RECHTELIJK ARCHIEF ZOETERWOUDE

T R A N S P O R T E N, H Y P O T E C A T I E S e. d.

INVENTARISNUMMER 48

1 0 9 D U B B E L E F O L I O ‘S

06–04–1591 t/m 16–10–1593

BEWERKING DOOR

ANTHONIUS VAN DER TUIJN

TE RHOON

Voor eventuele vragen, opmerkingen en verbeteringen (anthonius@alice.nl).

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.
Nr. 1 omblad d.d. aug. 1610.
Jan Joachimsz. wonende aan de Hogerijndijk heeft gelost de helft van een rente van £ 100 per jaar,
tegen de penning 16, toekomende het Gemene Land van Holland, gehypothekeerd op 14 morgen 3
hond 88 roeden land, gekomen van het convent van de Barnaditen, belend volgens de brieven ……
ten NO: de Rijndijk, ten ZO: IJsbrant van Merode heer tot Zoeterwoude en Willem Cornelisz. Quant,
ten ZW: ….. Dircxz. op Meerburg c.s. en ten NW: ….. Aelbertsz. c.s. Door Jan Joachimsz. gekocht
van de Staten van Holland. Gelijk mij ondergeschreven secretaris ….. is gebleken op het kantoor van
de ontvanger Clement van Baersdorp.
Nr. 2 omblad d.d. 22-05-1616.
Is mij ondergeschrevene gebleken bij kwitantie, op de rug van de originele geschreven, getekend door
Clement van Baersdorp in dato 27-04-1616, dat Pieter Jansz. timmerman gelost heeft de wederhelft
ende …… door Jan Joachimsz. op ……….
Nr. 3 omblad d.d. 11-01-1611.
Willem Jansz. steenplaatser heeft gelost de rente van £ 60 per jaar, door Bouwen Aertsz. van
Oegstgeest gesteld geweest op 2 morgen 5 hond 11 roeden land, gekomen van het convent van
Roomburg. Welk Land tegenwoordig gekocht is door Dirc Matheusz. die ons ondergeschrevenen de
gecasseerde rentebrief in dato 21-08-1593 heeft vertoond en is de lossing in handen van Mr. Clement
van Baersdorp volgens aantekening op de rug van dezelfde rentebrief, gesteld. Actum 31-01-1611.
Nr. 4 omblad d.d. 11-01-1622.
Is mij ondergeschrevene gebleken bij kwitantie op de rug van de originele rentebrief geschreven,
getekend door Mr. Clement van Baersdorp in dato 21-09-1614, dat Wouter Claesz. aan de Rijndijk in
Leiderdorp afgelost heeft de rente en hoofdsom daarin vermeld, door Pons Jansz. op 2 morgen 4
hond 56 roeden land geconstitueerd, gekomen van het convent van Roomburg volgens de brief van
21-01-1594, welke gecasseerd is en mitsdien voor nul en onwaardig gehouden. Zijnde hetzelve land
nu gekocht door Gillis Panhuisen wiens koopbrief gedateerd is 29-01-1622.
Nr. 5 folio 1 d.d. 06-04-1591.
Jonkheer Johan van der G….. heeft verkocht aan Dirck Jansz. van der Beecq 10 morgen land
genoemd het Coppersweer waar de grote molen opstaat, belend ten O: de Rijndijk, ten W: de
Puiksloot, ten N: de Copperswetering en ten Z: de Ommedijk. Belast met f 400 hoofdsom, waarvan
jaarlijks £ 17 vlaams aan rente moet worden betaald. Dit komt t.l.v. de koper in mindering van de
kooppenningen, mits de rentebrieven gecasseerd worden en overhandigd aan de koper. De koper zal
moeten gedogen dat Lijclaes Lambertsz. molenaar zal gebruiken de eerste 4 jaren, de huur van het
voorsz. land achtervolgende de huurceel. De koopsom is betaald met een schuldbrief.
Nr. 6 folio 1v. d.d. 15-12-1591.
Gerijt Willemsz. wonende Voorschoten gehuwd met Annetgen Cornelisdr. en Jan Aerntsz. wonende
Wassenaar gehuwd met Neeltgen Cornelisdr. hebben verkocht aan Cornelis Mees Jorisz. wonende
Zoeterwoude 1½ morgen land, gemeen met de voorn. Cornelis Mees Jorijsz. in de westerse kamp en
voorts met Dirck Joosten erfgenamen en de voorsz. Cornelis Meesz. in de oosterse kamp. Belend in
het geheel ten N: Gerijt Fransz. vleeshouwer, ten O: het convent van Roomburg, ten W: Willem
Cornelisz. Quant en ten Z: Claes jonge Jansz. Het land is de comparanten aanbestorven door Katrije
weduwe Lourijs Huijgensz., bestemoeder van de huisvrouwen van de comparanten. Belast met een
pacht van 20 st. per jaar. Zij bekennen hiervan voldaan te zijn, de eerste penning met de laatste.
Nr. 7 folio 2 d.d. 14-11-1591.
Adriaen Willemsz. Cruijt heemraad van Rijnland wonende Leiden, heeft verkocht aan Jan Maertsz.
wonende Benthuizen 2 morgen land in Gelderswoude, belend ten O: de Kasloot, ten Z: Adriaen
Pietersz. van der Kade baljuw en schout van Benthuizen, ten N: Adriaen Vrancken en ten W: Pieter
Fransz. Vrij als buurland. De koopsom is betaald met een schuldbrief van f 54.
Nr. 8 folio 2v. d.d. 10-11-1591.
Pieter Jansz. van der Does korenkoper met procuratie van Josijna Franssendr. weduwe Adriaen Dirck
Ottensz., zijn huisvrouws moeder, de procuratie verleden voor Dirck van Egmond notaris in dato 0911-1591, heeft verkocht aan Cornelis Dircxz. van Raemsvelt wonende Leiden, een perceel land bij de
singel buiten de Hogewooerdse poort van Leiden aan de westzijde van de laan, belend ten N: Cors
Aelbertsz. Visscher en ten Z: Guert Reijersz., strekkende van de voorsz. laan tot achter aan de
gemene tuinen. Vrij als buurland. Dit met een vrije in- en uitgang over de laan, strekkende van de
singel tot achter aan het voorsz. land. De koopsom is betaald met een schuldbrief van f 140.

Nr. 9 folio 2v. d.d. 10-11-1591.
Pieter Jansz. van der Does koperkoper met procuratie van Josijna Franssendr. weduwe Adriaen Dirck
Ottensz. zijn huisvrouws moeder, de procuratie verleden voor Dirck van Egmond notaris in dato 09-111591, heeft verkocht aan Guijrt Reijersz. wonende Leiden een perceel land bij de singel buiten de
Hogewoerdse poort van Leiden aan westzijde van de laan, belend ten N: Cornelis Dircxz. van
Raemsvelt en ten Z: Jan Gerijtsz. van der Burch, strekkende van de voorsz. laan tot achter aan de
gemene tuinen. Vrij als buurland. Dit met een vrije in- en uitgang over de laan, strekkende van de
singel tot aan het voorsz. land. De koopsom is betaald met een schuldbrief van f 130.
Nr. 10 folio 3 d.d. 10-11-1591.
Pieter Jansz. van der Does korenkoper met procuratie van Josijna Franssendr. weduwe Adriaen Dirck
Ottensz., zijn huisvrouws moeder, de procuratie verleden voor Dirck van Egmond notaris in dato 0911-1591, heeft verkocht aan Jan Gerritsz. van der Burch wonende Leiden, een perceel land bij de
singel buiten de Hogewoerdse poort van Leiden aan de westzijde van de laan, belend ten N: Guijrt
Reijersz. en ten Z: Aernt Gerijtsz. boomgaardman, strekkende van de voorsz. laan tot achter aan de
gemene tuinen. Vrij als buurland. Dit met een vrije in- en uitgang over de laan, strekkende van de
singel tot aan het voorsz. land. De koopsom is betaald met een schuldbrief van f 130.
Nr. 11 folio 3v. d.d. 10-11-1591.
Pieter Jansz. van der Does korenkoper met procuratie van Josijna Franssendr. weduwe Adriaen Dirck
Ottensz., zijn huisvrouws moeder, de procuratie verleden voor Dirck van Egmond notaris in dato 0911-1591, heeft verkocht aan Aernt Gerijtsz. boomgaardman een perceel land bij de singel buiten de
Hogewoerdse poort van Leiden aan de westzijde van de laan, belend ten N: Jan Gerijtsz. van der
Burch en ten Z: Maerten Henricxz. lakenbereider, strekkende van de voorsz. laan tot achter aan de
gemene tuinen. Vrij als buurland. Dit met een vrije in- en uitgang over de laan, strekkende van de
singel tot aan het voorsz. land. De koopsom is betaald met een schuldbrief van f 137.
Nr. 12 folio 4 d.d. 10-11-1591.
Pieter Jansz. van der Does korenkoper met procuratie van Josijna Franssendr. weduwe Adriaen Dirck
Ottensz., zijn huisvrouws moeder, de procuratie verleden voor Dirck van Egmond notaris in dato 0911-1591, heeft verkocht aan Maerten Henricxz. lakenbereider een perceeltje land bij de singel buiten
de Hogewoerdse poort van Leiden aan de westzijde van de laan, belend ten N: Aernt Gerijtsz.
boomgaardman en ten Z: hij comparant, strekkende van de voorsz. laan tot aan het land van Vincent
van Lochorst c.s. Vrij als buurland. Dit met een vrije in- en uitgang over de laan, strekkende van de
singel tot aan het voorsz. land. De koopsom is betaald met een schuldbrief van f 137-10-00.
Nr. 13 folio 4v. d.d. 23-11-1591.
Jan Willemsz. van Bleijswijck oud 44 jaar en Pieter Cornelisz. wonende in de Weipoort 47 jaar
verklaren t.v.v. Sijmon Crijnen wonende in de Weipoort, dat 14 dagen voor Vastenavond l.l. zij waren
met de requirant te Zevenhuizen in de Voorkapel, dezelve requirant tegen Pieter Licht mijn kint
hebben horen zeggen dat hij hem waarschuwde omdat hij in handen had een obligatie, verleden door
de voorn. Licht mijn kint, houdende t.b.v. Dirck Willemsz.
Nr. 14 folio 5 d.d. 17-10-1591.
Crijn Dircxz. eiser in materie van naasting ter ene zijde en Maerten Adriaensz. Bon verweerder ter
andere zijde. De eiser proponeert dat tot zijn kennis gekomen was dat de verweerder van Frans
Pietersz. Gool gekocht had een stuk houtland, belend ten W: de verweerder zelf, ten N: de voorsz.
Frans Pietersz. Gool, ten O: Arien Neel Jan Bouwensz. met bruikwaar en ten Z: Lenert Willem
Cornelisz. Welke koop hij eiser gerechtelijk naar kostume en usantie van Rijnland, genaast en de
verweerder daarop dag van recht geprefigeerd had. Ondanks dat de eiser vriend was van de
verkoper, dat de verweerder de naasting mitsdien wel terecht was gedaan. Zo stond hij eiser alhier
met zijn open buidel en gerede penningen, presenterende de verweerders tevreden te zijn te doen wat
hij verweerder op de voorsz. koop voor gedaan mocht hebben. Te weten zo hij penningen gegeven en
wijnkoop betaald had, hem die te restitueren. Item borgen gesteld te hebben, hetzelve ook te doen zo
hij brieven had verleden, dezelve te doen casseren en ander in de plaats te verlijden en generalijk al
te doen dat hij van rechtswegen schuldig was en behoorde te doen. Concluderende daarom dat de
verweerder bij vonnis van schepenen gecondemneerd om de koop in te brengen. Dit op pijn van
gijzeling met verzekering dat de voorsz. naasting zou doden en teniet doen alle andere naastingen,
makende eis van kosten. Tegen welke eis en conclusie de verweerder zei tevreden te zijn de koop
van het genaaste land in te brengen, mits de eiser zou voldoen de presentatie in de voorsz. eis
geroerd. Nadat de eiser hetzelve had geaccepteerd en condemnatie verzocht, was de verweerder
door schepenen gecondemneerd de koop van het genaaste gerechtelijk in te brengen, mits de eiser
nakomende de voorsz. presentatie binnen zekere tijd als de kostume van Rijnland, etc.
De schepenen verklaren de voorsz. naasting gedaan en alle andere naastingen te doden.
Nr. 15 folio 5v. d.d. 28-11-1591.

