants mit noch een croft van drie hont lants voersz. up Sijmon Maertijnsz. woeninge tot
Oestgeest, bij consent vanden deeken ende capittel, dien tijt durende dat Cornelis Lourijsz. voersz.
noch te bruijcken hadde ende niet langer, inden selve prijs ende voerwaerden.
Folio 374.
e
Item den 27 novembris anno 1500 ende 55 heeft weder ingehuijrt desen 13½ hont lants ende noch
een croft lants van drie hont Sijmon Maertijnsz. vijff jaer lanck om 18 gouden karolus gulden in gout off
paijment daer voer. Zoe sij loop sullen hebben als die huijr jaerlicx verschinen sal, vrij gelt. Noch alle
jaers twe capoenen ofte een halff pont hollants daervoer. Ende dit lant heeft hij gehuijrt mit allen
voerwaerden in deser huijrboeck gescreven. Ende het jaer ’56 is teerste bruijckjaer ende betaelinge.
Aldus gedaen bijde deputeerde des capittes met den prebendaten.
e
Anno 1560 upten 22 october heeft Sijmon Maertijnsz. dese voersz. 13½ hondt weijlandts ende noch
een croft teellants van drie hondt weder ingehuijrt vijff jaeren lang ende niet langer. Tsiaers om acht
ende twintich gulden lopens gelts, van als vrij gelt. Ende zal noch alle jaers geven voer twie capoenen
twaleff stuvers. Ende voert mit allen anderen capittels voerwaerden voer in desen huijrboeck
gescreven. Ende tjaer 1500 een ende tsestich sal wesen teerste bruijcjaer ende betaelinge.
Anno 1500 ses ende tsestich heeft Sijmon Maertensz. dese voorsz. 13½ hont weijlants ende noch drie
hondt teelants weder ingehuijrt vijff jaren lang, bijden hoop sonder maet. Tsiaers om negen ende
twintich gulden lopens gelts, van als vrij gelt oick mede vanden thienden penning. Ende zal noch
tsiaers geven voer twee capoenen twaleff stuvers. Ende voort generalicken mit allen anderen capittels
voerwaerden voer in desen huijrboeck gescreven. Ende tjaer voersz. sal wesen teerste bruijcjaer ende
betaelinge.
Anno 1500 een ende zeventich heeft Simon Maertensz. dese boven gescreven 13½ hondt weijlants
ende noch drie hondt teelants vanden prebende ende capittel wederomme ingehuijrt negen jaren lang,
e
e
bijden hoop sonder maet. Tsiaers om vijff pondt groot vlaems. Vrij vanden hondersten, 20 , 10 ende
e
5 penning. Ende zal noch jaerlicx geven twee cappoenen ofte 12 stuvers daer voer. Ende voerts met
alle andere capittels voerwaerden voer ende nae in dese huijrboeck gescreven. Ende tjaer van een
ende zeventich ist teerste bruijckjaer ende betalinge.
Anno 1584 soe heeft Willem Cornelisz. backer inghehuijrt deese voorsz. veerthiendalff honden
weijlants ende drie honden teelants inden ambachte van Oestgeest ende es de veerthiendalff honden
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belent oost zeecker provenlant daer possesseur aff es Gherijt Dircxz., zuijt ende west tcapittel selffs
ende noort Theus Cornelisz. Item de
Folio 374v.
drie hont es belent noort ende oost Willem Cornelisz. voorn., zuijt Aeltgen Claes dochter ende west de
wateringe. Vijff jaren ingaende Petri ad Cathedram anno 1500 vier ende tachtich voorsz. om een ende
dertich gulden van 40 grooten tstuck.
Anno 1589 soe heeft Willem Cornelisz. backer ingehuijert deese voorsz. veerthiendalff honden
weijlants ende drie honden teelants inden ambachte van Oestgeest ende es de veerthiendalff honden
belent, oost zeecker provenlant daer possesseur aff is Gherijt Dircxz., zuijt ende west tcapittel selffs
ende noort Theus Cornelisz. Item de drie hont es belent noort ende oost Willem Cornelisz. voorn., zuijt
Aeltgen Claesdr. ende west de wateringe. Vijff jaren ingaende Petri ad Cathedram anno 1589 voorsz.
om zeeven ende dertich gulden ende thien stuvers van 40 grooten tstuck.
Folio 376.
Prebende Georgij et Laurentij.
Item oude Dirck Joest bruijct vier hont geest om twie pont, vrij gelt. Ende dese huer sel duren thien
jaer lang. Daer off dat jaer van ’99 sel die eertse bruijckwaer weesen ende betaelinge.
Item dit lant heeft weder ingehuert oude Dirck Joest vijff jaer lange om twie pont, vrij gelt als voer
inden boecke gescreven staet. Ende dat jaer van ’17 sel die eerste bruijckwaer ende betaelinge
wesen.
Item dit lant heeft weder ingehuert Jacop Mathijsz. 10 jaer lang om twie rijnssche gulden, vrij gelt als
voersz. staet. Ende dat jaer van ’21 sel die eerste bruijckwaer wesen ende betaelinge. Ende die
rentemeester ontfanck 5 st. mede.
Deese vier hont lants heeft weder ingehuert Claes Jacopsz. vijff jaren lang, daer dit tegenwoerdige
jaere van een ende vijftich teerste bruijckjaer ende betaelinge off sal zijn, jaerlicx om vijff ende vijftich
brabantse stuvers. Mit allen voerwaerden voer in dese boeck gescreven.
Anno 1500 ses ende vijftich heeft Claes Jacopsz. den Hartich weder ingehuijrt desen voersz. vier
hondt teelants, bijden hoop sonder maet vijff jaren lang. Tsiaers om vier gulden ende thien stuvers
lopens gelts. Van als vrij gelt oic mede vanden thienden penning. Ende voort generalicken mit allen
anderen capittels voerwaerden voer in desen huijrboeck gescreven. Ende tjaer 1500 ses ende tsestich
voersz. sal wesen teerste bruijcjaer ende betalinge.
Anno een ende zeventich heeft Pieter Claes Jacobsz. dese vier hondt zuijver gemeeten, wederomme
ingehuijrt vanden possesseurs ende capittel in februario, negen jaren lanck. Van als vrij tsij
e
e
e
hondersten, 20 , 10 ende 5 penning, nu om vijff guldens lopens gelt, alsoe tsij daer huijr nae
gemeten. Ende voerts met allen anderen capittels voerwaerden in dese huijr boeck gescreven. Ende
tjaer van een ende zeventich is teerste bruijck jaer ende betalinge.
Folio 376v.
Deese voorsz. vier honden lants heeft ingehuijrt Pieter Claes zoon den Hartoch den tijt van vijff achter
een volgende jaeren, ingaende teerste vandien Petri ad Cathedram anno 1500 ende tachtich, siaers
voor de somme van vier gulden van 40 grooten tstuck. Te betaelen jaerlicxs de selve huijre op drie
termijnen als vuijtgang meij, Jacobi ende Kersmisse, telcken een gerecht derde paert vandien. Vrijs
gelts van molen ende margengelden ende van alle andere schattingen, ongelden ende impostien nijet
e
t
vuijtgesondert dan tgeene bijde co ma ofte Staeten slants van Hollandt daer op tot laste vanden
eijgenaer gestelt sal werden. Ende met andere voorwaerden breeder inde huijrcedulle gementioneert.
Ons present als schepenen daertoe gecommitteert.
Anno 1585 soe heeft Pieter Claesz. den Hartoch ingehuijert deese voorsz. vier honden lants. Belent
oost den heere van Wassenaer, zuijt Pieter Jorisz. van Sassem, west den heerwech en noort
Corstiaen Jansz. Vijff jaren ingaende Petri ad Cathedram anno 1500 vijff ende tachtich voorsz. om vier
gulden ende thien stuvers van 40 grooten tstuck.
Anno 1590 soe heeft Pieter Claesz. voorsz. ingehuijert dese voorsz. vier honden lants. Belent oost
den heere van Wassenaer, zuijt Pieter Jorisz. van Sassem, west den heerwech ende noort Corstant
Jansz. Vijff jaren ingaende Petri ad Cathedram anno 1500 tnegentich om vijff gulden van 40 grooten
tstuck.
Folio 378.
Prebende Georgij et Laurentij.
Item Willem Jacopsz. heeft gehuert een halleff morgen telant gelegen op die Mors. Et heeft belegen
an die een sijde die papelicke proven van Onser Vrouwen kerck binnen Leijden, an die ander sijde
Mouwerijn Dircxz. die backer, streckende voer wten Rijn after an (niets ingevuld). Tsiaers om 19
placken, vri gelt. Ende tjaer voorsz. sel die eerste bruijckjaer wesen ende betaelinge.
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Item dit lant heeft weder ingehuijrt Cornelis Dirck Willemsz. van Rollen 10 jaer lanck om 22½ plack, vrij
gelt na inhout die voerwaerden vooer in dit boeck gescreven. Ende dat jaer van 1500 ende ses sel die
eerste bruijckwaer wesen ende betaelinge.
Item dit lant heeft weder ingehuijrt 10 jaer lanck Cornelis Dircxz. Cas om 25 plancken, vrij gelt als voer
int boeck staet gescreven. Ende dat jaer ’16 sel die eerste bruijcwaer wesen ende betaelinge.
Item dese halve morgen telants toebehorende sinte Louwerijs ende Jorijs provenen, gelegen up die
Morsche bij meester Harmans die barbiers thuijn. Ende heeft belegen an die zuijtzijde die papelicke
proven van Onse Lieve Vrouwen kercke binnen Leijden, item die noortzijde Maertijn Pietersz. weduwe
mit haere kinderen, an die oestzijde die abdisse vander Lee, an die westzijde streckende inden Rijn,
heeft Cornelis Dircxz. Cas gehuijrt. Vijff jaer lanck om 34 stuvers tsiaers, vrij gelt. Mit allen
voerwaerden voer in dese boeck gescreven. Aldus gedaen bijden deecken ende capittel int
capittelhuijs.
Item dese voersz. halve morgen teellants heeft ingehuijrt Cornelis Matheusz. vijff jaeren lang. Tsiaers
om dordalff pont hollants, vrij gelts. Nae alle voerwaerden als in dese boeck gescreven staen. Ende
dat jaer van een ende dertich sal die eerste bruijckjaere weesen ende betaelinge.
Item int jaer ’35 heeft Cornelis Matheusz. weder ingehuijrt dese voersz. halve morgen lants om twe
gouden karolij gulden tsiaers, vrij gelt vijff jaeren lang. Mit alden voerwaerden voer in deser huijrboec
gescreven. Ende tjaer voersz. is teerste bruijckwaer end ebetaelinge. Aldus gedaen bij heer Sijmon
Vrederick.
Item int jaer ’41 heeft Jacop Meesz. ander Waddinge wederom ingehuert dit halve morgen, tien jaer
lange om 3 gouden karolij gulden off paijment dier waerden. Ende tjaer voersz. sal teerste bruijckwaer
ende betalinge wesen
Item dese halve morgen die Jacop Meesz. plach te bruijcken heeft nu ingehuijrt Pieter Claesz. van
Oestgeest, vijff jaeren lang. Tsiaers om vierdalve gouden karolus gulden in goudt off in ander paijment
als dien loop hebben in tijt vanden betaelinge. Ende tjaer van vijftich is teerste bruijckjaer ende
betaelinge. Te betaelen voer Lichtmisse mit allen anderen voersz. (voerwaerden) in deser huijrboeck
gescreven.
Folio 378v.
Voorts heeft Pieter Claesz. dese voersz. halfve morgen altoes gebruijct tot den jare van vijff ende
tsestich incluijs, omme die somme van vier gulden. Vrij gelts van als oeck mede vanden thienden
penning.
Anno tses ende tsestich heeft Pieter Claesz. voersz. dese halffve morgen wederomme ingehuijrt vijff
jaren lanck om vijftalfve gulden jaerlicx. Vrij gelts van als oeck mede vanden thienden penning. Ende
met conditie off dit landt vercoft worden eer die huijr expireerde, sal Pieter moeten gedoogen mits
hebbende een jaer huijrs daer voor. Ende jaer boven is teerste bruijck jaer ende betalinge.
Dit voorsz. halff merghen lants heeft inghehuijrt Adriaen Pietersz. van Heussen, den tijt van vijff jaeren
ingaende teerste Petri ad Cathedram anno 1500 drie ende tachtich. Des jaers voor de somme van vier
gulden van 40 grooten tstuck. Te betaelen jaerlicx op drie termijnen als vuijtganck meij, Jacobi ende
Cormisse, telcken een gerecht derde paert vandien. Vrijs gelts van molen ende mergengelden ende
van allen andere schattingen, ongelden ende impositien, niet vuijtgesondert dan tgeene bijden
Staeten slants van Hollant daer op tot laste vanden eijgenaer gestelt sal werden. In kennisse van ons
ondergeschreven schepenen daer toe gecommitteert.
Anno 1588 soe heeft Adriaen Pietersz. van Heussen ingehuijert dit voorsz. halff mergen lants, gelegen
in Oestgeest aende Hoghe Morsch. Belent aent oosteijnde dabdije vander Lee, aende zuijtzijde de
pastorie vande Vrouwen kercke, aent westeijnde de Hooghe Morsch ende aende noortzijde Jan
Niclaes zoons naesaeten. Vijff jaren ingaende Petri ad Cathedram anno 1500 acht ende tachtich
voorsz. om zeeven gulden van 40 grooten tstuck.
Folio 380v.
Prebenda Phillippi et Jacobi.
Int tjaer van ’98 heeft ingehuijrt Dirc Harpersz. tot Monster een morgen lants, bijden hoop sonder
maet, tien jaer lang om twie pont, vrij gelt. Ende sel ingaen ende die eerste bruijckwaer wesen dat jaer
van ’98 ende betaelinge na inhout die cedula die daer off is.
e
Int jaer 1529 den 30 dach in julio heeft gehuert Geertken Adriaen Willemsz. weduwe een margen
lants, bijden hoop sonder maet, gelegen inden ambocht van Monster. Van welcke morgen lants
vijftalve hont leggen gemeen mit joncker Robbrechts lant van Aerdenburch gelegen up die Poeten.
Ende heeft belegen an dat zuijdt eijnde die Boomwatering, an die westzijde derser selvede proven
landt, an die oostzijde die stege off lanen die verbi die hoffstede van Poelanen gaet. Vijff jaeren lang,
tsiaers om 23 stuvers hollants, vrij gelt. Te betaelen all jaers tot sinte Lambrecht. Aldus gedaen bij
meester IJsaac wt beveel vanden capittel in presencij van heer Dirck Sproncksz. notarij, heer Dirck
Gerijtsz. wijtheer, Allert Jansz. ende Jan Claesz. tot Monster.
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Dit voorsz. morgen lants heeft nu ter tijt ingehuijrt Engel Hubrechtsz. tien jaer langh. Mit alle
voerwaerden hier voren int boeck gescreven. Tsiaers om 26 stvers 8 penningen hollants. Ende tjaer
van ’40 sal teerste bruijckwaer ende betaelinge wesen. Aldus gedaen bij meester Cornelis Baroen
ende heer Gerijt Adriaensz. tot Honsekedijck wt beveel van tcapittel.