Crijn Dircxz. heeft verkocht aan Maerten Adriaensz. Bon een stukje houtland, hetwelk verongeld zal
worden tot last van de koper voor 5 hond. Dit met alzulke belendingen en waringen als de brieven dat
inhouden en vermelden, die hij comparant t.b.v. de koper overgeeft. De comparant bekent van deze
koop voldaan te zijn de eerste met de laatste penning.
Nr. 16 folio 6 d.d. 30-11-1591.
Pons Jansz. wonende Leiden heeft verkocht aan Jacob Cornelisz. in den Boomgert wonende
Gelderswoude 14 hond land, contribuerende met 7 hond voor de morgen, gelegen in Gelderswoude,
belend ten N: en Z: de weduwe van Adriaen van Crimpen, ten W: Willem Florisz. in de Weipoort en
ten O: de Broekweg. Vrij als buurland. De koopsom is betaald met een schuldbrief van f 500.
Nr. 17 folio 6 d.d. 13-06-1591.
Jan Aelbertsz. wonende in de Weipoort eiser in materie van naasting ter ene zijde en Thees Willemsz.
verweerder ter andere zijde. De eiser proponeerde dat tot zijn kennis was gekomen dat de verweerder
van Jan Adriaensz. wonende Zouteveen, gekocht had 5 hond houtland in Gelderswouderbroek,
belend ten N: Pieter Gijsbrechtsz., ten O: de kinderen van Cornelis Adriaensz., ten Z: Jan Corsz.
koperslager en ten W: Dirck Dircxz. Onderwater. Hij eiser heeft de koop gerechtelijk naar kostume en
usantie van Rijnland genaast, etc. De schout en schepenen hebben de eiser zijn eis toegewezen.
Nr. 18 folio 6v. d.d. 07-12-1591.
Willem van Craecken van der Laen is schuldig aan Jan Claesz. Roos vleeshouder poorter van Leiden,
een losrente van f 12-18-02 carolus per jaar tegen de penning 16, met een hoofdsom van f 206-19-00.
Hiermede zijn gecasseerd 2 obligaties, de ene door zijn zaliger vader verleden, houdende f 150 en de
andere door hem comparant verleden, houdende f 34, in dato 05-12-1583.
Nr. 19 folio 7v. d.d. 04-01-1592.
Jan Gerijtsz. Buijtewech poorter van Leiden compareerde voor Willem Pietersz. van der Ben schout,
Dirck Aerntsz. van Veen en Dirck Thijsz. schepenen van Wassenaar en Zuidwijk en de schout Gijsbert
Vermij Huijbertsz., Pieter Gijsbertsz. en Cornelis Adriaensz. schepenen van Zoeterwoude en bekende
verkocht te hebben aan Mees Aelwijnsz. poorter van Leiden, 10½ morgen land gelegen in 3 partijen
aan elkaar in Wassenaar, belend zoals omschreven in de eigendomsbrieven. Mees Aelwijnsz.
competeert zelf de helft, alhoewel de eigendomsbrief op hem comparant alleen is verleden. Hij bekent
van deze verkoping voldaan en betaald te zijn, eensdeels met gereed geld en verder met de ruiling
van de helft van 3 morgen land in Zoeterwoude achter Boshuizen, belend zoals omschreven in de
eigendomsbrieven. De wederhelft van het land komt hem comparant zelf toe, niettegenstaande dat de
brief op naam van Mees Aelwijnsz. staat. Welke eigendom van de gehele 3 morgen de voorn. Jan
Gerijtsz. Butewech toekomt.
Nr. 20 folio 7v. d.d. 04-01-1592.
Jan Gerijtsz. Buijtewech heeft verkocht aan Adriaen Sijmonsz. waard in de Mereminne en Zeger
Huijgensz. wonende Leiden, 2 percelen land gelegen bezijden de andere bij de Naaktesluis buiten de
Koepoort van Leiden. Dit met de voorwaarden zoals hij comparant het zelf gekocht had. Groot volgens
de meting van Jacob van Banchem gezworen landmeter van Rijnland 2 hond 43 roeden, getekend
met A. De partij getekend met B is groot 2 hond 45 roeden. In het geheel belend ten ZO: de stad
Leiden, ten NW: de partij gekocht door Dirck van Egmond notaris, strekkende van de singel tot in de
Vliet. De koopsom is betaald met een schuldbrief van f 1.075 carolus.
Nr. 21 folio 8 d.d. 23-01-1592.
Jan Claesz. van Immerseel waard in de kaatsbaan te Leiden oud 38 jaar verklaarde t.v.v. Willem
Claesz. Ket wonende Zoeterwoude, dat op 04-11-1591 ten zijn deposants huize gezeten waren o.a.
Andries Michielsz. en de requirant en hij deposant heeft horen zeggen, zonder daarbij geweest te zijn,
dat de requirant tegen Andries Michielsz. gewed had om £ 1 vlaams dat dezelve Andries zijn goed niet
mocht regeren, maar dat hij genoeg stadskind was. En dat de requirant dronken was en savonds bij
het naar huis gaan tegen hem deposant zei dat hij de weddenschap, etc. Gevraagd is nog welk
gezelschap daar waren, waarop de deposant antwoordde: Frans Cornelisz., Cornelis Pietersz. de
Hase, Sijmon Gangelofsz. Stam en Jan Vromer.
Nr. 22 folio 8v. d.d. 06-02-1592.
Jan Willemsz. Wortel ambachtsbewaarder van Zoeterwoude oud 60 jaar, Jorijs Meesz. eertijds
schepen 50 jaar, Cornelis Adriaensz. tegenwoordig schepen 35 jaar en Willem Fransz. bode 35 jaar,
verklaren t.v.v. Pieter Aertsz. Brammer scheepmaker, eerst Jan Willemsz. Wortel en Cornelis
Adriaensz., dat zij enige tijd geleden zijn geweest op het huis Cronesteijn, alwaar jonkheer Daniel van
Wijngaerden verkocht aan de requirant, zeker hout voor £ 18 vlaams, te betalen op 2 St.
Lambertsdagen. Zij hebben toen nooit iets over borgen gehoord. Jorijs Meesz. en Willem Fransz. dat
zij geweest zijn op het huis Cronesteijn na de koop van het hout, alwaar zij hebben horen lezen een
obligatie van de koop van hetzelve hout, zonder dat zij iets van borgen hebben gehoord.
Nr. 23 folio 9 d.d. 12-12-1592.

Willemtgen Jansdr. ongehuwd persoon geassisteerd met Cornelis Adriaensz. wonende aan de
Hogerijndijk, haar gekozen voogd, verklaarde dat Jan Jan Sijmonsz. haar broeder op 31-12-1590
geconstitueerd had t.b.v. Mr. Cornelis Jan Baerntsz., een losrente van f 25 per jaar, met een
hoofdsom van f 400, inhoudende als verzekerheid 11 hond land op Meerburg. Zij is van mening dit te
naasten. Na voorgaande sententie van de het gerecht is het aan haar opgedragen. Ter nakoming
heeft zij tot verzekerheid van de voorsz. rente en hoofdsom verbonden het door haar genaaste land,
belend ten O: de St. Jansheren te Haarlem, ten Z: Willem Cornelisz. Quant, ten W: St. Katharina
gasthuis te Leiden en ten N: zij comparante zelf.
Nr. 24 folio 9v. d.d. 25-01-1592.
Dirck Philpsz. boomgaardman als principaal en Jan van Velsen Dircxz. als borg is schuldig aan Floris
Pietersz. warmoesman, een losrente van f 43-15-00 per jaar, met een hoofdsom van f 700. Hij
verbindt hieraan 2 uiterdijken aan de Hogerijndijk naast elkaar, belend ten N: Adriaen Jansz.
Rockeveen en ten W: Rijchout van Bochoven en Charlet Borchorst, strekkende uit de Rijn tot aan de
Hogerijndijk.
Nr. 25 folio 9v. d.d. 22-02-1592.
Dirck van Egmond secretaris alhier heeft verkocht aan Jan de Kneuvole 4 percelen land bij de Naakte
sluis, tezamen groot volgens de meting van Jacob van Banchem gezworen landmeter van Rijnland, 2
hond 45 roeden, belend in het geheel ten ZO: Adriaen Sijmonsz. waard in de Mereminne en Seger
Huijgensz. en ten NW: de laan die de koper en Jan Gerijtsz. Buijtewech tezamen zullen competeren
volgens contract door hem comparant opgemaakt met de voorsz. Buijtewech. Strekkende van de
singel tot achter aan het partij land dat de voorn. Buijtewech toebehoord. Vrij als buurland. Betaald
met een schuldbrief van f 718.
Nr. 26 folio 10 d.d. 23-01-1592.
Dirck van Egmond secretaris alhier exhibeerde de procuratie door Dirck Jansz. van der Beecq
zoutzieder poorter van Leiden, op hem verleden, hierna weergegeven:
Op 22-12-1591 compareerde voor mij Salomon Lenertsz. van der Wuert notaris, Dirck Jansz. van der
Beecq zoutzieder poorter van Leiden, welke heeft geconstitueerd Dirck van Egmond notaris om te
compareren voor schout en schepenen van Zoeterwoude en aldaar t.b.v. Thonis Willemsz. Vormer
wonende Oegstgeest, op te dragen de eigendom van 1 morgen 16 roeden land te Zoeterwoude.
Belast met een losrente van f 10-10-00 per jaar, met een hoofdsom van f 189, welke dezelve Thonis
Willemsz. verkocht heeft. Dirck Jansz. heeft tot verzekerheid van waring getransporteerd de oude
waarbrieven. Betaald met een schuldbrief.
Nr. 27 folio 10v. d.d. 20-02-1592.
Guijrt Reijersz. wonende Leiden heeft verkocht aan Aernt Cornelisz. wonende Leiden een perceeltje
land bij de singel buiten de Hogewoerdse poort van Leiden met de belendingen zoals omschreven in
de oude brieven. Hij bekent van deze verkoop voldaan te zijn, mits dat Aernt Cornelisz. zal voldoen de
schuldbrief die hij comparant verleden heeft t.b.v. Josijna Franssendr. ter zake van de koop van het
voorsz. perceeltje.
Nr. 28 folio 11 d.d. 20-02-1592.
Claes Cornelisz. voorlakenreder wonende Leiden heeft verkocht aan Thonis Adriaensz. drapier een
tuin aan de Hogerijndijk met de belendingen, lasten en servituten als vermeld in de oude brieven.
Betaald met een schuldbrief van f 22 carolus.
Nr. 29 folio 11v. d.d. 20-02-1592.
Claes Cornelisz. voorlakenreder wonende Leiden heeft verkocht aan Claes Pietersz. warmoesman
een tuin aan de Hogerijndijk, belend ten W: Gerijt de Vrij en Willem Sijmonsz. van der Wilde en ten O:
Gerijt Dircxz. cipier en Thomas Adriaensz., strekkende van de Hogerijndijk tot in de Rijn. Betaald met
een schuldbrief van f 387.
Nr. 30 folio 11v. d.d. 08-01-1592.
Adriaen Woutersz. wonende aan de Slootweg heeft verkocht aan Jan Willem Vrancken 2 stukken
land, groot 2 morgen in Gelderswoude, belend ten Z: Bouwen Lenertsz., ten W: Jan Corsz., ten N:
Cornelis Aerntsz. en ten O: de verkoper zelf en Lenert Jacobsz. te Valkenburg. Vrij als buurland.
Verder met alzulke waringen als inhoudt de brieven van de 4 morgen 2 hond 25 roeden, aan hem
verleden door Cornelis Claes Lambertsz. te Leiden en onder hem berustende. Betaald met een
schuldbrief van f 475 carolus.
Nr. 31 folio 12 d.d. 28-02-1592.
Floris Pietersz. warmoesman heeft verkocht aan Lenert Roelofsz. de helft van een perceeltje land,
door hem comparant in het geheel gekocht van Pieter Jansz. van der Does met procuratie van Josijna
Franssendr. zijn huisvrouws moeder, gelegen buiten de Hogewoerdse poort van Leiden, belend de
helft ten Z: hij comparant met de wederhelft, ten N: Willem Jacobsz., ten O: het land van de domproost

te Utrecht en ten W: de laan waarvan de eigendom de voorsz. Pieter Jansz. is competerende. Vrij als
buurland. Betaald met de somme van f 154, gereed geld.
Nr. 32 folio 12v. d.d. 28-02-1592.
Floris Pietersz. warmoesman heeft verkocht aan Dirck Philpsz. boomgertman 2 uiterdijken aan de
Hogerijndijk naast elkaar, met de belendingen, waringen en servituten als weergegeven aan hem
comparant, verleden door Lenert Roelofsz. Waarborg: Dirck Pietersz. warmoesman zijn zwager.
Betaald met een rentebrief van f 44-15-00 per jaar, losbaar met f 700 hoofdgeld, door Dirck Philipsz.
en zijn borg heden verleden.
Nr. 33 folio 13 d.d. 28-02-1592.
Dirck Philipsz. boomgaardman als principaal en Jan van Velsen Dircxz. als borg, is schuldig aan Floris
Pietersz. warmoesman, een losrente van f 43-12-00 per jaar, met een hoofdsom van f 700. Hij
verbindt hieraan 2 uiterdijken aan de Hogerijndijk naast elkaar, belend ten N: Adriaen Jansz.
Rockeveen en ten W: Rijchout van Bochoven en Chaerlet Bochorst, strekkende uit de Rijn tot aan de
Hogerijndijk.
Nr. 34 folio 13v. d.d. 01-03-1592.
Aernt Gerijtsz. boomgaardman wonende Leiden heeft verkocht aan Maerten Gerijtsz. Baggerman een
uiterdijk buiten de Hogewoerdse poort van Leiden, belend als weergegeven in de oude brieven. Hij
bekent van deze verkoop voldaan te zijn, de eerste penning met de laatste.
Nr. 35 folio 13v. d.d. 05-03-1592
Henrick Meijnertsz. warmoesman wonende Leiden heeft verkocht aan Sijmon Cornelisz. Crul
wonende Leiden een stuk warmoesland aan de Hogerijndijk bij het veer van Leiderdorp in
Zoeterwoude, belend, belast en met de servituten als weergegeven in de oude brieven, door Dirck
Dircxz. Block ten zijne comparants behoefte verleden. De koopsom is betaald met een schuldbrief van
f 500.
Nr. 36 folio 14 d.d. 19-01-1592.
Jan Cornelis Jan Bouwensz. wonende aan de Hogerijndijk heeft verkocht aan Cornelis Willemsz.
wonende Gelderswoude, de helft van 2 morgen land, contribuerende in het morgenboek voor 10
hond. Belast met een losrente van 30 st. per jaar. Belend, belast en met de servituten als
weergegeven in de oude brieven. Hij bekent van deze verkoop voldaan te zijn, de eerste penning met
de laatste.
Nr. 37 folio 14v. d.d. 12-12-1591.
Cornelis Fransz. wonende aan de Hogerijndijk is schuldig aan jonge Marie Pietersdr. een losrente van
f 3-02-08 per jaar, met een hoofdsom van f 50. Hij verbindt hieraan zijn huis en erf aan de Hogerijndijk,
belend ten N: Cornelis Cornelisz. scheepmaker en ten O: Aernt Jansz. smid, strekkende van de
Hogerijndijk tot in de Rijn.
Kanttekening d.d. 10-10-1609. Deze brief is gelost zodat de originele brief is gecasseerd.
Nr. 38 folio 15 d.d. 12-12-1591.
Jan Jan Sijmonsz. is schuldig aan jonge Marie Pietersdr. een losrente van f 6-05-00 per jaar, met een
hoofdsom van f 100. Hij verbindt hieraan 5 morgen land, belend ten W:, N: en O: het convent van
Roomburg en ten Z: Adriaen Pietersz. en Maritgen Jans.
Nr. 39 folio 15v. d.d. 21-03-1592.
Blaforijs Sijmonsz. wonende aan de Hogerijndijk heeft verkocht aan Neeltgen Gerritsdr. ongehuwd
persoon, een uiterdijk aan de Hogerijndijk. Belend, belast en met de waringen als omschreven in de
oude brieven. De koopsom is betaald met een schuldbrief van f 165.
Nr. 40 folio 16 d.d. 22-03-1592.
Jonge Adriaen Willemsz. van Warmond poorter van Leiden heeft verkocht aan Claes Quijrinsz.
Quartel poorter van Leiden, 5 hond 2 roeden land, zijnde een gedeelte van 11 hond 75 roeden,
gelegen bij de Naakte sluis, gelegen op zichzelf. De 5 hond 2 roeden zijn belend ten NO: de tuinen
van diverse personen, ten ZO: de Vier Proven van Leiden, ten ZW: Loth Huijgensz. Gael met een
verder gedeelte van de 11 hond 75 roeden en ten NW: de laan. De 11 hond 75 roeden zijn in het
geheel belast met een erfpacht van £ 26 per jaar, toekomende de Deputaten te Leiden. Hiervan zal
Claes Quijrinsz. betalen £ 12 per jaar. De koopsom is betaald met een schuldbrief van f 764.
Nr. 41 folio 16 d.d. 22-03-1592.
Adriaen Willemsz. van Warmond heeft verkocht aan Reijer Jansz. bleker 3 hond 58 roeden, zijnde een
gedeelte van 11 hond 75 roeden, gelegen bij de Naakte sluis op zichzelf. De 3 hond 58 roeden zijn
belend ten NO: Loth Huijgensz., ten ZO: de Vier Proven van Leiden, ten ZW: en NW: de Vliet. Reijer
Jansz. zal hebben een vrij in- en uitpad over de laan die Claes Quijrinsz. Quartel in erfpacht heeft,
mitsgaders over het gedeelte van Loth Huijgensz. om op zijn land te komen. De 11 hond 75 roeden
zijn in het geheel belast met een erfpacht van £ 26 per jaar, toekomende de Deputaten te Leiden,
hiervan zal Reijer Jansz. betalen f 7. De koopsom is betaald met een schuldbrief van f 468-12-00.

Nr. 42 folio 16v. d.d. 22-03-1592.
Jonge Adriaen Willemsz. van Warmond poorter van Leiden heeft verkocht aan Loth Huijgensz. Gael 2
hond 78 roeden land, zijnde een gedeelte van 11 hond 75 roeden gelegen bij de Naakte sluis op
zichzelf, belend ten NO: Claes Quijrinsz. Quartel, ten ZO: de Vier Proven te Leiden, ten ZW: Reijer
Jansz. bleker en ten NW: de Vliet. Loth Huijgensz. zal moeten gedogen een vrij overpad over zijn
land. De 11 hond 75 roeden zijn in het geheel belast met een erfpacht van £ 26 per jaar, hiervan zal
Loth Huijgensz. betalen f 7. De koopsom is betaald met een schuldbrief van f 374-06-00.
Nr. 43 folio 17 d.d. 22-03-1592.
Claes Quijrinsz. Quartel heeft verkocht aan Jan Pietersz. warmoesman een stuk land, door hem
comparant gekocht van Adriaen Willemsz. van Warmond, gelegen op zichzelf aan de Naakte sluis,
belend ten O: Jan Pietersz. voorsz., ten W: de halve sloot van zijn comparants laan, ten Z: de sloot
van hem comparant en ten N: de sloot tussen de laan en het stuk land. De comparant zal hebben en
behouden een vrije vaart door de sloot tussen Jan Pietersz. land en het stukje land, om met een
geladen schip daarin te varen, etc. Het verkochte land maakt deel uit van het geheel dat is belast met
£ 26 per jaar, toekomende de Deputaten te Leiden. Hiervan zal Jan Pietersz. betalen f 2-10-00 per
jaar. De koopsom is betaald met een schuldbrief van f 240.
Nr. 44 folio 17v. d.d. 22-03-1592.
Jonge Adriaen Willemsz. van Warmond ter ene zijde en Claes Quijrinsz. Quartel ter andere zijde.
Adriaen Willemsz. heeft in erfpachtrecht uitgegeven aan Claes Quijrinsz., een laan gelegen aan de
Naakte sluis ten noordwesten van het land door Adriaen Willemsz. aan de voorn. Quartel verkocht. De
laan is een gedeelte van 11 hond 75 roeden, waarvan de rest aan verscheidene partijen is verkocht.
Claes Quijrinsz. belooft jaarlijks aan Adriaen Willemsz. te betalen de somme van 20 st.
Nr. 45 folio 17v. d.d. 28-03-1592.
Elijsabeth Gerijtsdr. weduwe jonkheer Sijmon van Gripskercke geassisteerd met Jan Gerijtsz.
Buijtewech haar broeder en gekozen voogd, heeft verkocht aan Willem Florisz. wonende in de
Weipoort, 7½ morgen land in de Broekpolder, belend ten W: de Weipoortse vliet, ten O: de Broekweg,
ten Z: en N: Willem Florisz. voorsz. zelf. Belast met een losrente van f 4 min een braspenning per jaar,
toekomende de kerk van Zoeterwoude. De koopsom is betaald eensdeels met gereed geld en een
rentebrief van f 60 per jaar.
Nr. 46 folio 18 d.d. 05-03-1592.
Jan Willemsz. Roscam oud 46 jaar en Meijnsgen Matheusdr. weduwe oude Jan Cornelisz. 83 jaar,
hebben verklaard t.v.v. Adriaen Jan Gijssen wonende Zoeterwoude, dat Theus oude Jansz. zoon van
de voorsz. Meijnsgen en zwager van Jan Willemsz. voorsz., verkocht heeft aan Cornelis Vranckensz.
te Zoeterwoude, een stuk land groot 8 hond en dat hij Matheus hetzelve hun deposanten aangediend
heeft, waarmee zij deposanten tevreden waren.
Nr. 47 folio 18v. d.d. 28-03-1592.
Willem Florisz. wonende in de Weipoort is schuldig aan Elijsabeth Gerijtsdr. weduwe jonkheer Sijmon
van Gripskercke een losrente van f 60 per jaar, met een hoofdsom van f 1.000. Hij verbindt hieraan
7½ morgen land in de Broekpolder, belend ten W: de Weipoortse vliet, ten O: de Broekweg, ten Z: en
N: hij comparant zelf. Deze losrente volgt uit de koop van dit land.
Kanttekening d.d. 07-08-1614. Deze rentebrief is gelost en gecasseerd.
Nr. 48 folio 19 d.d. 31-03-1592.
Jonkheer Franchoijs van Lanscroon wonende Leiden heeft verkocht aan Jan Willemsz. van der Meer
apotheker wonende Leiden, een tuin of uiterdijk aan de Hogerijndijk, belend, belast en met de
servituten als omschreven in de oude brieven. De koopsom is betaald met een schuldbrief van f 450.
Nr. 49 folio 19v. d.d. 03-04-1592.
Henrick Gerijtsz. Buijtewech poorter van Leiden exhibeerde de procuratie hem verleend door Willem
Jansz. Melissant raad en poorter van Rotterdam zijn zwager, hierna weergegeven:
Op 16-01-1592 compareerde voor Dirck van Egmond notaris, Willem Jansz. Melissant raad en poorter
van Rotterdam gehuwd met Clara Gerijt Boeckelsz. Buijtewecht dochter en heeft geconstitueerd
Henrick Gerijtsz. Buijtewech zijn zwager om te compareren voor schout en schepenen van
Zoeterwoude en Stompwijk om aldaar t.p.v. Dirck Dircxz. Veen wonende Poeldijk, op te dragen de
eigendom van een woning als huis, schuur, barg, poting en planting met 18 morgen land in het
Westeinde van Zoeterwoude en nog 10 morgen in Stompwijk. Al hetwelk gebruikt wordt door Jan
Joachimsz. Makende tezamen 28 morgen, belast met een erfpacht van f 28 en 5 gr. per jaar, volgens
de brieven daarvan zijnde. Hij bekent hiervan voldaan te zijn, mits ontvangende een rentebrief van f
250 per jaar, losbaar met f 4.000. De geconstitueerde zal t.b.v. hem comparant van de voorsz. Dirck
Veen ontvangen f 1.000. Aldus gedaan te Leiden ten huize van Burchgen Henricxdr. weduwe Gerrit
Boeckelsz. Buijtewecht, ter presentie van Jan Gerijtsz. van Cortenbosch en Jacob Jansz. schrijver als