Item dese voersz. morgen lants heeft weder ingehuijrt Engel Hubertsz. dese naeste vijff jaeren, tsiaers
om 23 stvers. Mit alden voerwaerden in dese huijrboeck gescreven. Ende tjaer ’52 is teerste
bruijckjaer ende betaelinge.
Item dese voersz. morgen heeft wederomme ingehuijrt Geerte Harpersdr. weduwe van Engel
Hubrechtsz., vijff jaer lanck. Tsiaers om 28 stuvers als vrij gelt. Ende het jaer van ’58 sal het eerste
bruijckjaer zijn. Ende dit mit alle capittels voierwaerden.
Ende dit lant is belent an die elff hont die Gielis Pietersz. gebruijct ende toebehoert die selffde
prebende. Dus gedaen te Monster bij Gerijt Jansz. priester wt capittels beveel.
Item dese voerschreven merghen heeft wederom ingehuijrt Cornelis Adriaensz. vijff jaer lang, tsiaers
om 30 stuvers. Van als vrij ghelt oec mede van den tienden pennijng. Ende met allen anderen
capittels voerwaerden. Ende het jaer ’63 sal het eerste bruijck jaer sijn, Ende dese twee jaren sijn te
nijet gedaen ende is nieuwe huijr gemaect.
Folio 381.
Anno vijff ende tsestich heeft weederomme ingehuijrt Cornelis Adriaensz. tot Monster dese voorsz.
morgen, negen jaren lanck. Tsiaers voer vijff ende veertich stuvers, van als vrij gelt oeck mede vanden
thienden penning. Met allen anderen capittels voerwaerden. Ende jaer van tses ende tsestich sal
weesen het eerste bruijck jaer.
Anno neghen ende tsestich soe is dese huijre vanden resterende jaren overgheset bij consente van
Cornelis Adriaensz. up Cornelis Jansz.
Dit voorsz. mergen lants heeft ingehuijrt Pieter Sijmons zoon vijff jaeren, ingaende teerste Petri ad
Cathedram anno 1500 seventachtich, siaers voor de somme van twee gulden ende vijff stuvers, den
gulden tot 40 grooten ghereeckent. Te betaelen jaerlicxs op drie termijnen als vuijtganck meij, Jacobi
ende Kersmisse telcken een gerecht derde paert vandien. Vrijs gelts van molen ende mergengelden
ende van allen andere schattingen, ongelden ende impositien, nijet vuijtgesondert dan tgeene bij de
Staeten slants van Hollandt daer op tot laste vande eijgenaer gestelt sal werden. In kennisse van ons
ondergeschreven schepenen daer toe gecommitteert.
Anno 1586 soe heeft Pieter Sijmonsz. ingehuijert deese voorsz. een mergen lants, gelegen tot
Monster, gemeen met anderen aende Maetwech die daer noortwaerts aenstreckt. Vijff jaren ingaende
Petri ad Cathedram anno zes ende tachtich voorsz. om twee gulden ende thien stuvers van 40
grooten tstuck.
Folio 383.
Probende Phillippi et Jacobi.
Int jaer ’29 den 30e dach in Julio heeft gehuert Jorijs Pietersz. 11 hont lants gelegen inden ambocht
van Monster. Ende heeft belegen aen dat suijde eijnde die Poeten, an die weest sijde dat cloester lant
te Loesdunen, an die oestzijde joncker Robbrecht van Arenburch lant met deser proven lant
ghemeijnder voer, aen dat noort eijnde den Heijliger geest lant te Wateringe, bij den hoop sonder
maet. Vijff jaeren lang, tsiaers om 2 gouden karolij gulden ende 12½ stuver, vrij gelt. Te betaelen tot
sinte Lambrechts dach. Aldus gedaen bij meester IJsaac besitter van Phillippi et Jacobi proven wt
beveel vanden capittel. In presencij van heer Dirck Sproncksen, heer Dirck Gerijtsz. priester, Sijmon
Jorijsz. ende Jan Claesz.
Dese 11 hondt die Jorijs Pietersz. plach te bruijcken heeft nu ingehuijrt Maritgen Hubrechtsdr., Phillips
Dircxsz. weduwe, tien jaer langh. Met alle voerwaerden hier voeren int boeck gescreven. Tsiaers om £
3-15-00 hollants ende tjaer van ’40 sal teerste bruijcwaer ende betaelinge weesen. Aldus gedaen bij
Mr. Cornelis Baroen ende heer Gerijt Adriaensz. tot Honsen dijck wt bevel van tcapittel.
Item desen voersz. 11 hondt die Maritgen Hubrechtsdr. plach te bruijcken om £ 3-15-00 die heeft nu
ingehuert Gillen Pietersz. barbier woenende ter Heij bij Monster, desen naesten drien jaeren, te weten
’53, ’54 ende ’55. Tsiaers om 3 gouden karolij gulden in goudt. Mit allen voerwaerden in deser huijr
boeck gescreven. Ende tjaer van ’55 is laesten jaer vanden drien.
Item Gielis Pietersz. barbier heeft wederomme innegehuijrt dese voorsz. 11 hont, vijff jaer lang.
Tsiaers om drie gouden carolij gulden van als vrij. Ende het eerste bruijck jaer sal het ’58 jaer sijn, mit
alle capittels voerwaerden. Dus gedaen bij Gerijt Jansz. priester wt capittels beveel tot Monster Heij.
Item Jan Jansz. tot Monster Heij heeft ingehuijrt dese elleff hont negen jaren achter een volgende om
vijfftalve gulden lopens gelts. Van als vrij oeck mede vanden thienden penning. Ende jaer van tses
ende tsestich sal weesen het eerste bruijckjaer.
Deese voorsz. elff honden lants heeft ingehuijrt Willem Jans zoon vijff jaeren, ingaende teerste Petri
ad Cathedram
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Folio 383v.
anno 1500 eenentachtich siaers voor vier gulden ende thien stuvers, den gulden tot 40 grooten
gereeckent. Te betaelen jaerlicx op drie termijnen als vuijtgang meij, Jacobi ende Kersmisse telcken
een gerecht derde paert vandien. Vrijs gelts van molen ende mergengelden ende van allen andere
schattingen, ongelden ende impositien nijet vuijtgesondert dan tgeene bijde Staten slants van Hollandt
daer op tot laste vanden eijgenaer gestelt sal werden. In kennisse van ons ondergeschreven
schepenen daertoe gecommitteert.
Anno 1586 soe heeft Willem Pieters zoon ingehuijert deese voorsz. elff honden lants, gelegen tot
Monster. Belent noort de Maetwech, west ende zuijt Niessgen Claes dochter mit Gherrit Cornelisz.
ende oost Pieter Sijmonsz. Vijff jaren ingaende Petri ad Cathedram anno 1500 zes ende tachtich
voorsz. om vijff gulden van 40 grooten tstuck.
Folio 385v.
Prebende Phillippi et Jacobi.
Int jaer 1529 die laesten dach in julio heeft Pieter Hugensz. te Loesdunen gehuert 4 hont teellants,
gelegen inden ambocht van Monster. Ende heeft belegen an die noortsijde die Boemen wetering, an
dat westeijden die Monsters moelen wech mit dat sluijsche oft bruggeke, an dat oest eijnde die
pastorie van Monsters lant, an die zuijzijde 4 hont lants diemen seijt toe te hoeren Thoenis Jacopsz.
oft den Heijliger Geest tot Monster. An welcke laesten 4 hont lants is gelegen die Poeldijck banwech.
Vijff jaren lang, bijden hoop sonder maet, tsiaers om een gouden karolij gulden ende 8 stuvers, vrij
gelt. Alle jaer te betaelen tot sinte Lambrecht. Aldus gedaen bij Mr. IJsaac wt beveel vanden capittel in
presencij vanden confessoer tot Loesduijnen ende broeder Jan aldaer.
e
Int jaer 1529 den 30 dach julio heeft gehuijrt Sijmon Jorijsz. een morgen lants gelegen inden ambocht
van Monster, van welc morgen den vier hont belegen hebben, die Boom wetering an die zuijtzijde, an
dat westeijnde die Monster molen wech, andie noorde west hoerne twe hont lants toebehoerende die
Heijliger Geest tot Monster, Ende die anderen twie hont van die voersz. morgen sijn gelegen inden
bruijcker van Sijmon voorsz. Vijff jaer lang, tsiaers een gouden karolij gulden ende vijff stuvers, vrij
gelt. Te betalen up sinte Lambrechts dach. Aldus gedaen bij Mr. IJsaac wt beveel vanden capittel, in
presencij van heer Dirck Sproncksz., heer Dirck Gerijtsz., Allart Jansz. ende Jan Claesz.
Dit voersz. morgen lants heeft wederom ingehuijrt Sijmon Jorijsz. thien jaeren lang. Met alle
voerwaerden hier voert int boeck gescreven, tsiaers om een gouden koervoorster gulden. Ende tjaer
’40 sal teerste bruijckwaer ende betaelinge wesen. Aldus gedaen bij Mr. Cornelis Baroen ende heer
Gerijt Adriaensz. tot Honserdijck wt beveel van tcapittel.
Item dese twee perceelen, een morgen ende vier hont bruijct ten Hans, Pieter Jansz. Gouven
woenende in Monster, tsaemen om drie gulden sestien stuvers, die morgen om 2 gulden ende die vier
hont om 36 stuvers. Ende het is wter huijr want het jaer van ’57 is het laeste jaer van die huijr
geweest. Ende twicken dese twe perceelen loop een gheest weteringe.
Folio 386.
e
Anno 1500 ende tsestich upten 18 novembris heeft Claes Willem Gerijtsz. dese voersz. twe percelen
ingehuijrt seven jaeren lang ende nijet langer, tsiaers om vijftalve gulden lopens gelts. Van als vrij
oeck mede vanden thienden penning. Ende voort mit allen anderen capittels voerwaerden voer in
desen huijrboeck gescreven. Ende tjaer 1500 een ende tsestich sal weesen het eerste bruijckjaer
ende betaelinge. Aldus gedaen bij heer Gerijt Jansz. ende heer Christiaen Reijersz. wt beveel vanden
capittel. Dese naevolgende jare die hem noch comen souden sijn annuleert deur die nieuwe huijr die
heer Dirck Gerijtsz. als prebendaet met heer Gerijt Jansz. als beveel hebbende vanden deecken ende
capittel up een nieu gemaect hebben.
Item dese twee percelen lants als een morgen ende vier hondt heeft wederomme ingehuijrt Claes
Willemsz. tot Monster, negen jaren lanck achter een gedurende, tsiaers om vijff gulden 5 stuvers. Van
als vrij gelt oeck mede vanden thienden penning. Ende jaer van tses ende tsestighen sal weesen
teerste bruijckjaer.
Deese voorsz. eene merghen ende vier honden lants heeft ingehuijrt Adriaen Pietersz. vijff jaeren,
ingaende teerste Petri ad Cathedram anno 1500 eenentachtich, siaers om vijff gulden ende vijff
stuvers, den gulden tot 40 grooten gereeckent. Te betaelen jaerlicx op drie termijnen als vuijtganck
meij, Jacobi ende Kersmisse telcken een gherecht derde paert vandien. Vrijs gelts van molen ende
mergengelden ende van allen andere schattingen, ongelden ende impositien. Niet vuijtgesondert dan
tgeene bijde Staten slants van Hollandt daer op tot laste vanden eijgenaer gestelt sal werden. In
kennisse van ons ondergeschreven schepenen daer toe gecommitteert.
Anno 1586 soe heeft Adriaen Pietersz. ingehuijert deese voorsz. een mergen ende vier honden lants
leggende gemeen met anderen omtrent Heuijters wooninge in Monster. Belent oost de voorseijde
wooninge, zuijt de Poeldijcxe wech, west de bruijckweer vande schout van Monster ende noort de
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molenwech. Vijff jaren ingaende Petri ad Cathedram anno 1500 zes ende tachtich voorsz. om vier
gulden ende vijfthien stuvers van 40 grooten tstuck.
Folio 388.
Prebende Phillippi et Jacobi.
Een half morgen lants een tijts gebruijct bij eenen jonge Jacob Jacobsz., daer nae bij eene Jacob
Jansz. (….) in registers capittel et reddituarij, gelegen omtrent Monsters molen in een perceel van
anderhalff morgen.
Dese voersz. halfve morgen heeft nu ingehuijrt Pieter Adriaensz. tot Monster van heer Dirck Gerrijtsz.
als possesseur vanden boven gescreven prebende, negen jaren lang tsiaers om een gulden. Vrij van
als oeck mede vanden thienden penning. Ende jaer van tses ende tsestich sal teerste bruijck weesen.
Dit voorsz. halff merghen lants heeft inghehuijrt Laurens Zachariasz. vijff jaeren, ingaende teerste
Petri ad Cathedram anno 1500 drie ende tachtich, siaers om vijff ende twintich stuvers. Te betaelen
jaerlicx op drie termijnen als vuijtganck meij, Jacobi ende Corsmisse, telcken een gerecht derde paert
vandien. Vrijs gelts van molen ende mergengelden ende van allen andere schattinge, ongelden ende
impositien, niet vuijtgesondert dan tgeene bijden Staeten slants van Hollandt daer op tot laste vanden
eijghenaer gestelt sal werden. In kennisse van ons ondergeschreven schepenen daer toe
gecommitteert.
Anno 1586 soe heeft Gherrit Cornelisz. ingehuijert dit voorsz. halff mergen lants gemeen met anderen
in Monster. Belent oost de Swartendijcxse wech, zuijt Jacob Claes zoon Cleij, west Claes Verwerts
zoon tot Monster Heij ende noort Jan Pamp. Vijff jaren ingaende Petri ad Cathedram anno 1500 zes
ende tachtich voorsz. om vijff ende twintich stuvers.
Folio 389.
Prebenda Benedicti.
Item int jaer van ’68 huerde Jacop Claesz. 2½ morgen lants die capittel gecoft heeft tgegens heer
Willem Arentsz. ende toebehoert die helft prebende Benedicti, durende thien jaer lange tsiaers om
thien gouden wilhelmus schilden off 21 placken voer die schilt, te weijen ende niet te saijen. Ende hij
sel geven 1 groten tsiaers van die morgen sonder off slaen. Ende doen voort aldat een out huijrman
schuldich is te doen. Ende dit jaer van ’68 sel die eerste bruijckwaer ende betaelinge wesen.
Item desen 2½ morgen lants gemeen cum Caplo.. heeft Jacop Claesz. weder ingehuert tien jaer lang,
in allen manieren alst voorsz. staet. Ende dat jaer van ’83 sel die eerste bruijckwaer ende betaelinge
weesen.
Item dit voersz. lant heeft weeder ingehuijrt Aef Kerstant Jansz. weduwe, in allen manieren voersz.,
behouwelick dat sij sel geven vrij gelt. Welcke huijr sal duren 10 jaer ende dat jaer van ’99 sel die
eerste bruijckwaer weesen ende betaelinge.
Item dit voersz. lant heeft weder ingehuijrt Aef Karstant Jansz. weduwe in allen manieren als voersz.
staet om 12 rijnssche gulden. Daer die helft off toebehoort dat capittel, thijen jaer lang. Ende dat jaer
van ’22 sal die eerste bruijckwaer wesen ende betaelinge.