getuigen. Hij comparant heeft uit kracht van de procuratie verkocht aan Dirck Dircxz. Veen wonende
Poeldijk, een woning, etc.
Nr. 50 folio 20 d.d. 03-04-1592.
Cornelis Dircxz. wonende Stompwijk exhibeerde de procuratie hem verleend door Dirck Dircxz. Veen
wonende Poeldijk, hierna weergegeven:
Op 13-01-1592 compareerde voor Dirck van Egmond notaris, Dirck Dircxz. Veen wonende Poeldijk en
heeft geconstitueerd Cornelis Dircxz. wonende Stompwijk zijn broeder, om uit zijn naam te
compareren voor schout en schepenen van Zoeterwoude en Stompwijk en aldaar t.p.v. Willem van
Melissant raad en poorter van Rotterdam te constitueren een losrente van f 250 per jaar, losbaar met f
4.000. Dit is gestipuleerd uit de koop van de woning en 28 morgen land, gelegen in het Westeinde te
Zoeterwoude en Stompwijk, wat wordt verbonden ter waring. Aldus gedaan te Leiden ten huize van de
notaris ter presentie van Willem Cornelisz. Goes en Jan Gerijtsz. van Cortenbosch schrijver als
getuigen. Hij comparant heeft uit kracht van de procuratie bekent schuldig te zijn aan Willem Jansz.
Melissant, de somme van f 250 per jaar, etc.
Nr. 51 folio 21v. d.d. 27-05-1592.
Louris Mathijsz. te Zoetermeer heeft verkocht aan Lenert Willemsz. Cunst wonende Zoetermeer, 1
morgen land in de Geren te Zoeterwoude, belend ten ZW: Maerten Jansz., ten NO: Henrick
Adriaensz. te Zoetermeer, ten NW: Jan Henricxz. Los en ten ZO: Maritgen Claesdr. weduwe Thees
Gerit Louwen. Dit met de waringen als de brief van 15-12-1578 inhoudt. Belast met 28 st. per jaar,
toekomende de kinderen van Ewout Aerntsz. De koopsom is betaald met een schuldbrief van f 140.
Nr. 52 folio 22 d.d. 23-01-1592.
Lenert Willemsz. Cunst wonende Zoetermeer heeft verkocht aan Pieter Vrancken wonende Noord A in
Zoeterwoude, 2 morgen land in de Geren, belend ten N: en O: Pieter voorsz. zelf, ten Z: Maerten
Jansz. en ten W: Jan Losch. Belast met f 2-16-00 per jaar, toekomende zekere personen te Delft. De
koopsom is betaald met een schuldbrief van f 850.
Nr. 53 folio 22v. d.d. niet gedateerd en niet afgemaakt.
Daniel Jacobsz. van Leeuwen wonende Leiden exhibeerde de procuratie verleden door Frans Jansz.
kuiper wonende Rotterdam, man en voogd van zijn huisvrouw, de procuratie hierna weergegeven:
Op 11-04-1592 compareerde voor Jan van Coulster notaris, Frans Jansz. kuiper wonende Rotterdam
gehuwd met Stijntgen Geritsdr., mede erfgenaam van Neeltgen Pietersdr., in leven genaamd moetgen
Neel, verklaarde hij comparant dat hij op 08-04-1586 voor IJsbrant van der Bouchorst notaris te
Leiden, t.p.v. Pieter Adriaensz. voorlakenreder opgedragen heeft 2½ morgen land, die hem comparant
in de voorn. kwaliteit competerende zijn, in de helft van 10 morgen waarin Pieter Adriaensz. zelf
gelijke 2 morgen is competerende, als hunlieden aanbedeeld zijn uit de goederen van de voorn.
Neeltgen Pietersdr. Het land was gelegen gemengder vuur en aarde in Zoeterwoude, in het geheel
belast met f 0-39-08 per jaar, toekomende de kerk van Zoeterwoude. Hij bekent hiervan voldaan te
zijn en beloofde Pieter Adriaensz. te verlijden met behoorlijke brief van eigendom. Zo heeft hij
comparant geconstitueerd Daniel Jacobsz. houtkoper poorter van Leiden om uit zijn naam (niet verder
afgemaakt).
Nr. 54 folio 23 d.d. 19-04-1592.
Aernt Cornelisz. Brem wonende Leiden heeft verkocht aan Claes Florisz. zijn huisvrouws stiefvader
mede wonende Leiden, een perceeltje land bij de singel buiten de Hogewoerdse poort van Leiden.
Belend, belast en met de servituten als omschreven in de oude brieven. Hij bekent hiervan voldaan te
zijn, mits Claes Florisz. zal voldoen de schuldbrief die Guijrt Reijersz. t.b.v. Josijna Franssendr. heeft
verleden ter zake van de koop van het perceeltje land.
Nr. 55 folio 23 d.d. 09-10-1591.
Cornelis Dircxz. Noortlander wonende in de Weipoort heeft verkocht aan Daem Cornelisz. wonende bij
de Doesbrug in Leiderdorp, een gedeelte van de uiterdijk door hem onlangs gekocht van de Staten
van Holland, gekomen van het convent der Regulieren te Leiderdorp, belend ten O: Cornelis Jacobsz.
Neleman en ten W: hij comparant zelf met de rest van de uiterdijk, strekkende uit de Rijn tot aan de
Hogerijndijk. Op beider kosten zal een sloot worden gegraven als afscheiding. Vrij als buurland. De
koopsom is betaald met een schuldbrief van f 100.
Nr. 56 folio 23v. d.d. 11-04-1592.
Compareerde voor schout en schepenen van Zoeterwoude en voor Gerijt Jansz. van Harmelen
schout, Pieter Olofsz. en Lenert Willemsz. van Thol buurlieden in Leiderdorp; Cornelis Meesz.,
Bouwen Meesz. wonende Leiderdorp als mede voogd over Jan oud 19 jaar, Mees 12 jaar, Lijsbeth 15
jaar en Beatricx 10 jaar, nagelaten kinderen van Adriaen Meesz. bakker verwekt bij Catharijna
Aerntsdr. en Pieter Claesz. den Hartoch als vader en voogd van Catharijna en Maritgen Pietersdrs.
zijn kinderen, verwekt bij Marie Meessendr. zaliger, de voorsz. Bouwen Meesz. en Jacob Pietersz.,
zoon van de voorn. Pieter Claesz., elk voor zichzelf en dezelve Jacob Pietersz. voor zijn voorsz.

zusters, erfgenamen van Katrijn Meessendr., zijn met consent van de weesmeesters van Leiden, met
namen: Jan Gerijtsz. Buijtewech, Pieter Oom Pietersz. van Offwegen, Cornelis Claesz. van Zwieten
en Mr. Franck Duijck als oppervoogden en met approbatie van de burgemeesters van Leiden, volgens
de apostille in dato 06-02-1592, geaccordeerd nopens de usufructie van de goederen door Katrijn
Meessendr. nagelaten. Te weten dat de voorn. Cornelis Meesz. in eigendom zal hebben en
behouden, gelijk de andere comparanten wettelijk zullen opdragen, alle goederen niets uitgezonderd,
anders dan 3 morgen land in Zoeterwoude die de voorn. Pieter Claesz. den Hartoch sustineerde
gemaakt te zijn aan Alijd zijn dochter gewonnen bij Marie Meessendr. voorsz. Alles door de voorn.
Katharijna Meessendr. met de dood geruimd, te weten 1½ morgen weiland in Zoeterwoude, belend
ten ZO: Roomburger watering, ten NW: Roomburgerlaan, ten Z: de voorn. 3 morgen land en ten NO:
het kapittel ten Hogelande te Leiden. Nog 2 morgen land in Leiderdorp, genoemd het Gemiste
Kampje, belend ten W: Jasper Gerijtsz. en de erfgenamen van Gerijt Cornelisz., ten O: Jasper
Gerijtsz. voorsz., ten Z: Gerrit Jansz. van Harmelen, gekomen van de Regulieren te Leiderdorp en ten
W: de Dwarswatering. Nog de schuld staande t.l.v. Joosgen weduwe, Cornelis Sijmonsz. Stam zuster,
houdende f 250, resterende van de koop van een huisje op Rapenburg, te betalen met f 50 per jaar.
Nog een losrente van f 12 per jaar, losbaar met f 200, sprekende op Dirck Thijsz. in Wassenaar. Nog
een losrente van f 37-10-00 per jaar, losbaar met f 600, sprekende t.l.v. Cornelis Huijgensz. Gael. Nog
een losrente van f 6-05-00 per jaar, sprekende t.l.v. Reijer Arijsz. Nog een lijfrente sprekende t.l.v. de
stad Leiden ten lijve van Alijt Pieters den Hartochdr. voorsz., houdende f 0-30-05 en 1 mijt per jaar.
Nog f 96-05-03 en 1 mijt die Sijmon Thomasz. van Swieten bij slot van rekening ter weeskamer van de
stad Leiden op 20-01-1592 gedaan, schuldig is gebleven. Waartegen Cornelis Meesz. bekent
geconstitueerd te hebben t.p.v. de voorsz. Bouwen Meesz., de kinderen van Adrijaen Meesz. en de
kinderen van Pieter Claesz. den Hartoch, elk een losrente van f 39-01-04, makende voor 3 handen
tezamen f 117-03-12 per jaar, losbaar elke rente met f 625. Cornelis Meesz. verbindt hieraan 2
partijen land, gelegen en belend als voren. Voorts Cornelis Meesz., Bouwen Meesz. en Jacob
Pietersz. generalijk hunzelf en mitsgaders Pieter Claesz. voorn. de goederen van de respective
weeskinderen, geen uitgezonderd, ter executie van alle rechten.
Nr. 57 folio 25 d.d. 26-04-1592.
Aeltgen Cornelisdr. huisvrouw van Jan Gerijtsz. Slobbe die zijn zinnen niet machtig is, geassisteerd
met Adriaen Dirck Danielsz. als haar gekozen voogd, mitsgaders Willem Huijgensz. schoenmaker,
vervangende Dirck Gerijtsz. schipper als geordonneerde voogden over de kinderen van de voorsz.
Jan Gerijtsz. verwekt bij de voorsz. Aeltgen Cornelisdr., hebben op 03-03-1592 openbaar verkocht
aan Pieter Cornelisz. warmoesman wonende op de Vliet in Leiden, een stuk warmoesland buiten de
Koepoort, belend te O: Pieter Jansz. bode met bus van Leiden, ten W: de staling van de erfgenamen
van Henrick Wollebrantsz., ten Z: Pieter Joostensz. en ten N: Willem Huijgensz. voorsz. en Maerten
Willeboortsz. Belast met een erfpacht van 20 st. per jaar, toekomende Mr. Pieter Verhooch. De koper
zal moeten gedogen dat het land verbonden blijft voor een erfpacht van f 8 per jaar, mitsgaders een
losrente van f 13-15-00 per jaar welke Dirck Claesz. Gel, Dirck Jansz., Dirck van Egmond, Jan Jansz.
van Baersdorp, Jasper van Banchem, Erm Willemsdr., Victor du Boijs en Willem Huijgensz. gehouden
zijn te dragen. en de koper daarvan te vrijen. Nog een voorwaarde over het gebruik van de sloot. Dit
onder verband van de goederen van Aeltgen Cornelisdr. en haar kinderen. Zij bekent hier van voldaan
te zijn met een schuldbrief van f 300.
Nr. 58 folio 25v. d.d. 26-04-1592.
Aeltgen Cornelisdr. huisvrouw van Jan Gerijtsz. Slobbe die zijn zinnen niet machtig is, geassisteerd
met Adriaen Dirck Danielsz. haar gekozen voogd, mitsgaders Willem Huijgensz. schoenmaker,
vervangende Dirck Gerijtsz. schipper als geordonneerde voogden over de kinderen van de voorsz.
Jan Gerijtsz. verwekt bij de voorsz. Aeltgen Cornelisdr., hebben op 03-03-1592 openbaar verkocht
aan Pieter Jan Broersz. bode met bus van Leiden, een stuk warmoesland genoemd de Lange
Streeck, gelegen buiten de Koepoort, belend ten O: de voorsz. Aeltgen met haar kinderen zelf en
Franchoijs de Bleu met zijn tuin, ten Z: Pieter Joosten int Jopen Vat, ten W: Claes Quijrinsz. Quartel
en de laan en ten N: de gemene laan. Belast met een erfpacht van 30 st. per jaar, toekomende Mr.
Pieter Verhooch. Voorts welverstaande dat de koper moet gedogen dat het land verbonden blijft voor
een erfpacht van f 8 per jaar, mitsgaders een losrente van f 13-05-10 per jaar welke Dirck Claesz. Gel,
Dirck Jansz., Dirck van Egmond, Jan Jansz. van Baersdorp, Jasper van Banchem, Erm Willemsdr.,
Victor du Boijs en Willem Huijgensz. gehouden zijn te dragen. en de koper daarvan te vrijen. Zij
bekent hiervan voldaan te zijn met een schuldbrief van f 505.
Nr. 59 folio 27 d.d. 29-02-1592.
Willem Sijmonsz. van Oijen burger van Leiden heeft gekocht van Foij van Brouchoven rentmeester
van Rijnland voor zichzelf, mitsgaders jegens Wijnant Schol en Willem van Duvenvoorde beiden uit
naam van hun huisvrouwen, als erfgenamen van Jan van Brouchoven hun vader en schoonvader, een

stuk land omtrent het Huis Cronesteijn tussen de Roomburger watering en de Rode sloot, uitgemeten
op 1 morgen 4 hond. Hij is aan de voorn. erfgenamen schuldig een losrente van f 24 per jaar. Hij
verbindt hieraan het voorn. land, belend ten ZO: het land dat Pieter Tonisz. op de Vliet gebruikt ter
breedte van 15 roeden, ten ZW: de heer van Lochorst ter lengte van 58 roeden, ten NW: het vicarie
land van Reijnout van Oijen ter breedte van 18 roeden en ten NO: de landen van de Kartuizers buiten
Geertruidenberg ter lengte van 62 roeden.
Nr. 60 folio 27 d.d. 29-02-1592.
Foij van Brouchoven rentmeester van Rijnland voor zichzelf, mitsgaders Wijnant Schol gehuwd met
Clementia van Brouchoven en Willem van Duvenvoorde gehuwd met Maria van Brouchoven, mede
erfgenamen van Jan van Brouchoven, in leven rentmeester van Rijnland, hebben als executeurs van
de uiterste wil van de voorn. Brouchoven, verleden in dato 28-12-1590 of 1591 t.o.v. Andries Jacobsz.
en Philips van Lanschot schepenen en Jan van Hout secretaris van Leiden, openbaar verkocht aan
Willem Sijmonsz. van Oijen een stuk land omtrent het Huis Cronesteijn tussen Roomburger watering
en de Rode sloot, uitgemeten op 1 morgen 4 hond, belend ten ZO: het land dat Pieter Tonisz. op de
Vliet gebruikt ter breedte van 15 roeden, ten ZW: de heer van Lochorst ter lengte van 58 roeden, ten
NW: het vicarie land van Reijnout van Oijen ter breedte van 18 roeden en ten NO: de landen van de
Kartuizers buiten Geertruidenberg ter lengte van 62 roeden. Vrij als buurland. De oude brief in dato
18-03-1552. Zij bekennen hiervan voldaan te zijn, de eerste penning met de laatste.
Nr. 61 folio 28 d.d. 05-03-1592.
Henrick Meijnertsz. warmoesman wonende Leiden heeft verkocht aan Sijmon Cornelisz. Crul
wonende Leiden een stuk warmoesland aan de Hogerijndijk bij het veer van Leiderdorp. Belend,
belast en met de waringen als in de oude brieven. Hij bekent hiervan voldaan te zijn met een
schuldbrief van f 500.
Nr. 62 folio 28v. d.d. 21-03-1592.
Adriaen Pietersz. ter ene zijde en Maritgen Jan Arlewijnsz. dochter geassisteerd met Gerijt Jansz. van
Harmelen haar broeder, ter andere zijde. Verklaard wordt dat Adriaen Pietersz. voorsz. toekomt 2
morgen ½ hond land in een perceel van 6 morgen genaamd tSmaelweer, gemeen gelegen in
Zoeterwoude. Hij heeft hiervan 1 morgen 1½ hond gekocht van Reijnout en Willem van Oijen broeders
als 5 hond. Maritgen Jansdr. bekent de eigendom van de voorsz. Adriaen Pietersz. De rest als 3
morgen 5 hond komt Maritgen Jansdr. toe. Zij zijn geaccordeerd dat Adriaen Pietersz. zal hebben het
perceel op zichzelf gelegen, westwaarts van de rest, belend ten O: W: het convent van Roomburg
buiten Leiden, ten NW: Jan Jan Sijmonsz. en ten N: de rest van de 6 morgen. Marijtgen Jansdr. heeft
dan de rest, belend ten NW: Jan Jan Sijmonsz., ten N: en O: het convent van Roomburg en ten W:
Adriaen Pietersz. voorn. met zijn gedeelte.
Nr. 63 folio 29 d.d. 14-05-1592.
Aernt Maertsz. de Swart poorter van Leiden heeft verkocht aan Aernt Pietersz. buurman te
Zoeterwoude een stuk land, groot volgens de oude brieven 4½ morgen, maar hij heeft daarvan een erf
verkocht aan Pieter Pietersz. timmerman welke daar een huis op heeft getimmerd, zodat de verkoping
is gedaan bij de hoop zonder maat, belend ten Z: de Barnarditen te Warmond met de voorn. Pieter
Pietersz. timmerman, ten N: de erfgenamen van Jan van Rossen en de weduwe van Gerijt Meesz.,
ten W: de Zuidwatering met de voorn. Pieter Pietersz. en Pieter Mees Jorisz. en ten O: de
Vrouwenkerk te Leiden. Dit met de waringen als in de oude brieven. Hij bekent hiervan voldaan te zijn
met een losrentebrief van f 100 per jaar tegen de penning 16.
Nr. 64 folio 29v. d.d. 14-05-1592.
Aernt Pietersz. wonende Zoeterwoude is schuldig aan Aernt Maertsz. de Swart poorter van Leiden
een losrente van f 100 per jaar met een hoofdsom van f 1.600. Hij verbindt hieraan een stuk land van
4½ morgen in de Noordbuurt, belend ten Z: de Barnarditen te Warmond met Pieter Pietersz.
timmerman, ten N: de erfgenamen van Jan van Rossen en de weduwe van Gerijt Meesz., ten W: de
Zuidwatering met de voorsz. Pieter Pietersz. en Pieter Mees Jorisz. en ten O: de Vrouwenkerk te
Leiden. De schuld is uit de koop van dit land gesproten. Nog verbindt hij 5½ morgen land aan de
Stompwijkse weg, belend ten N: de Stompwijkse weg, ten O: Dirck Maertsz., ten Z: de oude Zwet en
ten W: Dirck Dircxz. Veen in Poeldijk.
Nr. 65 folio 30 d.d. 18-05-1592.
Claes Quijrinsz. Quartel wonende Leiden heeft verkocht aan Frans IJsaacxz. van der Berch een tuin
buiten de koepoort, belend ten O: Pieter Jan Broersz. bode met de bus van Leiden, ten Z: Pieter
Joosten int Jopen Vat, ten W: Dirck van Egmond secretaris van Zoeterwoude en ten N: Victor du
Boijs. Belast en met de waringen als in de oude brief. Hij bekent hiervan voldaan te zijn de eerste
penning met de laatste.
Nr. 66 folio 30v. d.d. 18-05-1592.