Ítem int jaer 1500 ende 32 heeft weder ingehuijrt Aef Karstandt Jansz. wedewij mit Sijmon Kerstant
haer zoen 2½ morgen lants bij den capittel 10 jaer lang om 15 karolij gulden of paijment hoer waerde,
om vrij gelt. Daer die helft of toebehoert dat capittel als voersz. inden boeck. Ende dat jaer van ’32 sal
die eerste bruijcwaer wesen ende betaelinge.
Item int jaer 1500 ende 42 heeft wederom ingehuijrt Anthonis Meesz. dese 2½ morgen lants vanden
capittel om 17 karolij gulden tsiaers, vijff jaer langh. Vrij gelts als hier voeren in dit boeck gescreven
staet. Daer die helft of toebehoort tcapittel voorn. Ende tjaer voersz. sal teerste bruijckwaer ende
betaelinge wesen.
Int jaer van ’47 heeft Anthonis Meesz. desen dordalven morgen lants weder ingehuijrt vijf jaren lang,
tsiaers om 18 karolij gulden vrij gelt. Ende tjaer voersz. is teerste jaer bruijckwaer ende betaelinge.
Ende die prebendaet behoort die helft. Ende Anthonis Meesz. heeft sijn kour dat hij sal moegen dit
selven lant bruijcken in die prijs noch vijf jaeren nae die voergaende jaren. Ende hij heeft dat begeert.
Dit lant is gelegen in Oestgeest folio 247.
Folio 389v.
Item dit lant heeft weder ingehuijrt Antoenis Meesz. vijff jaeren lang, tsiaers om 22 gouden karolij
gulden vrij gelt. Mit alden voerwaerden in desen boeck gescreven. Ende nae die vijf jaeren noch vier
jaeren inden selven prijs ende voerwaerden. Des sal hij op dit lant brengen 12 off 13 scepen goede
poortaerden, daer meest noot wesen sal. Ende tjaer ’57 is teerste jaer bruijcker ende betaelinge.
Item dit lant heeft wederom inghehuijrt Antoenis Meessen vijff jaeren lang, tsiaers om 26 gulden
loopens ghelts. Van als vrij ghelt oeck mede van den tijenden penninck ende oeck mede met allen
anderen capittels voerwaerden. Ende het jaer van twee ende tsestich sal het eerste bruijck jaer
weesen.
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Anno 1500 seven ende tsestich heeft Antonis Meesz. dit lant weeder inghehuijrt vijff iaren om 28
gulden. Ende tiaer boven ghescreven is teerste ut supra latius folio (?).
Folio 391v.
Prebendij Benedicti.
Item int jaer van ’69 huerde Pieter Gerijtsz. Outziersz. 2½ morgen lants gelegen in Zoeterwoude, den
hoop om vijf wilhelmus schilden ende 7 st. paijments tsiaers, durende tien jaer lange. Ende hij sel
geven een groeten verlorens gelts van die morgen sonder of slaen. Ende doen voort dat een out
huijrman schuldich is te doen. Ende dat leste jaer sel hijdt dreech up leveren. Ende dit jaer van ’69 is
die eerste bruijckwaer ende betaelinge. Volgt een latijnse zin.
Item dit landt voersz. heeft weder ingehuijrt Pieter Gerijtsz. voirn. in allen manieren alst voirsz. stait,
tien jaer lange. Ende dat jaer van ’82 sel die eerste bruijckwaer ende betaelinge weesen. Dit gesciet in
tegenwoerdicheijt van meester Florijs deecken van Gorijckom ende Mr. Pieter die Haze ende Willem
Claesz. brouwer.
Item dit voersz. lant heeft weder ingehuijrt Dirck Woutersz. tot Delft, tien jaer lanck om £ 13 vrij gelt.
Voirt in allen manieren als die voerwaerden houden die voer in dit boeck staen. Ende dat jaer 500 sel
die eerste bruijckwaer wesen ende betaelinge.
Item dit lant voersz. heeft weder ingehuijrt vijff jaer Cornelis Arentsz. Krauwel in allen voerwaerden als
voersz. om £ 13. Ende dat jaer van ’15 sel die eerste bruijckwaer wesen ende betaelinge.
Item desen voersz. 2½ morgen lants heeft Claes Cornelisz. Krauwel ingehuert vijff jaren lang, tsiaers
om 15 gouden karolij gulden. Mit allen voerwaerden in dese huijrboeck gescreven. Ende sal die dallen
in dese lant toemaecken ende gelijcken up sijnen cost. Ende tjaer van 1500 ende 30 sal teerste jaer
bruijcker ende betaelinge wesen.
Item Claes Cornelisz. Crabenken voersz. heeft weder ingehuijrt int jaer van ’35 desen voersz. 2½
morgen landts, bijden hoop sonder maet vijff jaer lang, tsiaers om 16½ gouden karolij gulden, vrij gelt.
Mit alden voerwaerden in deser huijrboeck gescreven. Ende tjaer van ’35 voersz. is teerste bruijckjaer
ende betaelinge.
Item Claes Cornelisz. voersz. heeft wederom inghehuijrt vijff jaer lange dese voersz. 2½ morgen lants,
bijden hoop sonder maet om 18 gouden karolij gulden of paijment dier waerde, vri gelt. Mit allen
voerwaerden in dese boeck gescreven. Ende heeft mede beloeft jaerlicx te betaelen binnen die 12
nachten van Kersmisse oft tlant wter huere. Ende offer enige gebreeck viele inden betaelinge, zoe
heeft Cornelis Cornelisz. sijn broeder beloeft als proncipael voer hem te betaelen.
Folio 392.
Ende is aldus gedaen in presentie van mijn heere die deecken Baroen, heer Dirck van der Goude
ende mijn Broechoeven als regustratoer. Anno 1540 ende dit jaer van veertich sal teerste bruijcjaer
ende betaelingen weesen.
Item dese 2½ morgen lants heeft wederom ingehuijrt Cornelis Henricxz. vijff jaer lang, tsiaers om 20
gouden karolus gulden ende vijf stuvers, vrij gelt. Met alle voerwaerden voer in dit boeck gescreven, te
betaelen alle jaers te Kersmisse binnen die 12 nachten wel betaelt of tlant wter huijr. Ende tjaer van
’45 sal teerste bruijckwaer ende betaelinge weesen.
Item dese voersz. huijr ende noch 2 jaeren daer toe is mit consent vanden capittel over geset up
Claes Jansz. Mit alden voerwaerden voersz. Ende tjaer van ’51 is tlaeste jaer bruijcks ende nae
overgeset up gelijcken tijt ende voerwaerden up Meesen Duesen. Ende tjaer van ’51 is tlaeste jaer
bruijcks.
Item Mees Doesen heeft ingehuijrt vanden deken ende gemeen capittel 2½ morgen lants mit noch vijff
hont lants toebehoerende een vicarie tot Alcmaer gemeen mit dien voersz. 2½ morgen toebehoerende
prebende Benedicti, 10 jaeren lang tsiaers om 30 gouden karolus gulden in goudt, als loop hebben in
tijt dat die huijr verschinct. Vrij gelt mit allen anderen voerwaerden in deser huijrboeck gescreven ende
nae die huijr ceel daer van gemaect om dit lant toe te maecken. Ende tjaer ’52 is teerste bruijckjaer
ende betaelinge. Ende die prebendaet sal daer off ontfangen die drie porcien ende die vicarie die
vierde porcie.
Item Ouzier Claesz. heeft ingehuijrt vanden deecken ende gemeen capittel 2½ morgen lants mit noch
vijff hondt lants toebehorende een vicarie tot Alcmaer gemeen met dese voersz. 2½ morgen
toebehorende prebende Benedicti, gedurende tleeven van Mr. Sebastiaen possessoer vanden voersz.
vicarie in Alcmaer. Ende dat om 25 gulden lopens gelt voer die portie vanden prebendaet. Van als vrij
oeck mede vanden thienden penning ende met allen anderen capittels voerwaerden in desen huijr
boeck gescreven. Ende teerste bruijck jaer ist jaer van vijff ende tsestich.
Item anno acht ende tsestich heeft Ouzier Claesz. dese voorsz. 2½ morghen lants ghemeen met
anderen vijff hont lants toebehoorende een vicarie tot Alcmaer inghehuijrt vanden deecken ende
ghemeen capittel, vijff
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Folio 392v.
jaren lanck, tsiaers om 25 gulden lopens ghelt. Vrij van als ende oeck mede vanden thijende pennijnck
ende met alle anderen capittels voerwaerden voer in dese huijrboeck ghescreven. Des ist bevoerwaert
dat Ouzijer Claesz. den quatste horren van dit lant voorsz. overmits dat het vol bijessen is, sal
mooghen een iaer ofte twee insteecken ende resterende iaren tselfde weeder up te leveren. Ende
Ouzijer Claesz. sal in tquaetste van dit lant up zijnen costen een sloot mooghen schijeten, mits
brengende die aerde over ons tlant. Ende tiaer voorsz. sal teerste bruijck iaer weesen ende
betaelijnghe.
Ende alsoe die voorsz. Ouzier meerder zwaerichheijt int voorsz. landt thoe te maken bevonden heeft,
is wederomme bijden capittel gecompereert, versouckende langer tijt omme noch tselfden landt inne
te steecken omme gelijcken te maken ofte te beteren, te effemaken. Tcapittel gehoort hebbende
sijnen versoeck, hebben den voern. Ouzier vuijt gratie noch gegundt twee jaren tselfden landt inne te
steecken ofte te breecken omme dat alte doen beteren te mengen gelijcken ende te effenen, soe met
poortaerden als oeck met zandt ende niet langer. Ende het derde jaer dreech up te leveren. Ende
alsoe hem dat soude weesen zeer scaedelicken, soe hebben hem deecken ende capittel, mits
tselfden landt wel thoemakende, noch gegundt nae desen drie jaren boven verhaelt, noch vijff jaren.
Mits dat hij den capittel van desen nae vijff jaren jaerlicx betalen sal acht ende twintich guldens lopens
gelts, vrij van als. Ende sal voerts gehouden weesen tselfden landt alleen te weijden ende nijet meer
te breecken ofte te maijen. Ende tjaer van drie ende tzeventich ist teerste bruijckjaer ende betalinge
vanden laeste vijff jaren, met allen conditie int huijrboeck voer verhaelt.
Deese voorsz. derdalve mergen lants gemeen leggende met andere vijff honden lants, toebehorende
een vicarie tot Alckmaer daer possesseur off es eenen Joost van Zoelen heeft ingehuijrt Floris
Joppens zoon den tijt van vijff achter een volgende jaeren, ingaende teerste van dien Petri ad
Cathedram anno 1500 een ende tachtich, siaers voor de somme van een ende twintich gulden van 40
grooten tstuck. Te betalen
Folio 393.
jaerlicxs de selve huijre op drie termijnen als vuijtgang meij, Jacobi ende Kersmisse telcken een
gerecht derde paert vandien. Vrijs gelts van molen ende margengelden ende van allen andere
e
ts
schattingen, ongelden ende impositien niet vuijtgesondert dan tgeene bijde co ma ofte Staeten
slants van Hollandt daer up tot lasten vanden eijgenaer gestelt sal werden. Ende met andere
voorwaerden breeder inde huijrcedulle gementioneert. Ons present als schepenen daer toe
gecommitteert.
Anno 1585 soe heeft Floris Joppens zoon ingehuijert deese voorsz. derdalff mergen lants ghelegen in
Soeterwoude achter Cobels huijsken, gemeen met noch vijftalff hont behoorende aen een vicarie daer
Joost van Soelen besitter off es. Belent oost ende zuijt de bruijckweer van Jan Garbrants zoon
vleijshouder, west den heerwech ende noort tcapittel. Vij jaer ingaende Petri ad Cathedram anno 1500
vijff ende tachtich voorsz. om een ende twintich gulden ende thien stuver van 40 grooten tstuck.
Anno 1590 soe heeft Jan Quirincx zoon ingehuijert deese voorsz. derdalff mergen lants in
Soeterwoude achter Cobel huijsken, gemeen met noch vijftalff hont behoerende aen een vicarie daer
Joost van Soelen besitter off es. Belent oost ende zuijt de bruijcweer van Jan Garbrants zoon
vleijshouder, west den heerwech ende noort tcapittel. Vijff jaer ingaende Petri ad Carhedram anno
1500 tnegentich voorsz. om veertich gulden van 40 grooten tstuck.
Folio 394v.
Prebenda Benedicti.
Item int jaer van ’61 huerde Beatrijs Jan Hermansz. weduwe vier hont lants gelegen in Zoeterwoude,
den hoop om twie beijders gulden tsiaers, durende 10 jaer lange. Ende hij sel geven 1 grootgen
tsiaers van die morgen verloerende gelts sonder off slaen. Ende doen al dat een out huijrman
schuldich is te doen. Ende dat jaer van ’62 sel die eerste bruijck waer ende betaelinge weesen.
Item dese huijr is verlangets even jaer tenden desen tien jaer voersz. in alle manieren als voersz.
staet. Volgt een Latijnse zin.
Item dese vier hont lants voersz. heeft weder ingehuert Jan Adriaen Harmansz. tien jaer lang, tsiaers
om twee beijders gulden vri gelt. Ende dit jaer van ’79 sel die eerste bruijc waer ende betaelinge
wesen.
Item dese vier hont lants voersz. heeft weder ingehuert Haes Adriaen Harmansz. weduwe tien jaer
lang om twie gouden pieters tsiaers, vrijs gelts. Ende dat jaer van ’91 sel die eerste huijr waer wesen.
Dit is gesciet int capittels huijs in tegenwoerdicheijt van meester Boudijn van Houster, meester Pieter
Hazen ende Jan Vinck. De vierden dach in februario.
Item desen vier hont lants ende twie gaerden gemeen mit sinte Cathrinen gasthuijs bruijct nu Jan Vos
om £ 4. Ende die huijr sel duren vijff jaer. Ende tjaer van 1527 is teerste bruijcwaer ende betaelinge.
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Item desen vier hont ende twie gaerden lants gemien mit sinte Cathrinen gasthuijs in een camp van
vier morgen heeft Jan Vos ter Wadding wederom gehuijrt vijff jaer lang, tsiaers om vier karolij gulden
ende ses stuvers, vrijs gelts. Mit alden voorwaerden in dese huijrboec gescreven. Ende tjaer van ’36
sal teerste jaer bruijcker ende betaelinge wesen. aldus gedaen mitten registratoer wt bevel vanden
capittel ende mit sinte Catherinen gasthuijs meesters in haer camer int gasthuijs.
Item dese 4 hont lants ende twie gaerden die Jan Vos plach te bruijcken, heeft nu Mees Dircxz.
ingehuijrt vijff jaer langh, tisaers om vijff karolus gulden. Mit alle voerwaerden voer in dit huijrboec
gescreven. Ende tjaer van ’41 sal teerste bruijcwaer ende betaelinge wesen.
Item dese 4 hont lants heeft weder ingehuijrt Mees Dircxz. vijff jaren lang, tsiaers om vijf karolus
gulden als voer ende een goede capoen, vrij gelt. Mit alden voerwaerden in deser huijrboeck
gescreven. Ende tjaer van ’47 is teerste bruijckjaer ende betaelinge.