Meijnsgen Jacobsdr. weduwe Jaeckel IJgelsz. geassisteerd met Jacob Jacobsz. Hofwech haar
broeder en gekozen voogd heeft verkocht aan Aernt Adriaensz. de Wit van Hoogmade de wederhelft
van het huis op de werf van het Huis tChijs bij de Lammen op de grond van Jan van Berendrecht, met
de helft van de poting en planting op de werf om het huis staande en nog de helft van de bruikwaar
van 20 morgen land daaraan behorende. De andere helft heeft de voorn. Aernt Adriaensz. ook van
haar gekocht volgens de brieven van 26-01-1591. Zij comparante, mitsgaders de voorsz. Jacob
Jacobsz. Hofwech in privé en Jacob Sijbrantsz. van der Wuert beloven de helft te vrijen en waren. Zij
bekent hiervan voldaan te zijn met een schuldbrief.
Nr. 67 folio 31 d.d. 16-05-1592.
Joost van Sonnenvelt Maertsz. lakenkoper te Leiden heeft verkocht aan Johannes Horniut dokter in
de medicijnen, een tuin buiten de Koepoort, belend ten W: Guijllame Rabant, te N: de comparant zelf,
de weduwe van Joost Lepelmaecker, de weduwe van Gerijt Egbertsz. en Pieter Oom Pietersz. en ten
O: de heerweg. Dit met de lasten en servituten als in de oude brieven. Hij bekent hiervan voldaan te
zijn met een schuldbrief van f 105. De voorn. Horniut zal tot zekerheid van hem comparant
ongecasseerd houden de laatste van de voorsz. brieven, verleden door Willem Jansz. Hartwijck van
Wesel t.b.v. de comparant op 15-04-1589.
Nr. 68 folio 31v. d.d. 23-05-1592.
Jan Gerijtsz. Buijtenwech wonende Leiden heeft verkocht aan Gijsbert Dircxz. Gool een perceeltje
land bij de Naakte sluis buiten de Koepoort, belend ten NW: de voorn. Gijsbert Dircxz. Gool, Claes
Gijsbertsz. van Dorp, Dirck Cornelisz. Vinck en Mees Aelwijnsz. en ten ZO: de laan daarvoor gaande
welke Jan de Kuenwe en hem comparant toebehoord, strekkende van de singel tot een partij hem
comparant toekomende. Vrij als buurland. Hij bekent hiervan voldaan te zijn met een obligatie
inhoudende f 400.
Nr. 69 folio 31v. d.d. 25-04-1592.
Mees en Ghijsbrecht Aldertsz. Bogaert en Joris Willeboortsz. van der Burch als voogden van de
nagelaten kinderen van zaliger Maerten Dircxz. en Aeltgen Allertsdr. hebben met consent dato 05-121591 verkocht in het openbaar verkocht t.o..v. Andries Jacobsz. en Philps Lantschot schepenen van
Leiden, aan Quijrin Bartholomeesz. een tuin of warmoesland aan de Hogerijndijk, belend ten O: de
Rijn, ten W: Willem Jacobsz., ten Z: Dirck Pietersz. en ten N: Henric Jansz. Dit met een overpad over
het land van Dirck Pietersz. voorn. Belast met een pacht van 12 st. per jaar. Zij bekennen hiervan
voldaan te zijn met een schuldbrief van f 125.
Nr. 70 folio 32 d.d. 23-05-1592.
Pieter Jan Broersz. bode met de bus van Leiden is schuldig aan Lijsbeth Jansdr. ongehuwd persoon,
een losrente van f 6 per jaar tegen de penning 16 met een hoofdsom van f 96. Hij verbindt hieraan
een stuk warmoesland genoemd de Lange Streeck buiten de Koepoort, belend ten W: een gangpad of
laan en Frans IJsaacxz. van der Berch, ten N: de gemene laan, ten Z: Pieter Joosten en ten O:
Franchoijs de Bleu en Jan Gerijtsz. Slobbe. Nog een tuin gelegen als voren, belend ten W: Pieter
Cornelisz. warmoesman en Maerten Willeboortsz., ten O: Henrick Egbertsz., ten Z: Pieter Joosten
voorsz. en ten N: de gemene laan.
Nr. 71 folio 33 d.d. 18-05-1592.
Frans Cornelisz. van Barrevelt voor zichzelf, Mr. Willem van der Meer advocaat Hof van Holland als
oom en bloedvoogd van de kinderen van Jan Willemsz. van der Meer verwekt bij Machtelt Cornelisdr.
van Barrevelt, Abel Willemsz. goudsmid van Delft gehuwd met Annetgen Cornelisdr. van Barrevelt,
Foij van Brouchoven rentmeester van Rijnland en Joost van Sonnevelt Adriaensz. als omen en
voogden van de weeskinderen van zaliger Henrick van Brouchoven verwekt bij Aeltgen Cornelisdr.
van Barrevelt, allen kinderen en kindskinderen van Cornelis Adriaensz. van Barrevelt, in leven burger
en vroedschap van Leiden, hebben met consent van de weesmeesters van Leiden verkocht aan
Christoffel Jacobsz. Baggerman welke consent heeft gegeven aan Jacob Crijnsz. Voijs om zijn zaken
waar te nemen, een stalingplaats buiten de Witte poort aan de Hogerijndijk, belend ten O: Jacob
Gerijtsz. voorsz. zelf en ten W: Gerijt Aertsz. Sluijmer, strekkende van de dijk tot de Rijn. Vrij als
buurland. Zij bekennen hiervan voldaan te zijn met een schuldbrief van f 140.
Nr. 72 folio 33v. d.d. 18-05-1592.
Frans Cornelisz. van Barrevelt voor zichzelf, Mr. Willem van der Meer advocaat Hof van Holland als
oom en bloedvoogd van de kinderen van Jan Willemsz. van der Meer verwekt bij Machtelt Cornelisdr.
van Barrevelt, Abel Willemsz. goudsmid van Delft gehuwd met Annetgen Cornelisdr. van Barrevelt,
Foij van Brouchoven rentmeester van Rijnland en Joost van Sonnevelt Adriaensz. als omen en
voogden van de weeskinderen van zaliger Henrick van Brouchoven verwekt bij Aeltgen Cornelisdr.
van Barrevelt, allen kinderen en kindskinderen van Cornelis Adriaensz. van Barrevelt, in leven burger
en vroedschap van Leiden, hebben met consent van de weesmeesters van Leiden verkocht aan Gerijt
Aertsz. Sluijmer een stalingplaats buiten de Witte poort aan de Hogerijndijk, belend ten O: Jacob

Gerijtsz. Voijs en ten W: Foij van Brouchoven, strekkende van de dijk tot de Rijn. Vrij als buurland. Zij
bekennen hiervan voldaan te zijn met een schuldbrief van f 140.
Nr. 73 folio 34 d.d. 18-05-1592.
Frans Cornelisz. van Barrevelt voor zichzelf, Mr. Willem van der Meer advocaat Hof van Holland als
oom en bloedvoogd van de kinderen van Jan Willemsz. van der Meer verwekt bij Machtelt Cornelisdr.
van Barrevelt, Abel Willemsz. goudsmid van Delft gehuwd met Annetgen Cornelisdr. van Barrevelt,
Foij van Brouchoven rentmeester van Rijnland en Joost van Sonnevelt Adriaensz. als omen en
voogden van de weeskinderen van zaliger Henrick van Brouchoven verwekt bij Aeltgen Cornelisdr.
van Barrevelt, allen kinderen en kindskinderen van Cornelis Adriaensz. van Barrevelt, in leven burger
en vroedschap van Leiden, hebben met consent van de weesmeesters van Leiden verkocht aan Foij
van Brouchoven rentmeester van Rijnland een stalingplaats buiten de Witte poort aan de Hogerijndijk,
belend ten O: Gerijt Aertsz. Sluijmer en ten W: het bleekveld van Philps Gerijtsz., strekkende van de
dijk tot de Rijn. Vrij als buurland. Zij bekennen hiervan voldaan te zijn met een schuldbrief van f 145.
Nr. 74 folio 34v. d.d. 07-01-1592.
Pieter Aertsz. Brammer scheepmaker wonende aan de Hogerijndijk heeft verkocht aan Adriaen
Vrancken een stuk land wat aan 2 percelen afgepaald is, gelegen in Gelderswoude, belend in het
geheel ten NO: Jan Willem Vrancken, ten ZO: de Broekweg, ten ZW. Cornelis Vrancken en ten NW:
Sijmon Crijnen. Vrij als buurland. De koper zal dit land mogen slagturven. Hij bekent hiervan voldaan
te zijn met een schuldbrief van f 220.
Nr. 75 folio 34v. d.d. 07-01-1592.
Pieter Aertsz. Brammer scheepmaker wonende aan de Hogerijndijk heeft verkocht aan Jan W illem
Vrancken een stuk land in Gelderswoude, belend ten NO: Dirck Vrancken Quest, ten ZO: de
Broekweg, ten NO: Sijmon Crijnen en ten ZW: Adriaen Vrancken. Vrij als buurland. Hij bekent hiervan
voldaan te zijn met een schuldbrief van f 140.
Nr. 76 folio 35 d.d. 08-01-1592.
De schout en schepenen hebben overgegeven aan Jacob de Bont als gemachtigde van Willem
Gerijtsz. vader van jonge Willem Willemsz. die zijn zinnen niet machtig is, mitsgaders Jan
Ghijsbrechtsz. van Duvenvoorde zijn ad joinct en de voogden van de kinderen van dezelve jonge
Willem Willemsz. en Marijtgen Jacobsdr. zijn overleden huisvrouw. Dit op iedereen die recht, aktie of
toezegging zou willen pretenderen op zekere woning en landen, hierna gespecificeerd. Proponerende
de voorn. de Bont dat Willem Gerijtsz. en de voogden met consent van de schout en weesmeesters
van Zoeterwoude op 11-07-1591 in het openbaar hadden verkocht, eerst aan Pons Jansz. te Leiden
een woning als huis, barg, schuur, poting en planting met 6 morgen ½ hond land daaraan behorende,
belend ten O: en ZW: Willem Gerritsz. voorsz., ten NW: Maerten Huijgen en ten N: de voorn. Pons
Jansz. met land hierna volgend. Belast met een losrente en pacht van f 39 per jaar. Nog een losrente
van f 18-15-00 per jaar met een hoofdsom van f 300, toekomende Job Huijgensz. te Leiden. Nog een
losrente van f 18-15-00 per jaar, losbaar als voren toekomende de kinderen van Pieter Huijgensz. van
Zoeterwoude. Nog aan Pons Jansz. 4 morgen land in Blankenoord, belend ten N: het land gekomen
van de voorn. jonge Willem Willemsz. en zijn kinderen met hun consorten, ten O: Adriaen Vrancken,
ten Z: Meijnsgen Matheusdr. en ten W: Willem Adriaensz. Bon met bruikwaar. Belast met een erfpacht
van f 10 per jaar. Adriaen Jansz. Berch die dit land geruild heeft is dit nu tot zijn last dragende. Nog
een losrente van f 2 per jaar, toekomende het Katharijna gasthuis te Leiden. Nog aan Pons Jansz. 2
morgen 2½ hond land, belend ten O: en Z: Jan Corssen koperslager te Leiden, ten W: de Weipoortse
vliet en ten N: Dirck Dircxz. Onderwater. Belast met een losrente van f 25 per jaar met een hoofdsom
van f 400, toekomende IJsaack Claesz. te Leiden. Nog een pacht van 30 st. per jaar aan de verkopers
uit te keren. Nog aan Willem Claesz. Ket 14 hond land genoemd de Wildert, belend ten O: de
Broeksloot, ten Z: de kinderen van Arijs Cornelisz., ten W: en N: Willem Florijsz. Belast met een
losrente van f 12-10-00 per jaar, toekomende Job Huijgensz. te Leiden, met een hoofdsom van f 200.
Nog aan Jacob Vrancken 10 hond land meest verdolven, gelegen in de Dobben, belend ten Z:
Adriaen Vrancken, ten N: de kinderen van Henrick Neel Arijsz., ten O: de kade en ten W: Dirck
Vrancken Quest. Vrij als buurland. In deze verkoping hadden de verkopers aan de kopers toegezegd
dat het gekochte op hun kosten zou worden gewaard met willig decreet. In de omliggende plaatsen is
aangeplakt geweest dat het land verkocht zou worden bij decreet. Alsnog hebben zich enige
schuldeisers gemeld, welke zijn voldaan. De kopers worden bevestigd als zijnde hun eigen goed. Op
de f 42 staande op de woning door Pons Jansz. gekocht, is Willem Gerijtsz. gehouden f 3 te betalen.
Pons Jansz. is geaccordeerd met Willem Gerijtsz. en de voogden dat de f 3 die op het land
gehypothekeerd staan, hij tot zijn last heeft genomen op de woning en landen zodat hij f 42 per jaar
dient af te dragen en zal de kooppenningen afkorten met f 48.
Nr. 77 folio 36 d.d. 05-03-1592.

Willem Gerijtsz. als vader van jonge Willem Willemsz. wonende Noord A, die zijn zinnen niet machtig
is, mitsgaders Jan Ghijsbertsz. van Duvenvoorde zijn ad joinct, item Claes Jacobsz., Adriaen
Vrancken en Engel Lenertsz. als voogden over de kinderen van dezelve jonge Willem Willemsz. en
Marijtgen Jacobsdr. zijn overleden huisvrouw, hebben op 11-07-1591 in het openbaar verkocht aan
Pons Jansz. een woning als huis, barg, schuur, poting en planting met 6 morgen ½ hond land in de
Geren, belend ten O: en ZW: Willem Gerijtsz. voorsz., ten NW: Maerten Huijgen en ten N: de voorsz.
Pons Jansz. met het navolgende land. Nog 4 morgen land gelegen in Blankenoord, belend ten N: het
land gekomen van de voorsz. jonge Willem Willemsz. en zijn kinderen met hun consorten, ten O:
Adriaen Vrancken, ten Z: Meijnsgen Matheusdr. en ten W: Willem Adriaensz. Bon met bruikwaar. Nog
2 morgen 2½ hond land, belend ten O: en Z: Jan Corsz. koperslager te Leiden, ten W: de Weipoortse
vliet en ten N: Dirck Dircxz. Onderwater. Met alzulke lasten en waringen als in de brieven van decreet.
Zij bekennen hiervan voldaan te zijn met een schuldbrief.
Nr. 78 folio 36v. d.d. 05-03-1592.
Willem Gerijtsz. als vader van jonge Willem Willemsz. wonende Noord A, die zijn zinnen niet machtig
is, mitsgaders Jan Ghijsbertsz. van Duvenvoorde zijn ad joinct, item Claes Jacobsz., Adriaen
Vrancken en Engel Lenertsz. als voogden over de kinderen van dezelve jonge Willem Willemsz. en
Marijtgen Jacobsdr. zijn overleden huisvrouw, hebben in het openbaar verkocht aan Willem Claesz.
Ket 14 hond land genaamd de Wildert, belend ten O: de Broeksloot, ten Z: de kinderen van Arijs
Cornelisz., ten W: en N: Willem Florisz. Belast en met de waringen als in de brief van decreet. Zij
bekennen hiervan voldaan te zijn met een schuldbrief.
Nr. 79 folio 37 d.d. 19-03-1592.
Pieter Vranckensz. wonende Noord A is schuldig aan Lenert Willemsz. Cunst wonende Leiden
vanwege de koop van 2 morgen land in de Geren, belend ten N: en O: Pieter voorsz. zelf, ten Z:
Maerten Jansz., de somme van f 250 gereed en de rest op f 100 per jaar. Hij verbindt hieraan het
voorn. land.
Kanttekening d.d. 24-02-1648: De brief is gecasseerd en de penningen zijn betaald.
Nr. 80 folio 37 d.d. 28-05-1592.
Willem Gerijtsz. als vader van jonge Willem Willemsz. wonende Noord A, die zijn zinnen niet machtig
is, mitsgaders Jan Ghijsbertsz. van Duvenvoorde zijn ad joinct, item Claes Jacobsz., Adriaen
Vrancken en Engel Lenertsz. als voogden over de kinderen van dezelve jonge Willem Willemsz. en
Marijtgen Jacobsdr. zijn overleden huisvrouw, hebben in het openbaar verkocht aan Allert Adriaensz.
Prins als de koop van Jacob Vrancken met consent overgenomen te hebben 10 hond land, meest
verdolven in de Dobben, belend ten Z: Adriaen Vrancken comparant, ten N: de kinderen van Henrick
Neel Arisz., ten O: de kade en ten W: Dirck Vrancken Quest. Dit met de waringen als in de
decreetbrief. Zij bekennen hiervan voldaan te zijn met een schuldbrief.
Nr. 81 folio 37v. d.d. 01-02-1592.
Pieter Jansz. wonende aan de Molenaarsbrug in Oudshoorn gehuwd met Neeltgen Pieter Louwendr.
heeft verkocht aan Jan Sweertsz. van der Pol ⅛ part van een woning groot in het geheel 27 morgen
land gelegen aan verscheidene percelen. Belast met 27 of 28 st. per jaar, zijnde proven die ontvangen
worden vanwege heer Henrick Paets. Waarborg Dirck Jorijsz. Schoneman zwager van de comparant.
De koper zal nog volgen 2 jaar huur naar advenant. Hij bekent hiervan voldaan te zijn met gereed geld
en een rentebrief.
Nr. 82 folio 38 d.d. 01-02-1592.
Jan Sweersz. van der Pol wonende Leiden is schuldig aan Pieter Jansz. gehuwd met Neeltgen Pieter
Louwendr. een losrente van f 25 per jaar tegen 7 ten honderd, met een hoofdsom van f 400. Hij
verbindt hieraan het voorsz. gekochte.
Kanttekening d.d. 12-06-1595: Op de rug staat geschreven dat de brief is gecasseerd.
Nr. 83 folio 38v. d.d. 14-05-1592.
De schout en schepenen hebben overgegeven alle stukken aan Jorijs Verburch als gemachtigde van
Meijnsgen Matheusdr. weduwe oude Jan Cornelisz. geassisteerd met haar gekozen voogden, op en
tegen degene die enig recht of aktie zou willen pretenderen. De voorn. Meijnsgen Matheusdr. heeft in
het openbaar verkocht aan Sijmon Crijnen wonende Weipoort 11 hond land bij het Zoetermeerse
meer, belend ten Z: Lourijs Cornelisz. te Voorschoten, ten N: Sijmon Pietersz. te Rijnsburg, ten W:
Lourijs Cornelisz. voorsz. en ten O: Jacob Willemsz. Vrij als buurland. De verkopers hadden de koper
toegezegd en beloofd dat het land te zijne kosten zonder waring geleverd zou worden bij willig
decreet. Niemand pretendeerde enig recht op het land te hebben.
Nr. 84 folio 39 d.d. 06-06-1592.
Aernt van der Hooch Claesz. van Leiden residerende te Heemstede heeft verkocht aan Cornelis
Jansz. anders Cornelis oude Jannen onze buurman 9 morgen land, belend ten O: de Kromme
Miening, ten W: Jan Jansz. van Baersdorp, strekkende van de Meerburger watering tot in de

Zoeterwoudse watering. Hij bekent hiervan voldaan te zijn met een schouten schuldbrief van f 3.115
carolus, te betalen staande en door Marijtgen Pouwelsdr. zijnde de huisvrouw van Cornelis oude
Jannen, als principaal.
Nr. 85 folio 39v. d.d. 06-06-1592.
Jan Pietersz. Berch wonende in de Weipoort heeft verkocht aan oude Adriaen Jansz. Berch zijn zoon,
Cornelis Maertsz. zijn zwager, elk voor de ene helft, Jacob Jansz. Berch zijn zoon en Heijndrick
Cornelisz. Quant zijn zwager, tezamen voor de andere helft, 6 morgen 5 hond 57 roeden land volgens
de meting door Sijmon Aerntsz, gezworen landmeter van Rijnland gelegen in de Weipoort, belend ten
N: de weduwe en erfgenamen van Pouls Willemsz. van Thoornvliet, ten O: de Weipoortse weg, ten W:
Jan Jacobsz. bij de grote Quakel zwager van de verkoper en ten Z: de Nieuweweg. Gekomen uit de
boedel van zijn vader en moeder met Jan Adriaensz. en Claertgen Adriaensdr. Nadat de verkoper ze
had uitgekocht heeft hij behouden omtrent 7 morgen van de totale 12 morgen en waarvan de voorn.
Jan Jacobsz. 5 morgen heeft. Belast met een losrente van f 46 per jaar, zijnde een gedeelte van f 50
per jaar tegen de penning 20, toekomende Adriaen Jansz. Knotter te Leiden en waarvan Jan Jacobsz.
de rest van de rente moet betalen. Nog met f 12-10-00 per jaar toekomende Burchgen Henricxdr.
weduwe Gerijt Boeckelsz. Buijtenwech, met een hoofdsom van f 200. Nog een voorwaarde over het
gebruik van de sloten. Hij verbindt hieraan ter waring zijn huis en erf, belend ten N: de weduwe en
erfgenamen van Thoornvliet, ten O: de Weipoortse vliet, ten Z: Jan Willemsz. Roskam en ten W: de
Weipoortse vliet. Nog 8 hond vruchtbaar land in Gelderswoude, belend ten N: Jan Jacobsz. voorsz.,
ten Z: Pons Jansz., ten O: Jacob Cornelisz. in den Boomgaert en ten W: Willem Florisz. Hij bekent
hiervan voldaan te zijn met een obligatie van f 1.700. De kopers hebben het land gescheiden, te
weten: Adriaen Jansz. en Cornelis Martensz. tezamen de voorste helft, belend ten O: de Weipoortse
weg, ten Z: Jacob Jansz. Berch en Henrick Cornelisz. met de wederhelft, ten W: de voorsz. Jan
Jacobsz. en ten N: de weduwe en erfgenamen van Pouls van Thoornvliet ende voorn. Jacob Jansz.
en Henrick Cornelisz. tezamen de zuiderhelft, belend ten W: Jan Jacobsz. voorn., ten N; Adriaen
Jansz. en Cornelis Maertsz. met de wederhelft, ten O: de Weipoortse weg en ten Z: de Nieuweweg.
De lasten zullen pro rato verdeeld worden.
Nr. 86 folio 40v. d.d. 07-06-1592.
Willem Jacobsz. Arlen wonende Zoetermeer heeft verkocht aan Cornelis Adriaensz. wonende
Zoetermeer 1 morgen land, belend ten ZW: Joost Arijsz., ten NO: Jacob Willemsz., strekkende van
Maerten Jansz. tot Jacob Willemsz. Vrij als buurland. Met de waringen als in de oude brieven. Hij
bekent hiervan voldaan te zijn met een schuldbrief van f 330.
Nr. 87 folio 40v. d.d. 07-06-1592.
Jan Cornelisz. Koijt is schuldig aan jonge Marie Pietersdr. een losrente van f 4-13-12 per jaar tegen de
penning 16. Hij verbindt hieraan zijn huis en erf aan de Hogerijndijk, belend ten N: de weduwe van Jan
Adriaensz. Bostelman, ten Z: Eewout Adriaensz. Bostelman, strekkende van de dijk tot de Rijn.
Nr. 88 folio 41v. d.d. 30-04-1592.
Hubert Gerijtsz. snijder wonende Leiden heeft verkocht aan Dirck Dircxz. Schoneman 2 morgen 3½
hond land in de Grote polder. Belend, belast en met de waringen als in de oude brieven. Hij bekent
hiervan voldaan te zijn met een rentebrief.
Nr. 89 folio 42 d.d. 30-04-1592.
Dirck Dircxz. Schoneman is schuldig aan Hubert Gerijtsz. snijder een losrente van f 21-17-08 per jaar,
tegen de penning 16 met een hoofdsom van f 350. Hij verbindt hieraan 2½ morgen land in de Grote
polder, belend ten N: Burchgen Henricxdr. weduwe Gerijt Boeckelsz. Buijtenwech met Aelwijn Meesz.,
ten O: de Ommedijk, ten Z: Gerijt en Cornelis Meeszonen en ten W: de Vier proven van Leiden. De
schuld is spruitende uit de koop van dit land.
Kanttekening d.d. 04-06-1611: deze rente is afgelost en de brief gecasseerd.
Nr. 90 folio 42 d.d. 07-06-1592.
Claes du Preijs heeft verkocht aan Blasius Sijmonsz. een huis en erf aan de Hogerijndijk, belend ten
N: een erfje toekomende meester Jacob chirurgijn te Leiden en ten Z: de Molenwatering, strekkende
van de dijk tot de Rijn. Belast met een erfpacht van 4/5 parten van f 2 per jaar waarvan meester Joost
de rest moet dragen. Nog met een losrente van 20 st. per jaar, toekomende de Pancraskerk te Leiden.
Hij bekent hiervan voldaan te zijn met een schuldbrief van f 150.
Nr. 91 folio 42v. d.d. 25-06-1592.
Philips de Sadelaer heeft verkocht aan Claes Govertsz. verver, Dirck Gerijtsz. van Hogeveen en
Willem Jacobsz. een stuk land buiten de Hogewoerdse poort, belend ten W: Corsz. Aelbertsz.
Visscher en ten O: Floris Henricxz. goudsmid, strekkende van de Hogerijndijk tot de Rijn. Belast en
met de waringen als in de oude brief. Hij bekent hiervan voldaan te zijn met een schuldbrief van f 310.
Nr. 92 folio 43 d.d. 25-06-1592.