Folio 395.
Item dese vier hont ende twe gaerden voersz. heeft Mees Dircxz. weder ingehuijrt vijf jaeren lang,
tsiaers om vijf karolij gulden ende een halve in goudt als loop hebben in die tijt dat die huijr verschinen
sal, tsiaers vrij gelt. Mit alden voerwaerden in dese huijrboeck gescreven. Ende tjaer van ’52 is teerste
bruijck jaer ende betaelinge.
Item Mees Dircxz. heeft weder ingehuijrt desen voersz. 4 hondt ende twe gaerden vijf jaeren lang,
tsiaers om vijf karolij gulden in goudt tsiaers ende een paer capoenen, vrij gelt. Mit allen anderen
voerwaerden in deser huijrboeck gescreven. Ende tjaer ’57 is teerste bruijckjaer ende betaelinge.
Item desen voersz. vier hondt ende twee gaerden heeft weederomme ingehuijrt vanden deecken ende
capittel Jan Willemsz. vleijshouwer, vijff jaren lanck tsiaers om seven gulden. Vrij van als oeck mede
vanden thienden penninck ende met allen anderen capittels voerwaerden. Ende jaer van vijff ende
tsestich is teerste bruijck jaer.
Dese voersz. vier hondt ende twee gaerden heeft wederomme ingehuijrt vanden deecken ende
capittel Jan Willemsz. vleijshouwer, neegen jaren lanck tsiaers om acht gulden. Vrij van als oeck mede
e
e
vanden hondersten penning, den 10 ende 5 penning, alsoe hij daer goede huijr genoten heeft. Ende
voerts met alle andere capittels voerwaerden. Ende tjaer van zeeventichen is teerste bruijck jaer
vanden negen jaren. Ende sal mede betalen den hondersten penning vandt jaer negen ende tsestich
gevallen.
Deese voorsz. vier hondt ende twee gaerden lants heeft ingehuijrt Floris Joppensz. vijff jaeren
ingaende teerste Petri ad Cathedram anno 1500 ende tachtich, siaers om zes gulden van 40 grooten
tstuck. Te betaelen jaerlicx op drie termijnen als vuijtgang meij, Jacobi ende Kersmisse telcken een
gerecht derde paert vandien. Vrijs gelts van molen ende margengelden ende van allen andere
e
ts
schattingen, ongelden ende impositien, nijet vuijtgesondert dan tgeene bij de co ma ofte Staeten
slants van Hollandt daer op tot laste vanden eijgenaer gestelt sal werden. In kennisse van ons
ondergeschreven schepenen daer toe gecommitteert.
Folio 395v.
Anno 1585 soe heeft Engel Cornelis zoon ingehuijert deese voorsz. vier hont ende twee gaerde lants
gelegen in Soeterwoude achter Cobels huijsken. Belent oost de leprosen tot Leijden, zuijt Ste.
Catherijnen gasthuijs, west den heerwech ende noort Ste. Catherijnen gasthuijs voorsz. Vijff jaeren
ingaende Petri ad Cathedram anno 1500 vijff ende tachtich coorsz. om ses gulden ende thien stuvers
van 40 grooten tstuck.
Anno 1590 soe heeft Jan Joris zoon ingehuert deese voorsz. vier hont ende twee gaerden lants
gelegen in Soeterwoude achter Cobels huijsken. Belent oost de leprosen tot Leijden, zuijt Ste.
Catherijnen gasthuijs, west den heerwech ende noort Ste. Catherijnen gasthuijs voorsz. Vijff jaeren
ingaende Petri ad Cathedram anno 1500 tnegentich voorsz. om ses gulden ende thien stuvers van 40
grooten tstuck.
Folio 397v.
Prebenda Benedicti.
Item int jaer van ’61 heeft Florijs Woutersz. gehuijrt 8 hont lants sonder maet, gelegen in Oestgeest
bijder kerck om 3½ gouden wilhelmus schilden tsiaers, durende tien jaer lange. Ende hij sel van elcke
morgen geven 1 groten tsiaers verlorens gelts sonder off slaen. Ende doen al dat een out huijrman
schuldich is te doen. Ende dat jaer van ’62 sel die eerste bruijckwaer ende betaelinge weesen.
Item int jaer van ’73 heeft Florijs Woutersz. dit voersz. lant weder ingehuijrt vijf jaer lang, tsiaers om 3
rinse gulden, den gulden gerekent voer 39 groot. Voirt in allen manieren alst voirsz. staet. Ende dit
jaer van ’73 is die eerste bruijcwaer ende betaelinge.
Item dit voersz. lant heeft weeder ingehuijrt Dirck Joestensz. tien jaer lang, tsiaers om 3½ rijnse
gulden, de gulden 39 groot. Voirt in allen manieren alst voersz. staet. Ende dat jaer van ’86 sel die
eerste bruijckwaer ende betaelinge weesen.
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Item daerna heeft Pieter Dircxz. desen voersz. acht hont lants lange gebruijct, tsiaers om £ 4-13-04.
Ende is daer wt gesceijen van armoede.
Int jaer 1500 ende 28 heeft Dirck Dircxz. ingehuijrt deesen voersz. acht hont geest lants, gelegen
inden ban van Oestgeest after die kerck, thien jaeren lang, tsiaers om vijff gouden karolij gulden. Mit
alden voerwaerden in desen boeck voersz. Des sijn mede voerwaerden dat Dirck Dircxz. voersz. sal
die landtkarren die hoechten tot die laechten ende die sloeten te diepen op sijne cost sonder ijet of te
corten van die huijr. Ende tjaer voersz. sal teerste bruijckjaer wesen ende betaelinge. Des sijn
voerwaerden dat Dirck Dircxz. voirsz. sal dit lant noch houden ende gebruijcken inden selfde prijs nae
desen voersz. thien jaeren, noch thien jaeren lang. Mits voerwaerden dat Dirck voersz. schuldich ende
gehouden sal wesen te bepoten up sijnen eijgen cost mit jongen elken die canten vanden sloot an die
noortsijde langes die wech. Ende oec mede die cant van die sloot an dat oost sijde van dit lant. Ende
diergelicx an die zuijtzijde mit rijs. Ende elck als alderbest dienen sal om die winden ende stormen te
beschutten van dat gefait up dit lant. Ende sal oeck beheijninghe an die westeijnde van dit lant om die
beesten te scutten. Ende teijde van desen laesten thien jaeren of Dirck Dircxz. of sijnen erven niet
overcoemen en mochte, om van dit lant niewe huijr te vercrijgen als hem wel
Folio 398.
behoeren sal in redelicheijt voer een ander, angemerct die groete cost ende arbeijt, dat hij an dit lant
gedaen heeft. Ende daer van zeer merckelicke verbetert. In die geval dat Dirck of sijnen erven dit lant
ontbruijct waerden, so sal Dirck voorsz. of sijnen erven moegen afhouden dien voersz. elcks ende
rijsen tot sijnen profijt ter aerden toe sonder die wortel te roijen of te roeren. Ende van desen voersz.
costen ende arbeijt en sal Dirck voersz. niet ofcorten mer sal die pacht vrij jaerlicx betaelen als voersz.
is sonder afslaen. Aldus gedaen bij Mr. Dirck Jacopsz., heer Sijmon Vredrijck ende mit die registrtoer
wt beveel vanden capittel. Ende tlaeste jaer van dese huijr sal wesen tjaer 1547.
Item int jaer van ’47 heeft Dirck Dircxz. voersz. dese voersz. acht hont lants weder ingehuijrt, tsiaers
om vijff gouden karolus gulden. Mit alden voorwaerden voer in dese boeck gescreven, vijff jaren lang.
Des soe sel hij dit lant soe wel bepoetet leveren als nu is. Ende tot vermaninge van Mr. Cornelis
Baroen die zuijtzijde van dit lant bepoten mit rijs. Ende tjaer van ’48 is teerste bruijckjaer ende
betaelinge. Aldus gedaen bij heer Heinrick Broechoeven ende die registratoer wt consent vanden
capittel. Ende dat hout ende rijs sal up dit lant blieven teijnde van dit huijr.
Item Claes Dircxz. heeft weder ingehuert dit voersz. lant vijf jaer lang, tsiaers om 6 gouden karolus
gulden in goudt als die huijr verschinct. Mit alden voerwaerden in deser huijr boeck gescreven. Ende
tjaer ’53 is teerste jaer bruijcker.
Item int jaer van ’57 heeft Claes Bouwensz. weder ingehuijrt dien acht hont geest lants an dander
bladt gescreven vijf jaren lang, tsiaers om 7½ gouden karolij gulden. Mit alden voerwaerden in deser
huijrboeck gescreven, vrij gelt. Ende tjaer van achtenvijftich sal teerste jaer bruijcker ende betaelinge
wesen.
Nae exspiratie vanden boven gescreven huijr zijn desen acht hont noch vijff iaren verhuijrt gheweest
om 9 gulden.
Anno 1500 acht ende tsestich heeft Aelbrecht Cornelisz. weder inghehuijrt dese acht hont lants vijff
iaren lang, tsiaers om neghen gulden lopens ghelt. Vrij van alle onghelden ende oeck mede den
thijenden pennijnck
Folio 398v.
met alle andere capittels voerwaerden voer in dese huijrboecke ghescreven. Waer van Aelbrecht
voorsz. hem gheadverteert houdt. Ende tiaer boven ghescreven sal teerste bruijckjaer ende
betalijnghe weesen.
Deese voorsz. acht honden lants heeft ingehuijrt Aeltgen Claes dochter den tijt van vijff achter een
volgende jaeren ingaende teerste vandien Petri ad Cathedram anno 1500 ende tachtich, siaers voor
de somme van thien gulden ende elff stuvers, den gulden tot 40 grooten gereeckent. Te betaelen
jaerlicx de selve huijre op drie termijnen als vuijtgang meij, Jacobi ende Kersmisse telcken een
gerecht derde paert vandien. Vrijs gelts van molen ende margengelden ende van allen andere
e
ts
schattingen, ongelden ende impositien niet vuijtgesondert dan tgeene bijde co ma ofte Staten slants
van Hollandt daer op tot laste vanden eijgenaer gestelt sal werden. Ons present als schepenen daer
toe gecommitteert.
Anno 1585 soe heeft Aeltgen Claes dochter ingehuijert deese voorsz. acht honden teelants gelegen
inden ambachte van Oestgeest bijde kerck. Belent oost den heerwech, noort Huijch Jans zoons
bruijckweer, west tkercklant van Oestgeest met het kerckhoff ende zuijt den heerwech voorsz. Vijff
jaeren ingaende Petri ad Cathedram anno 1500 vijff ende tachtich voorsz. om thien gulden ende elff
stuvers van 40 grooten tstuck.
Anno 1590 soe heeft Jan Jans zoon ingehuijrt deese voorsz. acht honden teelants gelegen inden
ambachte van Oestgeest bijde kerck. Belent oost den heerwech, noort Huijch Jans zoons bruijckweer,
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west tkercklant van Oestgeest met het kerckhoff ende zuijt den heerwech voorsz. Vijff jaeren ingaende
Petri ad Cathedram anno 1500 tnegentich voorsz. om vijfthien gulden van 40 grooten tstuck.
Folio 400v.
Prebenda Benedicti.
Item int jaer van ’68 huerde Hillebrant Gerijtsz. 3 morgen lants gelegen an die stede veste daer
prebenda Benedicti ½ morgen of toe behoert. Ende sal geven van die half morgen 1 nobel tsiaers,
negen ende veertich placken voer die nobel, vijf jaer lange. Ende hij sal dat banwerck maken up die
Maren up sinen cost. Ende doen voert al dat een out huijrman schuldich is te doen. Ende dat jaer van
’68 is die eerste bruijcwaer ende betaelinge. Dese huijr staet voersz. onder die gemeen goeden.
Item int jaer 1500 ende 28 heeft Jan Claesz. ingehuijrt dese voersz. 3 morgen lants vijf jaer lang 27
gouden karolij gulden in goudt of in ander paijment alsoe goet mit allen voerwaerden voer in dese
boeck gescreven. Ende tjaer voersz. is teerste jaer bruijckens ende betaelinge. Ende van deses 3
morgen hoort prebenda Benedicti een halve morgen, daer voer gerekent 4½ karolij gulden.
Item dese drien margen lants sijn noch geconsenteert inden selvede prijs vijff jaer lang om dat Jan
Claesz. sijn kour hadde van vijff jaer off thien jaeren ende die rantsoen betaelt hadde. Ende tjaer van
’36 is die laeste jaer.
Item int jaer 1500 ende 37 heeft Jan Claesz. ingehuert desen 3 morgen lants voersz. 10 jaeren lang
om 28 gouden karolij gulden. Mit alden voerwaerden voer in dese boeck gescreven. Ende tjaer ’37 is
teerste bruijckjaer ende betaelinge. Ende van desen drie morgen behoort prebende Benedicti aan
halve morgen, facit pro (eodem) 4½ karolij gulden 3 stuvers 6 penningen.
Item int jaer van 1500 ende 47 heeft Jan Claesz. weder ingehuijrt desen voersz. drie morgen lants vijff
jaren lang om 29 gouden karolus gulden, vrij gelt. Mit alden voerwaerden in deser huijrboeck
gescreven. Ende van desen drie morgen behoort toe prebende Benedicti een halve morgen, facit voer
die halve margen nae advenant 4½ karolus gulden 6½ stuver 4 penningen. Ende tjaer voersz. is
teerste bruijck jaer ende betaelinge.
Int jaer 1552 heeft IJsbrant naesaet van Jan Claesz. ingehuijrt desen drie morgen lants an die
Waskers vest, vijff jaren lang tsiaers om 31 gouden karolus gulden in goudt als loop hebben in die tijt
dat die huijr verschinct, vrij gelt. Mit allen anderen voerwaerden in deser huijr boeck gescreven. Ende
tjaer voorsz. is teerste bruijckjaer ende betaelinge. Ende van deesen drie morgen comt prebende
Benedicti een halve morgen, facit vijff gulden 8½ stuver.
Item int jaer 1500 ende 57 heeft Mathijs Jansz. ingehuert desen voersz. drie morgen lants an die
Waskers vest vijf jaeren lang, tsiaers om 43½ gouden karolus gulden, vrij gelt. Mit alden voerwaerden
in desen huijr boeck gescreven. Ende van desen lant hoort een halve margen sinte Benedicti proeven.
Ende tjaer voersz. is teerste bruijckjaer ende betaelinge.
Folio 403.
Prebenda Crucis.
Item int jaer van ’65 huerde Jacop Willemsz. 1 morgen lants gelegen bij Scaeken busch om 2 gouden
rijnse gulden tsiaers, 41 grooten voer die gulden. Vijf jaer lange behoudelick dat hij dat eerste jaer sel
geven een gouden wilhelmus schild. Ende hij sel geven 1 groten siaers verlorens gelts sonder ofslaen.
Ende doen aldat een out huijrman schuldich is te doen. Ende dat jaer van ’65 is die eerste bruijckwaer
ende betaelinge.
Dese 7 hont lants heeft ingehuert Jan Jansz. backer den tijt van thien jaeren om vijff karolus gulden
ende een paer conijn. Ende tjaer van ’41 sal teerste bruijckwaer ende betaelinge wesen.
Item Jan Jansz. backer heeft dit voersz. lant nu ter tijt groot wesende 8½ hondt ingehuijrt, bijden hoop
sonder maet twee negen jaren lang, tsiaers om sestalve gouden karolij gulden, van als vrij gelt. Mit
alle capittels voerwaerden, mit seeckere condicie van toe te maken ende versoeckinge te doen naede
eerste negen jaeren. Mits dat hij mede jaerlijcx brengen zal den possessoer inder tijt wesende, een
paer conijnen alst breder blijct bij bezegelde huijrcedulle daer van wesen. Ende tjaer 1554 was teerste
bruijckjaer.
Ende desen voorsz. Jan Jansz. heeft ander registratoers inden jaere ’61 bij anticipatie versocht
continuatie van die ander negen jaeren welc ingaen souden anno ’62. Ende heeft verclaert dit voorsz.
landt belendt te wesen ande oostzijde den erfgenaemen van Reijer Jansz., ant zuijdt ende de Vliet,
ande westzijde Claes Gerijtsz. Dinsz., ant noordt ende die Lijdtwech ant Schaeken bosch mit die
erfgenamen van Reijer Jansz.
Anno twee ende tseventich soe heeft Jan Jansz. dese negen dalff hont lants weeder ingehuijrt vanden
prebendaet in presentie van mij Floris Heij als daer toe gedeputeert zijnde, negen iaren lang tsiaers
om seven gulden thijen stuvers. Vrij van allen ongelden ende oeck mede vanden thijenden ende
hondersten pennijnck, alsoe de huijr daer nae (gemedeceert?) is. Ende voorts met allen anderen
capittels voerwaerden voorsz., Jan Jansz. voergehouden. Ende tiaer voorsz. sal teerste bruijck iaer
weesen.
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Deese voorsz. zeeven honden lants heeft inghehuijert Jan Gherritsz. Hammerslaen den tijt van vijff
jaeren
Folio 403v.
ingaende teerste Petri ad Cathedram anno 1500 drie ende tachtich, siaers voor de somme van zes
gulden van 40 grooten tstuck. Te betaelen jaerlicx op drie termijnen als vuijtganck meij, Jacobi ende
Corsmisse telcken een gherecht derde paert vandien. Vrijs gelts van molen ende mergengelden ende
van allen andere schattingen, ongelden ende impositien niet vuijtgesondert dan tgene bijden Staeten
slants van Hollandt daer op tot laste vanden eijgenaer gestelt sal werden. In kennisse van ons
ondergescreven schepenen daer toe gecommitteert.
Anno 1588 soe heeft Jan Gherritsz. Hammerlaen ingehuijert deese voorsz. zeeven honden lants
gelegen opte Vliet neffens tSchaecken bossch inden ambachte van Voorschoten. Belent aen
doostzijde Dirck Willemsz. ende aende westzijde Claes Gheriitsz. alias Claes Lijnen. Vijf jaren
ingaende Petri ad Cathedram anno 1500 acht ende tachtich voorsz. om zes gulden van 40 grooten
tstuck.
Folio 405.
Sanctae Crucis.
Alle dese voergaende materien ende scriften in desen register gescreven, beginnende folio drije ende
eijndende folio vier hondert ende drije, sij gecollationeert tegens het oude register bouck twelck
tcapittel tot desen dage toe gebruijct heeft. Ende dat in tegenwoerdicheijt ende ter presentie van Mr.
Raes van Treslonge deken van tcapittel ende noch andere twee heeren capitulariter dair toe
geordonneert die mede pex vices dair bij waren. Ende is bevonden metten zelffden van woerde tot
woerde accorderende. Waerdeur ic Costus Malaert filius jacobi notarius publijckbijden secreten raide
ts
skeij(sers) ma in Brabandt ende den Hove van Hollandt geapprobeert tselffde van materie tot materie
met mijn gewoenlick teijcken geteijckent hebben als hier onder geteijckent staet. Volgt een zin in het
Latijn.
Was getekend: Malaert nots. publ.
Folio 406.
Catwijck opten Rijn in het Horn, 2 hont lants.
e
Anno 1500 acht ende vijftich upten 7 novembris soe heeft Pancraes Dircxz. woenende inden
ambocht van Catwijck upten Rijn ingehuijrt vanden deeken ende gemeen capittel twie hondt teellants
gelegen inden ambacht voersz. in Hechorn, nu ter tijt belend tan die oostzijde Jacob die Schilders
kinderen tot Leijden, an die westzijde die kerck ende den Heijlige Geest tot Catwijc upten Rijn mit
meer anderen, an die zuijdtzijde dat capittel van sinte Pancraes collegie binnen Leijden ende an die
noortzijde den heerwech. Den tijt van seven jaren an een volgende. Waer twie carolij guldens lopens
gelts. Van als vrij gelt nae alle capittels voerwaerden voer in desen huijrboeck gescreven als het blijct
bij den huijrcedulle daer van zijnde.
Dese voersz. twie hondt lants heeft weederomme ingehuijrt Pancraes Dircksz. voersz. om twee
gulden, den tijt van vijff jaren. Vrij gelt oeck mede vanden thienden penning ende met allen capittels
voerwaerden voer in dese huijr boeck gescreven. Ende jaer van tses ende tsestich is teerste bruijck
jaer.
Ende is dese huijr hem noch gecontinueert vijff jaren, mits te vollen altoes betalende sonder te corten
e
e
e
vanden hondersten, 20 , 10 ende 5 penning, omme twee guldens. Ende voorts met alle andere
capittels voerwaerden. Ende tjaer van een ende tzeventich is teerste bruijck jaer ende betalinge.
Deese voorsz. twee honden lants heeft ingehuijrt Cornelis Cornelisz. vijff jaeren, ingaende teerste
Petri ad Cathedram anno 1500 ende tachtich om twee gulden van 40 grooten tstuck siaers. Te
betaelen jaerlicx op drie termijnen als vuijtgang meij, Jacobi ende Kersmisse telcken een gerecht
derde paert vandien. Vrijs gelts van molen ende margengelden ende van allen andere schattingen,
e
ts
ongelden ende impositien nijet vuijtgesondert dan tgeene bij de co ma ofte Staeten slants van
Hollandt daer op tot laste vanden eijgenaer gestelt sal werden. In kennisse van ons ondergeschreven
schepenen daer toe gecommitteert.
Anno 1585 soe heeft Gherrit Dircx zoon Leffes inghehuijert deese voorsz. twee honden lants gelegen
tot Catwijck in Echorn. Belent oost de kerck tot Catwijck voorsz., zuijt tcapittel selffs, west de Laghe
wech ende noort Cornelis Cornelis zoon. Vijff jaeren ingaende Petri ad Cathedram anno 1500 vrijff
ende tachtich voorsz. om twee gulden ende thien stuvers van 40 grooten tstuck.
Folio 406v.
Anno 1590 soe heeft Claes Pieters zoon ingehuijert deese voorsz. twee honden lants gelegen tot
Catwijck in Echorn. Belent oost de kerck tot Catwijck voorsz., zuijt tcapittel zelfs, west de Laghe wech
ende noort Cornelis Cornelis zoon. Vijff jaer ingaende Petri ad Cathedram anno 1500 tnegentich
voorsz. om drie gulden ende thien stuvers van 40 groten tstuck.
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NAAMLIJST
Aef Gerrit Willemsz. 217v
Willem 217v
Willem Jansz. alias Willem 217v
Aafgen 44-62-246v-389
– tinnegieters 18v
Aalbrecht – pastoor 342
Aalbrechtsz. Burghart 357
Dirk 91v-154v
Gerrit – van Noortwijc 25v
Heindrik 342v
Jan 229v-230
Cornelis 118v
Willem 303v
Aardenburch Robbrecht van 380v-383
Aartsz. Pieter 329
Adriaan – van Schiedam 296
Adriaansz. Bouwen 118v
Heindrik Dirk 349
Gerrit 193-193v-196v-318v-380v-383-385v
Hobben 293v
Jacob – de Vrij 2v
Jan 86v
Jan – Harmansz. 394v
Joris 34
Cornelis 83v-92-118v-171v-380v-381
Cornelis – tGraeu 172
Pieter 293v-388
Pouwels 69v
Agatha 35v-127v-363
Alderliefste Jacob Gijsbrechtsz. alias 253v
Alewijnsz. Jacob 192v
Jan 31-50-50v-279v-280-349-365v
Claas 349v-350-366-366v
Mees 126
Roelof 28v-31
Willem 20
Allert – heer 307
Allertsz. Wouter Jan 196v
Alman 354v
Alphen Gerrit Claasz. van 212v-213
Jan van 67
Jan Claasz. van 215-215v
Claas Claasz. van 212v
Pieter Jansz. van 215v-216
Wouter Jansz. van 74v
Ambrosiusdr. Machtelt 167-167v
Amwet Jacob Heindriksz. 298v
Andriesz. Dirk 143-151v
Huig 136
Jan 64v-145v-174-174v
Maarten 208
Anthonis – broeder 197-199v
Anthonisz. Floris 199v
Jan 208
Pieter 299
Simon 247-247v
Arendsdr. Annitgen 169-169v
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Arendsz. Adriaan 339
Arend 362v
Bouwen 18v
Dirk 58v
Gerrit 162-172v
Jan 184v-187v
Claas 20-20v-21
Claas – alias Braemer 322
Cornelis 343
Cornelis – Krauwel 391v
Maarten 112v
Simon 255-255v-260v
Willem 13v-113v-246v-389
Wouter 179-179v
IJsbrant 9v-10-56
Assendelft de heer van 258V
Heindrik van 253v
Azintsz. Agatha Jan 169
Baartgen 133
Baertwijck Mr. Cornelis de Jonge van 78
Balensz. Jan Jansz. anders Jan 139
Banchem Mr. Jan van 221
Bancken Huig van 291
Baroen 82v-392
Gijsbrecht 192v-196v-318v-362v
Mr. Cornelis 2v-20v-64-97-98-133v-136-136v-192v-193-193v-196v-197-199v-202-271-296298-318v-319-328-339-342-349-380v-383-385v-398
Bartholomeesz. Mr. Willem 240v
Barthoutsz. Willem 213-213v-269v
Beatrijs 394v
Belitgen 80
Bennen Claas 225v
Beukelsz. Gerrit 13v-298
Bilen Jan 225v
Blaeutgen Dirk Cornelisz. 333
Blinde Jan Claasz. de 103v-301
Claas de 103v
Claas Jan Claasz. de 301
Blommevenne Mr. van 44
Bochorst Adriaan van 223v
Boeijensz. Adriaan Gerrit Jan 269
Boeckhorst Gijsbrecht van 258
Jacob van 258
Jan Cornelisz. van der 258v
Cornelis van 258-258v
Bonensz. Garbrant 141
Jan 69v
Boom Willem Willemsz. den 199v-200
Bort Willem Pouwelsz. 125
Bosch Mr. Jacob van 192v-336v
Cornelis Reiersz. van 98
Louris 223v
Boschuijsen Jacob van 171v
Boudewijnsdr. Maritgen 322
Boudewijnsz. Aalbrant 240
Andries 321v
Gerrit 339
Jan 25v-47-107v-120-122v-349-349v-365v
Dirk Jan 346v
Gerrit Jan 322va
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Cornelis Jan 120-120v-122v
Pieter Cornelis Jan 28v-29-85v
Pieter Jan 298
Claas 371v-398
Cornelis 41-41v-277
Costijn 107v
Mourijn 298
Willem 282-325
Braemer Claas Arendsz. alias 322
Brammer Wouter Claasz. 21
Broeckhoeven 392
Heindrik van 95v-323a-339-398
Bruijn Jan de 35v-86v
Bruinincxz. Floris 187
Buffel Dirk 94-151v
jonge Dirk Huigensz. 94
Huig Dirksz. 94-151v
Buijs Gerrit 307v
Cornelis Pietersz. 349v-366
Burgersdr. Clara 38v
Burgersz. Maarten 371
Burghartsz. Maarten 357
Pouwels 357
Busche Dirk van 102v-110-284v
Mathijs van 151v
Buzer Maas Gijsbrechtsz. 244
Cabau de heer van 299
Crabbe Cornelis 44-44v
Willem Cornelisz. 44v
Crispijn – rentmeester 362v
Damhouders Lijsbeth 94v-95
Dam Gerrit Gerritsz. van 218-218v
Gerrit Claasz. van 215v
Catharina van 217v-218
Dammasz. Adriaan 140-141-142-142v
Pieter 174-189v
Willem 269v-314-314v
Danielsz. Jan 288v
Dirk Willem 72
Decker Gerrit 287v
Delft Cornelis van 127v
Dieuwertgen 72-164
Dirk – organist 74v
Dirksdr. Erm 202v
Fijtgen 263-263v-363
Geertgen 202v
Gijsbrechtgen 328
Lijsbeth – Coenendr. 117v
Maritgen 371v
Maritgen – alias Marij Rijnegom 68
Oude 324
Trijntgen 98v
Dirksz. Aalbrecht 91v-154v
Adriaan 91v-92-143-151v
Adriaan – Ottensz. 299
Dirk 42-125v-220-334v-371-371v-397v-398
Geerlof 139
Gerrit 31v-49v-205-244-374-374v
Gerrit – Leffes 406
Heindrik 241v-365v
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Heindrik – Adriaansz. 349
Huibrecht 41v
Huig – Buffel 94-151v
Jacob 13v-17-33-125-313v-357
Andries Jacob 33
Jan 147-228v-237-237v-249v-371v
Jan – Doenensz. 85
Kerstant 176v-189v
Claas 74v-220-305-308-332v-334v-341v-398
Claas – Kett 85
Claas – van Montfoort 104
Jan Claas 341v
Cornelis 72v-73-164
Cornelis – Marcxz. 99v
Cornelis – Cas 378
Cornelis – Willemsz. van Collen 284v
Cornelis – Willemsz. van Rollen 102v-110-378
Cornelis – Schuijerman 179v
Cors 103v-301
Lenert 199v
Louris 208-253
Maarten 152
Mathijs 89v-90
Mees 100-157v-327v-394v-395
Mees – alias Mees Jan Vossen 100
Mouwerijn 378
Nanning 272
Otto 321v
Pancras 406
Paulus 184v-187v
Philips 170-383
Pieter 30v-31-296-397v
Dirk Pieter 77v
Pouwels 284v
Reier 137
Simon 3v-6-41-46v-50-62-80v-279v
Simon – Jorisz. 184
Simon – Gordijn 44
Simon – van Leeuwen 85
Simon – de Lichte 52v
Clemens Simon – van Leeuwen 85
Willem 85v-117v-125-166v-290v-298-298v
Willem – Heindriksz. 96v
Willem – Marcxz. 139-154
Willem – Rosenburch 128-147v
Floris Willem 290v-291
Wouter 174
IJsbrant – Kerstantsz. 190-190v
Dobben Joris Willemsz. van 4v
Dobbensz. Jan 46v
Doe Floris Jansz. 90
Doenensz. Jan Dirk 85
Mees 250v-392
Pieter 362v
Does Cornelis Jacobsz. van der 65
Dorp – baljuw van Delft 319v
Droghen Jacob Huigensz. alias 190
Duifgen 357v
Duijck Mr. Jan 68
Duijst Frans 240v-241v
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Jacob Jacobsz. 330v-332v
Catharina 244v-245
Duker Jan 265v
Cornelis Jansz. 265v
Mees Cornelis Jansz.. 265v-266-266v
Duvenvoorde Arent van 98-98v
Jacob van 223v
Jan van 97
Dijns Claas Gerritsz. 403
Eedam Simon Meesz. van LB
Egbertsz. Simon 260v-263
Maritgen 363
Eijck Jan van 372
Eilertsz. Pieter 352
Endegeest Jan van 336v
Maarten Claasz. van 208v-244v-245-247v
Engebrechtsz. Coen 271-274
Ermpgen 36-36v
Evertsz. Gerrit 99v
Floris – Mr. 391v
Florisz. Harper 110-284v
Harper – van Tol 102v
Heindrik 20-321v
Jacob 33v-34-272
Jan 20
Jan – Hees 371-373v
Dirk Jan 74v
Cornelis Claas 287v
Pieter 192v
Fransdr Alida 67v
Fransz. Gerrit 157v
Louris 67v
Frederiksz. Claas 49v
Simon 82v
Foutgen Niclaas 220
Fijtgen 355
Garbrantsdr. Maritgen – Pietersz. 33-33v
Garbrantsz. Dirk – van Vliet 117v-118
Jan 393
Pieter 152
Simon 305-308
Geerlof – onder rentmeester abdij Rijnsburg 274
Geertruida 349-365v-380v
Gelder Jacob Claasz. Hartich van 212v
Gerrit – uit ’s-Gravenhage 293v
Gerritsdr. Geertgen 210v
Gerritsz. Aalbrecht 91v
Adriaan 64-268-268v-269-314
Adriaan – Jan Boeijensz. 269
Adriaan – Moeijt 299
Allert 277
Arend 169
Dirk 154v-274-274v-380v-383-385v-388
Dirk – Coenen 274v
Egbert 30v
Gerrit 49v-244v-279v
Gerrit – van Dam 218-218v
Gijsbrecht – Lam 220v
Heindrik 245
Hillebrant 17-52v-400v
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Pieter Hillebrant 52v
Jacob 130v-131-LB-204v
Jan 77v-307
Jan – Hammerlaen 403-403v
Jop 174-174v
Kerstant 30v
Claas 9-38v-187-193-194
Claas – Dijns 403
Claas – alias Claas Lijnen 403v
Coen 274
Cornelis 12-244v-310-316
Louris 90
Maarten 240v
Mathijs 171v
Paulus 85
Pieter – Outsiersz. 391v
Wigger 193
Claas Willem 386
Gillis 94v
Goes Cornelis van der 339
Gordijn Simon Dirksz. 44
Goude Dirk van der 392
Dirk Jacobsz. van der 322va
Gouven Hans Jansz. 385v
Pieter Jansz. 385v
Govertsz. Aalbrecht 78
Gijsbrecht 142v
Heindrik 271-274
Jan 301v
Graeff Dirk Jansz. 152v
Graeu Claas Adriaansz. ‘t 172
Graft Jacob van der 313v-314v
Simon van der 313v
Grebber Pieter de 181v
Griecken Arend van 25v
Gijsbrechtsdr. Geertgen 328
Gerritgen 328
Maritgen 39v
Gijsbrechtsz. Dirk 125-147-290v-298-327v-371
Jacob – alias Alderliefste 253v
Jan 328-328v-336v-337
Jan van Scengen alias Jan 231v
Cornelis 70-328-329
Cornelis – Verwourt 166v
Maas –Buzer 244
Mees 327
Simon 80
Haes Jan de 176v-189v-318v
Mr. Pieter de 303v-307-313-318v-391v-394v
Haasgen 394v
Hammerlaen Jan Gerritsz. 403-403v
Harman Mr. – barbier 378
Harmansz. Adriaan 394v
Jan Adriaan 394v
Evert 62-226v
Jan 394v
Harpersdr. 380v
Harpersz. Dirk 380v
Hartoch Claas Jacobsz. 376
Pieter Claasz. 376
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Hartich van Gelder Jacob Claasz. 212v
Heede Heindrik van der 67
Heer Gerrit Claasz. 213-213v
Heerman Alida Jansdr. 171v
Heindrik 244v-245
Cornelis Simonsz. 61v-62-229
Simon Cornelisz. 47v
Hees Floris Jansz. 371
Jan Florisz. 371-373v
Heij Adriaan 349-365v-366
Floris 69v-307v-403
Floris Jansz. 304v
Jan 287
Heijden Gerrit 44
Heimansz. Cornelis 293
Heindriksdr. Maritgen – Jansz. 112v
Heindriksz. Adam 192v
Adriaan 9v-56
Adriaan – Wtten 23v
Willem Dirk 96v
Gerrit 38v-46v
Jacob 157v
Jacob – Amwet 298v
Jan 47
Claas 23
Cors 193v-213-213v-247v
Pieter 127v-202
Sijbrant 164
Willem 296-296v
Wouter 20-321v
Heliasz. Pieter 362v
Herman – heer 307
Hermansz. Dibbout 303v
Heusken Aalbrecht 13v
Heussen Adriaan Pietersz. van 378v
Steven van 157v-158
Hillebrantsz. Aalbrecht 17
Pieter 17
Pieter – Gerritsz. 52v
Hipolitus – te Utrecht 296
Holl Herman 295v
Hollantsz. Gerrit 77v
Homade Jacob van 56
Jan Claasz. van 313v
Claas Jacobsz. van 9v
Hoochstraten Mr. Gerard 322v
Horst Vrank 295v
Houster Mr. Boudewijn 394v
Hout Willem Jacobsz. van 130v
Huibrechtsdr. Maritgen 383
Huibrechtsz. Engel 193v-380v
Cornelis 291
Pieter 194
Huigensz. Alewijn 192v
Arend 296
jonge Dirk – Buffel 94
Gerrit 13v
Jacob – alias Droghen 190
Jan 157
Jan – Kodden 222v
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Claas 21
Cornelis 95-157-157v-179v-208v-339
Crijn 190v
Louris 112v-113
Pieter 102v-143-385v
Seger 155
Willem 110-284v
Isaac – meester 380v-383-385v
Isaacsz. Gijsbrecht 322va
Jacobsdr. Geertruida – Ouwelant 349
Lijsbeth 69v
Neeltgen 74v
Jacobsz. Andries 33
Andries – Dirksz. 33
Bouwen 20-39v-120
Dignaar 152
Dirk 106-176v-269v-295v-298-301-357-362v-398
Dirk – van der Goude 322va
Floris 33v
Gerrit 12-204v-310
Harman 108v
Heindrik 268
Huig – Verbaen 182
Jacob 82v-339
jonge Jacob 82v-199v-388
jonge Jacob – alias Jacob Jansz. 82v-83
Jacob – Duijst 330v-332v
Jan 250v-310v
Jan – alias jonge Japen 184-187
Jan – van Dam 130v
Jan – Vergracht 26v
Jan – van Warmond 13
Willem Jan 287v
Jeroen 162v
Joost 250v-253v-266-266v
Kerstant 318v
Claas 23
Claas – Hartoch 376
Claas – van Homade 9v
Claas – van Lindenburch 171v
Pieter Claas 376
Cornelis 4v-41v-49v-62-285-330v
Cornelis – van der Does 65
Cornelis – Clinge 49v
Costus – Malaert 405
Lenert 185
Lenert – Pietersz. 137
Maarten 225v-303v
Maarten – Claasz. 225v
Matheus 269v
Mathijs 67
Pieter 61-204v-207v-210-231v-277-373v
Reier 226v-314v
Simon 250v-252v
Vrank 193v
Waling 102v-110-284v
Willem 231v-246v-277-378
Willem – Lambrechtsz. 3
Willem – Reiersz. 59v
Willem – van Hout 130v
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Willem – Colf 226v
Willem – Ouwelant 349-365v
Jan Mr. – in het Houfijzer te Delft 218v
Jannitgen 72
Jansdr. Agatha – Azintsz. 169
Alida – Heerman 171v
Annitgen 293
Geertgen 339
Maritgen 269-269v-305-308
Meinsgen 100v
Neeltgen 18v
Oude 107v-324
Trijntgen 12v
Jansz. Aalbrecht 131
Aalbrecht – van Noortwijc 25v
Adam 177v--184
Adriaan 98v
Allert 380v-385v
Alman – Meesz. 354v
Arend 44-200-328v
Arend – Neelemaer 328
Bouwen – de Schult 160v
Bruin 221
Dirk 137-152v-177-177v-197-199v
Dirk – Boudijnsz. 346v
Dirk – Florisz. 74v
Dirk – Niclaasz. 176v-177
Dirk – Graeff 152v
Dirk – Koeman 202v
Dirk – van Zwieten 2v
Egidio 321v
Floris 85v-293
Floris – Doe 90
Floris – Hees 371
Floris – Heij 304v
Frans 67
Gerrit 2v-113-185-185v-197-200-220v-269-296-304v-328-349v-352-355-366-383-386
Gerrit – Bouwensz. 322va
Adriaan Gerrit – Boeijensz. 269
Gijsbrecht 2v-147-237v
Heindrik 104-234
Maritgen Heindrik 112v
Huig 398v
Jacob 82v-291-388
Jacob – Lutgesz. 295v
Jacob – Kodden 222v
Jan 3-41-46v-49v-52v-139-231v-263v-368v-369-372-383-398v-403
Jan – van Rossem 128v
Jochum 21-36v-39v
Kerstant 246v-389
Claas 154-169-171-181v-263v-287v-352-392
rijke Claas 167
Claas – Claasz. 103v
Claas – Claasz. de Blinde 301
Claas – Oom 118v-171v
Claas – alias Rechtevoert 368v
Coen 271v
Cornelis 36v-100-112v-269-288v-304-333-381
Cornelis – Meesz. 354v-355
Cornelis – Duker 265v
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Cornelis – Kock 61v
Cornelis – Crijel 155
Mees Cornelis – Duker 265v-266-266v
Pieter Cornelis – Bouwensz. 28v-29-85v
Cors 376v
Louris 4
Mathijs 10-39v-41v-44v-45-53-53v-56-56v-59-125v-126-249v-323a-323va-400v
Mathijs – van Warmond 26-47
Mees – van Vossen 100v
Mees Dirksz. alias Mees – Vossen 100
Mouwerijn 269-307v
Nanning 179v
Philips 249v
Pieter 157-231v-234-350
Pieter – Boudijnsz. 298
Pieter – van Alphen 215v-216
Pouwels 190v
Reier 97-98-403
Simon 50-51-67v-68-72-282-282v-325
Simon – Plemper 80v
Steven 330v
Willem 4v-72-72v-98-161v-263-271-271v-272-341v-362-383
Willem – de jonge 161v
Willem – de oude 161v
Willem – Jacobsz. 287v
Willem – Reiersz. 59v-155
Willem – alias Willem Aef 217v
Wouter 196v.
Wouter – Allertsz. 196v
Wouter – van Alphen 74v
IJsbrant – Nagel 249v-255
Jonge Mr. Cornelis de – van Baertwijck 78
Joostendr. Heiltgen 24-26v-50v-51
Joostensz. Adriaan 164-164v
Dirk 397v
jonge Dirk 244
oude Dirk 376
Pieter 110v-285
Cornelis Pieter 343
Jop – te Delft 185-185v
Joppensz. Floris 95-145v-164v-392v-393-395
Willem 134v-164v
Jorisz. Simon Dirk 184
Mr. Gijsbrecht 2v
Jan 395v
Cornelis Mees 113v
Pieter 192v-193v
Pieter – van Sassem 376v
Pieter Pieter 247v
Simon 383-385v
Willem 89v-199v
Camp Cornelis wten 202
Thomas wter 127v
Cas Cornelis Dirksz. 378
Catharina 91v-112v-113-193-349
Kerstantsz. jonge Adriaen 193v
IJsbrant Dirk 190-190v
Jacob 318v
Cornelis 130v
Simon 247-247v-293-389
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Kerstijn 127v
Kett Claas Dirksz. 85
Claas – koopman 268
koster 316
Claasdr. Alida 371v-372-374v-398v
Balich – Cock 41v
Niesgen 383v
Stijntgen 154
Claasz. Aalbrecht 398v
Adriaan 97v-98
Alewijn 3v-4-6v-28-28v-307-307v-349v-365v-366
Arend 362v
Dammas 139-139-140-142-142v
Dirk 58v-224-250v-263v
Dirk – van Vliet 9v-55v-56
Evert – van Leeuwen 28v-29
Gerrit – van Alphen 212v-213
Gerrit – van Dam 215v
Gerrit – Heer 213-213v
Govert 72
Heindrik 229
Jacob 145v-167-215-246v-330v-389
oude Jacob 167-167v
Jacob – Hartich van Gelder 212v
Jacob – Cleij 388
Jacob – Colf 226v-272
Maarten Jacob 225v
Jan 52v-53-102v-103v-104-110-197-199v-220-220v-221-241v-284v-301-319-334v-339v380v-383-385v-400v
Jan – Dirksz. 341v
Jan – van Alphen 215-215v
Jan – de Blinde 103v-301
Jan – van Homade 313v
Jan – alias Cleij 154v
Jan – Roos 202v-203
Claas Jan – de Blinde 301
Claas Jan 103v
Joost – (van) Thol 2v-298v-307v
Joris 181v
Claas 103v-140-140v-301
Claas – van Alphen 212v
Claas – Colfmaecker 215-225v-226
Cornelis 238-304-330v
Cornelis – Florisz. 287v
Cornelis – Lambrechtsz. 232v
Cornelis – Cock 17v-229-287v-288
Cornelis – Schouman 164
Cors 131-253v
Maarten – van Endegeest 208v-244v-245-247v
Maarten – van Oudegeest 145v
Mourijn 184-187
Oetzier 179-392-392v
Outsier – Cock 229
Outziel 174
Pieter 94-94v-100v-117v-136-136v-218-232-295v-332v-357v-378-378v
Pieter – Jacobsz. 376
Pieter – Willemsz. 368v
Pieter – Hartoch 376-376v
Pieter – Corp 152
Pieter – Corper 137
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Arend Pieter 352
Reier 169v
Rembrant 154v
Simon 192v-350-366v
Willem 80v-240-307-391v
Wouter – Brammer 21
Cleij Jacob Claasz. 388
Jan Claasz. alias 154v
Clemensgen 13v
Clinge Cornelis Jacobsz. 49v
Clinckenberch Cornelis 304v
Cobel 128v
Kodden Jacob Jansz. 222v
Jan Huigensz. 222v
Koeman Dirk Jansz. 202v
Coenensz. Lijsbeth Dirk 117v
Dirk Gerrit 274v
Jan 271
Cock Balich Claasz. 41v
Claas Cornelisz. 17-17v
Cornelis Jansz. 61v
Cornelis Claasz. 17v-229-287v-288
Outsier Claasz. 229
Outsier Cornelisz. 252v
Colen Pieter van 166v
Colf Jacob Claasz. 226v-272
Willem Jacobsz. 226v
Colfmaker Jacob Claasz. 226
Claas Claasz. 215-225v-226
Collen Cornelis Dirk Willemsz. van 284v
Cornelisdr. Maritgen 223v
Cornelisz. Aalbrant 371v
Adriaan 291
Andries 31-339v
Anthonis 322v
Arend 171v-299
Dammas 133
Dirk 42-48-100v-110v-155-229v-230-252v
Dirk – Blaeutgen 333
Engel 395v
Floris 238
Gerrit 12v-184-274-310-310v-316-383v-388
Gerrit – Maes 39v
Gijsbrecht 271v
Jacob 120v-123-307v
Jan 61-61v-107v-269v-307v-324
Jan – van der Boechorst 258v
Jasper 50v
Joris 319v
Claas 172v-228v-229-304
Claas – Cock 17-17v
Claas – Crabenden 391v
Claas – Krauwel 391v
Claas – van der Maes 158-299
Cornelis 78-145v-157v-190v-263v-293v-391v-406-406v
Cornelis – Somer 68
Cornelis – van Rijn 98-98v
Lenert 92-174v
Louris 223v-255v-260v-263
Maarten 210v-215v-253-271v
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Matheus 215v-216-374-374v
Mees 240-240v
Mees – Jansz. Duker 265v-266-266v
Outsier – Kock 252v
Pieter 29-152v
Pieter – Jan Bouwensz. 28v-29-85v
Pieter – Langedijck 147v-148
Pieter – van Rijn 98v
Reinoult 332v-333
Simon – Heerman 47v
Sijbrant 50v-167-280
Vrank 234v
Willem 31v-83-83v-166v-374-374v
Willem – Crabbe 44v
Willem – Quant 301v
Willem – Vermeer 167-167v
Corp Pieter Claasz. 152
Corper Pieter Claasz. 137
Corsz. Amelis – van Oij 272v-304v-328
Gijsbrecht 64
Jan 299
Cornelis 263-363
Willem 319
Crabenden Claas Cornelisz. 391v
Krauwel Claas Cornelisz. 391v
Cornelis Arendsz. 391v
Crijel Cornelis Jansz. 155
Laan Mr. Gerrit van der 258v
Joost van der 64
Lam Gijbrecht Gerritsz. 220v
Lambrechtsz. Adriaan 106
Willem Jacob 3
Jan 337
Cornelis Claas 232v
Simon 24-42
Langedijck Pieter Cornelisz. 147v-148
Leeuwen Evert Claasz. van 28v-29
Mr. Gerrit van 354v
Clemens Simon Dirksz. van 85
Simon Dirksz. van 85
Leffes Gerrit Dirksz. 406
Lenertsz. Jacob 185
Simon 174v
Lichte Simon Dirksz. de 52v
Liclaasz. Barthout 357v
Lindenburch Claas Jacobsz. van 171v
Lochorst de heer van 23v-31v-36v-62-148-299
Bouwen 122v
Gerrit van 23-31-352
Lourisdr. Geertgen 140
Margriet 95v
Maritgen 96v-97-140-140v
Lourisz. Adriaan 142-142v
Bartholomees 304v-307v
Dirk 30v-31-85v-102v-110-357
Huig 113
Jacob 355
Cornelis 98-373v
Pieter 140-223v-224
Vrank 241
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Lucasz. Jan 329
Lutgesz. Jacob Jan 295v
Lijnen Claas Gerritsz. alias Claas 403v
Lijsbeth 23-64-120-207v-290v-298
Maartensdr. Maritgen 244v-247v
Maartensz. Arend 113v
Dirk 113-222v
Jacob 152
Maarten 258v
Mathijs 303v
Paulus 154v
Pieter 190v
Pouwels 268
Simon 212v-373v-374
Maes Gerrit Cornelisz. 39v
Claas Cornelisz. van der 158-299
Machtelt 318v
Mack Willem Pietersz. alias 36-202
Malaert Costus Jacobsz. 405
Margriet 179
Maritgen 20-193-194-321v
Mark Arend – alias oom Mark 154
Marcx Grietgen 155
Marcxz. Arend – genoemd oom Arend 139
Dirk 99v
Cornelis Dirk 99v
Willem Dirk 139-154
Matheusz. Aris 112v
Cornelis 378
Mathijsz. Dirk 169v-170
Jacob 176v-376
Jan 69v-179
Cornelis 26v
Maarten 304
Meer David Pietersz. van der 200
Meesz. Adriaan 108-108v
Anthonis 247-247v-293-293v-389-389v
Gijsbrecht 327v
Huig 140
Jacob LB-154-154v-378
Jan 255-354v
Alman Jan 354v
Cornelis Jan 354v-355
Claas 241
Cornelis 72-113-177-177v-179v-190
Cornelis – Jorisz. 113v
Philips 139
Simon – van Eedam LB
Meinsgen 30v-31
Meintgen – de scheepmaker 118v
Michielsz. Jan 72v
Moeijt Adriaan Gerritsz. 299
Monicken Claas 23
Montfoort Claas Dirksz. van 104
Mouwerijnsz. Borrit 307v
Nagel Jan 249v-255
IJsbrant Jansz. 249v-255
Neelemaer Arend Jansz. 328
Neeltgen 12-220-310-328-334v
Niesgen 72
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Nieuveen Mr. Jacob 192v-307-318v
Niclaasz. Jan 378v
Dirk Jan 176v-177
Noorde(n) Huig van 55v-313
Huig Willemsz. van 52v-95
Jacob van 12-310
Cornelis van 6v
Noortwijc Aalbrecht Jansz. van 25v
Gerrit Aalbrechtsz. van 25v
Oemen heer 277
Oesterum Jan van 207v-210-240
Oetsiersz. Claas 179
Oom Dirk Simonsz. 59v-250v
Claas Jansz. 118v-171v
Opdam de heer van 205v
Otgen Cornelis Willemsz. alias Neel 181v
Ottesz. Adriaan Dirk 299
Cornelis 91v
Oudegeest Maarten Claasz. van 145v
Outsiersz. Pieter Gerrit 391v
Ouwelant Jacob 349-365v
Willem Jacobsz. 349-365v
Oij(en) Mr. Amelis van 296
Mr. Amelis Corstantsz. van 272-304v-328
Mr. Demilius Kerstantsz. van 2v
Mr. Pauli van 322va
Mr. Pauli Simonsz. van 346v
Reijnout van 128-128v
Simon van 18v-291
Willem van 26v-62-288v
Paedts Bouwen 113v
Claas 322va
Nanning 158-228v
Pieter Pietersz. 110v
Paets van Santhorst Jan 34-155-162v-164v-172v
Pamp Jan 388
Philipsz. Adriaan 131
Alman 249v
Gerrit 61
Pietertgen 304
Pietersdr. Beatris 92
Lijsbeth 94v-216
Pietersz. Adriaan 386
Adriaan – van Heussen 378v
Andries 143
Arend 342v
Arend – Claasz. 352
Arend – van Rijn 41
David – van der Meer 200
Dirk 30v-237-296-296v
Dirk – Dirksz. 77v
Garbrant 33
Maritgen Garbrant 33-33v
Gerrit 74v-339-346v
Gillis 380v-383
Heindrik – Schaij 126
Jacob 162-210-210v-231v-232
jonge Jacob 204v-205
oude Jacob 177-177v
Lenert Jacob 137
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Jan 35v-82v-130-154-222v-223-282
Jan – van Rossen 157
Jan – Schouten 103-110v-128-223
Joris 383
Claas 406v
Cornelis 67v-184v-185-207v-208-366v
Cornelis – Joostensz. 343
Cornelis – Buijs 349v-366
Cornelis – van Rijn 97-97v
Lenert 158
Louris 139-139v-140
Maarten 378
Mathijs 249v-303v
Pieter 17-133-172-232-234-234v
Pieter – Jorisz. 247v
Pieter – Paedts 110v
Pieter – van Rijn 35v
Simon 260v-261
Verdegaar 258
Willem 36-36v-64-125-249v-250-383v
Willem – alias Mack 36-202
Willem – van Rijn 97v-98
Wouter 130-176v-177
Pinxen Pieter 240v-241-241v
Plemper Adriaan Simonsz. 80v
Simon Jansz. 80v
Pleunsz. Pieter 13v
Poelgeest Jan van 313-318v-319
Pouwelsz. Arend 255
Dirk 102v-110
Maarten 174
Willem – Bort 125
Quant Willem Cornelisz. 301v
Quirijn – priester 184v
te Rijnsburg 223
Quirijnsz. Jan 393
Rechtevoert Claas Jansz. 368v
Simon 220
Reiersz. Doe 331
Willem Jan 59v-155
Christiaan 2v-4-113-197-220v-296-330v-336v-386
Cornelis – van Bosch 98
Rodderlof 176v
Roelofsz. Dirk 295v
Gerrit 73-167-167v-169-313-313v
Claas 28
Rollen Cornelis Dirk Willemsz. van 102v-110-378
Roos Jan Claasz. 202v-203
Pieter in de 154
Rosenburch Anna 148
Willem Dirksz. 128-147v
Rossem Jan Jansz. van 128v
Rossen Jan Pietersz. van 157
Rijcstel heer van 319
Rijn Arend van 35v-127v
Arend Pietersz. van 41
Heindrik van 96v
Cornelis Cornelisz. van 98-98v
Cornelis Pietersz. van 97-97v
Cornelis Willemsz. van 145
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Pieter van 127v-128-171v
Pieter Cornelisz. van 98v
Pieter Pietersz. van 35v
Pieter Willemsz. van 96v-97
Willem Pietersz. van 97v-98
Rijnegom Maritgen Dirksdr. alias Marij 68
Rijnsz. Willem 145
Saars Aelbrecht 38v-39
Sachariasz. Louris 388
Sandersz. Aalbrecht 39
Sasbout 203
Mr. Arend 240v-241v
Sasgen Pieter Simonsz. 23-61
Sassem Pieter Jorisz. van 376v
Schaij Heindrik Pietersz. 126
Scengen Jan van – alias Jan Gijsbrechtsz. 231v
Schilder Jacob de 406
Schouman Cornelis Claasz. 164
Schouten Jan Pietersz. 103-110v-128-223
Schuijerman Cornelis Dirksz. 179v
Schult Bouwen Jansz. die 160v
Sebastiaan – Mr. 392
Siersz. Coppen 362v
Simonsdr. Hillegonda 252v
Lijsbeth 174v
Maritgen 263
Maritgen – Egebertsz. 363
Simonsz. Adriaan 271v-272-279v
Adriaan – Plemper 80v
Arend 46v
Bouwen 342-342v
Dirk 18-18v-80-120-314v
Dirk – Oom 59v-250v
Gerrit 192v-303v
Gijsbrecht 271v
Heindrik 155-2190v
Isaac 85v
Jacob 303v
oude Jan 73
Clemens – Dirksz. van Leeuwen 85
Cornelis 17v-18
Cornelis – Heerman 61v-62-229-229v
Louris 357
Mathijs 96v
Pauli – van Oij 346v
Pieter 381
Pieter – Sasgen 23-61
Simon 112v-250
Sleijck Claas Willemsz. 3-6-41-46v-52v
Snoeij Dirk 172v
Snoij Huig 80
Soelen Joost van 392v-393
Somer Cornelis Cornelisz. 68
Sproncxz. Dirk 380v-383-385v
Jacob 322
Outsier 228v
Swijn Gijsbrecht 193
Sijbrantsz. Heindrik 164
Jacob 343
Tetroede Arnold van 127
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Daniel van 127v-282-321v
Willem van 127v-282
Theodora 371
Thomasz. Willem 72
Tiemansz. Jan 9
Tol Arend van 77v
Harper Florisz. van 102v
Jacob 301
Joost Claasz. van 2v-298v-307v
Claas 106
Treslong admiraal 185
Arend van 2v
Lodewijk van 98-172v
Mr. Raas van 2v-136-313v-323a-328-342-405
Trijngen 357
Vechtersdr. Agatha 23v
Vechtersz. Heindrik 197-197v
Veen Mr. Simon van 333
Velleman 193v
Mr. Jan 196v-293-352
Mr. Pieter 23-89v-136-354v
Verbaen Huig Jacobsz. 182
Jacob 181v-182
Verbouchorst Jan 148
Verdegaarsz. Geroen 258
Pieter 258
Vergoes Simon 162v
Vergracht Jan 24-50v-51
Jan Jacobsz. 26v
Verhoech Mr. Arend 223v
Vermeer Willem Cornelisz. 167-167v
Vermij Jacob 77v-90
Verwert Claas 388
Verwourt Cornelis Gijsbrechtsz. 166v
Vincent – waard 352-352v
Vinck Jan 394v
Vliet Dirk van 202
Dirk Garbrantsz. van 117v-118
Dirk Claasz. van 9v-55v-56
Voppensz. Huig 362v
Vos Jan 99v-100-368v-369-394v
Mr. Pouwels 205-205v
Vossen Mees Jan van 100v
Mees Dirksz. alias Mees Jan 100
Vrankensz. Floris 244-295v
Cornelis 218-218v
Mees 112v
Willem 307
Arend Willem 13v
Vrederik – koopman 171v
Vrederiksz. Simon 349-352-365v-368v-373v-378-398
Vriesendr. Jan die 9
Vriesensz. Louris 362v
Vrij Jacob Adriaansz. de 2v
Warmond Jan Jacobsz. van 13
Mathijs Jansz. van 26-47
Wassenaar de heer van 21-376v
Wateringen Jan ter 193
Weer Mr. Simon wter 354v
Wendelmoet 17-52v-143-145
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Wesip Joseph van 64
Wiggertsz. Gerrit 78-205v
Mr. Pieter 169
Wilde Mr. Claas de 184v
Willemsdr. Lijsbeth 161v
Willemsz. Adriaan 194-194v-380v
Andries 64v
Arend 13v-169
Arend – Vrankensz. 13v
Bouwen 274-325
Dammas 161v
Daniel 192v-346v
Dirk 55v-133-133v-215-330v-403v
Dirk – alias dove Dirk 133v-136-136v
Dirk – Danielsz. 72
Cornelis Dirk – van Collen 284v
Cornelis Dirk – van Rollen 102v-110-378
Floris – Dirksz. 290v-291
Eggert 362
Gerrit 217v-295v
Gerrit – Aef 217v
Gijsbrecht 323va
Heindrik 9-46v-268v
Huig – van Noorden 52v-95
Jacob 50v-51-125-207v-221-272-272v-277v-290-331-403
Jan 26-31-133v-134v-136-136v-143-145-253v-266v-299-313-342v-395
Joost 86v
Joris – van Dobben 4v
Claas 9-9v-17-49v-110-260v-263-263v-284v-328-355-363-368v
Claas – Gerritsz. 386
Claas – Sleijck 3-6-41-46v-52v
Pieter Claas 368v
Cornelis 20v-64v-90-133v-136-136v-210v-298v-301-323a-330v-331-339-342-349v-352365v-366
Cornelis – alias Neel Otgen 181v
Cornelis – van Rijn 145
Lenert 330v
Louris 98
Paulus 61v-319
Pieter 64-64v-152-215
Pieter – van Rijn 96v-97
Seger 215-225v-271v
Simon 154-250v
Thimon 118v
Tieman 95
Vrank 2v
Willem 184
Willem – den Boom 199v-200
Wingerden Jan van 110v
Wtten Adriaan Heindriksz. 23v
Wolf Gerrit 67
Wolfertsz. Maarten 303v
Wollebrantsz. Roelof 313
Wouter – de bakker 190
Woutersdr. Catharina 179v
Lijsbeth 207v-208-210-231v
Woutersz. Arend 177
Dirk 44-391v
Floris 397v
Jan 196v
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Pieter 177-238-263v
Willem 197
Wijngaarden de heer van 215v-216
IJsbrant 53-400v
IJsbrantsz. Govert 288-288v
Jan 161v-162
Cornelis 234v-235
Quirijn 241v
Zonnevelt Joost van 322v
Reinout van 92
Zwam Jan 234
Zwieten Dirk Jansz. van 2v

AARDRIJKSKUNDIGE

NAMEN

Alkmaar 392-392v
Alphen 67-67v-68-69v-72-72v
Amersfoort 288v
Benthuizen 130-130v
Delft 174-185-185v-240v-244v-245-319v=391v
Gorkum 391v
’s-Gravenhage 13v-77v-80v-162v-184v-223v-244v-245-293v
’s-Gravenzande 196v-197-199v-200
Hazerswoude 130
Homade 31v-82v-83-330v-331-332v
Honselersdijk 380v-383-385v
Jacobswoude 82v-83-330v-331-333
Katwijk 174-176v-177v-179-181v-184-184-185-187-187v-189v-190-192-406-406v
Koudekerk 82v-83v-85-85v-86v-89v-90-91v
Leiden 9-21-208v-223v-250v-253v-266-305-308-329-406
Leiderdorp 3-6-9-12-13v-17-20-23-25v-29-30v-31-31v-33-35v-38v-41-44-46v-49v-52v-55v-58v-61-6464v-277-279v-288v-307-308-310-310v-313-314v-316-321v-322v-3323va-346v349-349v350-365v-366v
Leidschedam 139-139v-140v-141-142-142v
Loosduinen 385v
Maasland 362v
Monster 193-193v-194-194v-380v-381-383-383v-385v-386-388
Naaldwijk 192v-194-196v-318v-319-319v
Noordwijk 184v-223v
Oegstgeest 110v-202-204v-207v-210-212v-215-217v-220-222v-225v-228v-231v-234-237-240-244246v-271-271v-272-272v-274-274v-282-293v-303v-305-334v-336v-337-371373v-374374v-376-378-378v-389-397v-398v
Oudshoorn 74v
Rijn 34-72-73-78-80v-120-130-133-215v-216-220v-221-232-274v-328-328v-329-349-378
Rijnland LB
Rijnsburg 50v-51-213-215-217v-220-223-223v-225v-228v-231v-234-237-240-244-246v-250v-272272v-274v-277v-280-282-325-334v-336v-368v-369
Rijswijk 100
Sassenheim 376v
Schiedam 296
Stompwijk 94-97
Ter Heide 383-388
Utrecht 296v
Valkenburg 162-174-176v-177-177v-179-179v-181-184-184v-187-187v-189v-204v-221-225v-274339-339v
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Voorburg 140
Voorhout 249v-250v-252v-253-255-255v-258-258v-260v-263-263v-265v-354v-355-363
Voorschoten 94-97-97v-127v-128-133-133v-134-136-139-140-142-143-145-147-151v-152-LB-154172v-403v
Warmond 13-26-238-268-268v-269-269v-293v-314-336v-337
Wassenaar 103-157-160v-161v-162-164-164v-166v-167-167v-169-171v-184v-185-193-285
Wateringen 193-193v-194-194v
Zoeterwoude 50v-94-96v-97-97v-99v-103-103v-106-107v-110-110v-112v-117v-120-122v-125-127v284v-285-290v-298-298v-299-301-301v-341v-342-342v-343-346v-391v-393-394v-395v
Zwammerdam 77v-80-327-328-329

S T R A T E N,

V A A R W E G E N, P O L D E R S E T C.

Achterdijk in Koudekerk 90
Zwammerdam 78-80v
Achthoven 34-350-366v
Bild 181v-182
Bildlaan 181v
Boomwatering 380v-385v
Broekdijk 293v
Bruine watering 83v
Delfgeesterweg 250v-253v
Does 28v-29-31-31v-333
Doeslaan 158
Donk 145
Duifhuislaan 241-241v
Echorn 406-406v
Elscherweg 252v-253-260v
Elsgeesterweg 255v
Endegeesterdam 207v
Goweg 343
Groenendijk 104-130-130v
Hoflaan 97-98-98v
Hoge Mors 205v-210v
Hoge Morsdijk 205v
Hogeveense vaart 130v
Hogewoerd 295v
Jacobswouder kade 92-350-366v
Calmeer 212v
Katwijkerbroek 190
Katwijkerlaan 185-185v
Kleine Gantel 193-194v
Lage Morsch 210v
Lage Rijndijk 13-28v-29
Lage Waart 89v-90
Lageweg 406-406v
Lee 89v
Leidse weg 247v
Lutteken Rijn 90
Lijdweg 403
Maatweg 381-383v
Maren 44-45-46v-52v-58v-202-202v-314-314v-322va-323va-400v
Marendorp 25v-38v-202-313v
Marendijk 202v-203
Meerburg 301v
Meerburger watering 94-95-301v-343
Mient 151v
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Molenweg 385v-386
Monickenkade 4v-21
Monickenpolder 21
Morsch 148-204v-229v-230-240v-241-241v-244v-245-282-378
Morsdam 208v-240v-241v
Noord A 113v
Noordwijkerweg 266-266v
Ommedijk 13
Oostheul in Outshoorn 74v
Opperwatering 133v-134v-136v-137
Oudendam 271v-272-272v-336v-337
Oudendijk 197-199v
Oude Zwet 112v-113v
Papeweg 152-152v-162v
Poel 222v-293-293v-305
Poeldijkseweg 385v-386
Poelsteeg 212v-213-213v
Rodenburgerlaan 104-125-125v-126-324
Rodenburger watering 126-324
Rugelaan 184v
Ruige kade 83v
Rijndijk 68-204v-241-241v
Schakenbos 403-403v
Schou 172v
Schouwatering 237v-240v-244v-245
Slach 50v-51
Slachsloot 18v-50v-51
Slingerkade 130v
Stadsvest 42-48
Steenland 80v
Stenevelt 39v
Stockdam 203
Teilingerweg 252v-255v-260v
Valkenburger broek 179
Valkenburger watering 184v-185-185v
Valkenburger weg 215v-216-220v-222v-223-225v
Veenwatering 162v
Vellewassers vest 42-48
Vliet 94-95-97-98-98v140-141-142-142v-403-403v
Vliet te Leiden 112v
Voorban watering 145v
Voorde 237v-238
Voorwatering 147
Waarden 295v-296-296v
Wadding 100-154-378
Waskersvest 41v-52v-56-400v
Weipoort 131
Weipoortse vliet 112v-113v
Westeinder watering 296v
Westlaan 184v
Woerd 205v
Woutambacht 34-85v
Woudebroek 82v
Zepelduijn 190-190v
Zonneveldlaan 176v
Zuidwatering 113v
Zuidweg 112v
Zwartedijk 296-296v
Zwartedijkse weg 388
Zijl 6-7-308
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Zijp 205v
Zijtgracht 21
Zijtwint 139v-140-142$$

NAMEN

VAN ONROERENDE GOEDEREN

Biesscamp 172v
Bolwerkskamp 117v
Boonacker 167
Boonkamp 184-184v-185
Botervenne 268-268v
Boijweer 70
Breeslach 225v-226v
Doesbrug 29
Drenckelweer 190
Dijck 193-194-194v
Gulde Wagen 352
Hechorn 192
Heuijters woning 386
Hoogeboom 185-185v
Hofstede Saelbogen 196v-197
Hogewerf 67v-68
Hogewoerdse poort 118v-298
Hornkamp 4v
Houfijzer te Delft 218v
Hove 193-193v-194-194v
Huis Abspoel 224-357
Endegeest 244v-245-247v
Cronestein 103-110v
Stenevelt 7
Camphuijsen 271v-272-272v
Keijser 197
Cleijpetten 177-177v
Cobels huisje 393-395v
Kijfflant 337-371-373v
Lange Land 13
Liesmade 161v-162-162v
Mandatum land 234
Marenbrug 268
Meurs 234-234v
Molen te Monster 388
Warmond 269v
Omloop 179
Papen hofstede 151v
Papecampgen 167-167v-269v
Petten 29
Platte camp 73
Polanen 380v
Pijsel 169-169v-170
Raffersmade 271-271v-272v
Rietacker 30v-31
Roucoop 95
Ruijchge weide 296-368v-371
Rijnnewaard weiland 215v
Sleeten 291
Smaelweer 85v
Suijck 166v
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Valkenburger veer 215v-216-272-272v-274v
Vercamp 70
Warmonder veer 223-223v-224
Wassersveld 9v
Weijdekin 352
Woerd 177-177v
Zeepelduijn 185
Zwieter sluis 120v-122v-301
Zijlbrug 130v
Zijlpoort 9v-10-24-26v-36v-56-56v-125v-321v

INSTELLINGEN
Abdij van Egmond 222v
Leeuwenhorst 126-164-170-194-194v-234v-244v-245-253-378
Loosduinen 383
Rijnsburg
177-177v-213-213v-215v-218-218v-220v-221-222v-223-226v-229v230-234v240v-241v-255v-269v-271v-272-274-274v
St. Andries vicarie 24
Commanderie van Haarlem 343
Convent van St. Aachten 157-260v-307
Abcoude 42-44-322va-323va
St. Agnieten te Leiden 89v-202-203-268
Bernarditen te Warmond 184v-224-234v-240v-271v-272-336v-350-366v
St. Catharina 157
ter Leede 169
Leeuwenhorst 126-164v-170-194-194v
Maria Magdalena 282
St. Michiel 26v
Poel 61-61v-62
Regulieren te Leiderdorp 4v-13-29-31-31v-89v-90-185-322v
Regulieren te Lopsen 64
Rodenburg 90
Schagen 41-228v
St. Stevens 155
Witte Nonnen 117v-118v-339v
Zusters te Rijswijk 339
Deputaten Pieterskerk 134v
St. Elisabeth gasthuis 6-6v-7-45-203-229v-230-232-313v-314v
Godhuis van Leiderdorp 31-107v-108v-324
Gragelijkheid van Holland 296-196v
Grauwe Zusterhuis 42-48-59-59v
Heilige Geest van Katwijk 174-174v-406
Leiden 7-167-224-291
Oegstgeest 240v
Voorschoten 152
Wateringen 383
Huisarmen van Leiden 128v
Huiszitten te Leiden 179v-185-185v-321v
St. Jacobskapel te Voorhout 253v
St. Jansheren te Haarlem 64v-147-301v-319
Kapittel van ’s-Gravenhage 362v
Naaldwijk 192v
St. Catharina gasthuis 24-26v-36v-48-64v-70-73-118v-128v-229v-230-232-234-234v-241-241v-247v394v-395v
Kerk van Alphen 68
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’s-Gravenzande 199v
Homade 333
Katwijk 174-174v-177-177v-190-190v-406-406v
Leiderdorp 13-28v-29
Oegstgeest 214-213v-222v-224-271-272-397v-398v
Rijnsburg 271v-272
Valkenburg 177-177v
Voorschoten 134v-152v
Warmond 269v
Zwammerdam 80v
Kerkhof van Oegstgeest 398v
Leprozen te Leiden 395v
Onze Lieve Vrouwen gasthuis 55v-59-59v-64v
Onze Lieve Vrouwen kerk 136v-240v-378
Pastorie van Monster 385v
de Onze Lieve Vrouwenkerk 378v
Pieter Simonsz. Begijnhof 25v
Pieterskerk 33-33v-34-127v-134-223v
Prebende St. Andree apostel 290v-291-293-295v-296
Agatha 349-349v-352-365v
Anthonij 112v-113-113v-341v-346v
Bartholomei apli. 327v
Benedicti 52v-53-246v-247-389-391v-392-394v-397v-400v
Crucis 403
Georgij et Laurentij 368v-371-373v-376-378
Gregorij 354v-357-362v
Jacobi Maioris 49v-50-50v-51-271-274-279v-282-325
Joanni Baptiste 110-110v-284v
Joannis Evangelist 349-365v-366-366v
Catharina 330v-332v
Maioris 277
Marie 107v-108-108v
Maria Magdalena 298-298v-301
Marie et Nicolai 310-313-316-318v-321v-324
Mathie 303v-307
Nicolaij 107v-108-108v
Pauli 287v
Petrij et Pauli 282-314-323va-325
Philippi et Jacobi 380v-383-385v-388
Willibrordi 220-220v-221-334v-336v-339
Sacrestie van Rijnsburg 215v-274
Steenplaats 221-232v
Vicarie van Almota 215v
St. Lauris in de kerk van Voorschoten 133v
Vrouwen gasthuis te Leiden 28v-29-36v-39v-48-203-288v-350-366v
Vrouwen gilde van Rijnsburg 212v
St. Pancras 184v
Weeskamer van Leiden 164v-167-167v-293v-322va

BEROEPEN EN/OF FUNCTIES
Admiraal 185
Bakker 108-108v-154-174-190-231v-299-374-374v-378-403
Baljuw 319
Barbier 50v-51-378-383
Bode 342v
Bouman 26v-39v-41v-45-72-72v-125v-126

189

Broeder 64-197-199v
Brouwer 268-268v-269-298-391v
Burgemeester 64
Commandeur 341v-342-343
Deken 2v-313-328-391v-392-405
Deken van Rijnland 272
Dekker 24-41v-42
Duinmeier 162v
Goeveneur 173v
Goudsmid 330v
Houkoper 226v-339v
Jonkheer 98-98v-253v-269-380v
Jonkvrouw 117v-171v
Kanunnik 4-26-31-64v-89v-106-136-194-244-295v-296-303v-307v-318v-322va-328-355
Koopman 171v-268
Koster LB-318v
Landmeter LB
Licentaat 89v
Lijndraaier 181v
Notaris 380v-405
Olieslager 125-285-298v-330v
Onder rentmeester 274
Ossenweiers 157v.
Paardenkoper 100v
Pastoor 342
Pater 202-322va
Priester 184v-194-197-240v-304-330v-383
Prior 197-199v
Raadsheer 223v
Rentmeester 192v-303v-307-313-318v-362v
Ridder 97
Scharenslijper 127v-202
Scheepmaker 118v
Schoenmaker 50v-51-271v-272-272v-277v-280
Schout 28v-31-90-130v-145-160v-258v-263v-336v
Secretaris LB-328
Snijder 152
Timmerman 67-68-299
Tingieter 18v-62
Verwer 2v-9-9v-17-61-277
Vice-deken 2v
Vleeshouwer 18-18v-42-48-61v-62-100v-155-157v-229-229v-230-314v-393-395
Waard 29-352
Warmoesman 35v-42-62-154-323va
Wielmaker 104-319
Witmaker 36
Zandman 190v
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