Philips de Sadelaer heeft verkocht aan Cors Aelbertsz. Visscher en Harmen Jacobsz. Baggerman een
stuk land buiten de Hogewoerdse poort, belend ten W: Maritgen Thonisdr. en ten O: Claes Govertsz.
van der Aer, Dirck Gerijtsz. Hogeveen en Willem Jacobsz. Scheij, strekkende van de Hogerijndijk tot
de Rijn. De kopers zullen mogen gebruiken de staalsloot ten westen van hun land. Hij bekent hiervan
voldaan te zijn met een schuldbrief van f 350.
Nr. 93 folio 43 d.d. 25-06-1592.
Philips de Sadelaer heeft verkocht aan Marijtgen Thonisdr. weduwe Sijmon Jacobsz. de staling buiten
de Hogewoerdse poot, belend ten W: Jan Marcusz. van Walwijck en ten O: Cors Aelbrechtsz.
Visscher en Harman Jacobsz. Baggerman, strekkende van de Hogerijndijk tot de Rijn. Vrij als
buurland. Voorwaarde over het gebruik van de sloot. Hij bekent hiervan voldaan te zijn met een
schuldbrief van f 130.
Nr. 94 folio 43v. d.d. 25-06-1592.
Cors Aelbrechtsz. Visscher wonende Leiden heeft verkocht aan Franchoijs Cabbelaer en Cochum
Faes wonende Leiden een tuin aan de singel buiten de Hogewoerdse poort. Belend, belast en met de
waringen als in de oude brief. Hij bekent hiervan voldaan te zijn met een schuldbrief van f 615.
Nr. 95 folio 44 d.d. 08-07-1592.
Ghijsbert Adriaensz. wonende Amsterdam heeft verkocht aan Willem van Thoornvliet Pouwelsz.
waard in het Vergulden Comptoir te Leiden een afgebrande hofstede met poting en planting en 4
morgen weiland in de Zuidbuurt, belend ten O: de Zuidbuurtse weg, ten Z: Adriaen Thijmansz., ten W:
de oude Zwet en ten N: Jan Jansz. met zijn consorten. Belast met f 17-10-00 per jaar, toekomende het
sint Joseph broederschap te Leiden f 5 en Marijtgen Jacobsdr. te Leiden f 12. Nog een losrente van
10 st., toekomende het kapittel ten Hogelande te Leiden. Nog 10 morgen weiland in de Zuidbuurt
belend ten O: de Zuidbuurtse weg, ten Z: Arent Maertsz., ten W: de oude Zwet en ten N: Adriaen
Thijmansz. Belast met een losrente van f 27-10-00 per jaar, toekomende Mr. Vrederic Brunt te Leiden
f 25 en Jannetgen Pietersdr. weduwe Huijch Lourisz. op de Noord A f 2-10-00. Nog 3 morgen 5½
hond weiland in de woning van zaliger Jan Floren en 1 morgen 3½ hond gekocht van Hautgen
Jacobsdr., tezamen belend ten ZO: de oude Zwet, ten ZW: de weduwe van Aelbert Jansz., ten NW:
de Stompwijkse weg en ten NO: Haesgen weduwe Mr. Claes de Wilde. Belast met f 3-11-00 per jaar,
toekomende Sander Aelbertsz. te Leiden op de Middelste gracht f 3, de Heilige Geest 6 st. en de kerk
5 st., beiden te Zoeterwoude. Nog 8 morgen hooi- of veenland in Gelderswoude, belend ten O: de
Broekweg, ten Z: Willem Claesz. Ket met de erfgenamen van Adriaen Dircxz., ten W: de weduwe van
Dirck Allertsz. en ten N: Jan Brunensz., Dirck Cornelisz. en Henric Cornelisz. Vrij als buurland. Ter
meerdere zekerheid heeft hij aan de koper getransporteerd de decreetbrief van het Hof van Holland.
Hij bekent hiervan voldaan te zijn met een schuldbrief van f 8.023.
Nr. 96 folio 44v. d.d. 08-07-1592.
Willem Pouwelsz. van Thoornvliet als principaal en Jan Marcusz. van Ieperen als borg. Willem
Pouwelsz. heeft in het openbaar gekocht van Gijsbert Adriaensz. wonende Amsterdam een
afgebrande hofstede met 4 morgen weiland in de Zuidbuurt, belend ten O; de Zuidbuurtse weg, ten Z:
Adriaen Thijmansz., ten W: de oude Zwet en ten N: Jan Jansz. met zijn consorten. Nog 10 morgen
weiland in de Zuidbuurt, belend ten O: de Zuidbuurtse weg, ten Z: Aernt Maertsz., ten W: de oude
Zwet en ten N: Adriaen Thijmansz. Nog 3 morgen 5½ hond weiland uit de woning van zaliger Jan
Floren en 1 morgen 3½ hond gekocht van Hautgen Jacobsdr. zaliger, belend tezamen ten ZO: de
oude Zwet, ten ZW: de weduwe van Aelbrecht Jansz., ten NW: de Stompwijkse weg en ten NO:
Haesgen weduwe Mr. Claes de Wilde. Nog 8 morgen hooi- of veenland in Gelderswoude, belend ten
O: de Broekweg, ten Z: Willem Claesz. Ket met de erfgenamen van Adriaen Dircxz., ten W: de
weduwe van Dirck Allertsz. en ten N: Jan Bruijnensz., Dirck Cornelisz. en Henric Cornelisz.. Belast de
afgebrande woning en landen (uitgezonderd de 8 morgen hooi- of veenland wat vrij is als buurland)
met eerst f 17-10-00 per jaar als f 5 toekomende het sint Joseph broederschap in Leiden en f 12
toekomende Maritgen Jacobsdr. te Leiden, staande op de afgebrande woning en landen. Nog f 27-1000 per jaar als f 25 losrente toekomende Jannetgen Pietersdr. weduwe Huijch Lourisz. op de Noord A
in Zoeterwoude, staande op de 3 morgen en nog f 3-11-00 per jaar als f 3 toekomende Sander
Aelbertsz. te Leiden op de Middelste gracht, 6 st. de Heilige Geest en 5 st. de kerk, beiden van
Zoeterwoude, staande op de voorsz. 3 morgen 5½ hond en 1 morgen 3½ hond. Hij belooft Gijsbert
Adriaensz. hiervan te vrijen en waren onder verband van de voorsz. woning en landen.
Nr. 97 folio 45 d.d. 08-07-1592.
Gerrit Willemsz. als principaal en Lenert Dircxz. Coster als borg beiden wonende Zoeterwoude zijn
schuldig aan Adriaen Thijmansz. wonende te Hamburg, neef van de voorsz. Gerrit Willemsz., een
losrente van f 62-10-00 per jaar met een hoofdsom van f 1.000. Gerijt Willemsz. verbindt hieraan een
woning als huis, schuren, barg met 5 morgen 2 hond weiland in de Zuidbuurt, belend ten Z: Gerijt
Willemsz. comparant en Thete Dircxdr., ten N: de weduwe van Aernt Maertensz. en Cornelis oude

Willem, strekkende met het westeinde in de Zuidbuurtse watering en met het oosteinde over de
Weipoortse weg. Nog een afgebrande hofstede met poting en planting en 4½ morgen weiland in de
Zuidbuurt, belend ten N: Jan Jacobsz., ten O: de Zuidbuurtse weg, ten Z: Dirck Jansz. Coster’s
erfgenamen en ten W: de Stompwijkse weg en de uiterdijk strekkende noordwaarts tot de landen van
Ewout Aerntsz. kinderen. De rente is spruitende uit de koop van deze landen.
Nr. 98 folio 46 d.d. 08-07-1592.
Gerijt Willemsz. als principaal en Lenert Dircxz. Coster als borg, beiden wonende Zoeterwoude. Gerijt
Willemsz. heeft openbaar gekocht van Adriaen Thijmansz. wonende Hamburg zijnde een neef van
Gerrit Willemsz., een woning als huis, schuren, barg, poting en planting met 5 morgen 2 hond weiland
in de Zuidbuurt, belend ten Z: Gerijt Willemsz. comparant en Thete Dircxdr., ten N: de weduwe van
Aernt Maertensz. en Cornelis oude Willem, strekkende met het westeinde in de Zuidbuurtse watering
en met het oosteinde over de Weipoortse weg tot in de Vliet. Nog een afgebrande hofstede met poting
en planting en 4½ morgen weiland in de Zuidbuurt, belend ten N: Jan Jacobsz., ten O: de Zuidbuurtse
weg, ten Z: Dirck Jansz. Coster’s erfgenamen en ten W: de Stompwijkse weg en de uiterdijk
strekkende noordwaarts tot de landen van Ewout Aerntsz. kinderen. Op de woning en 5 morgen 2
land heeft Gerijt Willemsz. tot zijn last genomen de helft van f 6 per jaar, toekomende Mr. Cornelis van
Veen. Nog de helft van f 8-08-00 per jaar, toekomende de erfgenamen van Mr. Aernout Sasbout. Nog
de helft van f 3 philippus per jaar tot 25 st. de gulden, toekomende het St. Elisabeth gasthuis te
Leiden. Van deze lasten moet Cornelis oude Willem de wederhelft dragen. Nog 20 st. per jaar,
toekomende de kerk van Zoeterwoude. Op de afgebrande woning en 4½ morgen land, eerst een
losrente van f 8-05-00 per jaar, toekomende de Heilige Geest of wezen van Leiden. Nog f 0-32-08 per
jaar, toekomende de kerk van Zoeterwoude. Hij belooft Adriaen Thijmansz. hiervan te vrijen en waren,
onder verband van het voorn. gekochte.
Nr. 99 folio 46v. d.d. 08-07-1592.
Adriaen Thijmansz. wonende Hamburg heeft in het openbaar verkocht aan Bouwen Lenertsz. te
Zoeterwoude 3 morgen weiland, belend ten Z: en N: Gijsbert Adriaensz., ten O: de Zuidbuurtse weg
en ten W: de oude Zwet. Belast met f 4-13-00 per jaar aan 2 partijen, een van f 4-10-00 en een van 3
st. per jaar, toekomende de Heilige Geest van Zoeterwoude. Hij bekent hiervan voldaan te zijn met
een rentebrief van f 12-10-00 per jaar, met een hoofdsom van f 200, mitsgaders een schuldbrief van f
1.025-12-00.
Nr. 100 folio 47 d.d. 08-07-1592.
Bouwen Lenertsz. als principaal en Lenert Dircxz. Coster als borg, beiden wonende Zoeterwoude zijn
schuldig aan Adriaen Thijmansz. wonende Hamburg een losrente van f 12 per jaar met een hoofdsom
van f 200. Bouwen Lenertsz. verbindt hieraan 3 morgen 2 hond weiland in de Zuidbuurt, belend ten Z:
en N: Gijsbert Adriaensz., ten O: de Zuidbuurtse weg en ten W: de oude Zwet. Deze rente is
gesproten uit de koop van dit land.
Nr. 101 folio 47v. d.d. 08-07-1592.
Bouwen Lenertsz. als principaal en Lenert Dircxz. Coster als borg, beiden wonende Zoeterwoude.
Bouwen Lenertsz. heeft in het openbaar gekocht van Adriaen Thijmansz. wonende Hamburg 3
morgen 2 hond weiland in de Zuidbuurt, belend ten Z: en N: Gijsbert Adriaensz., ten O: de Zuidbuurtse
weg en ten W: de oude Zwet. Belast met f 4-13-00 per jaar aan 2 partijen, een van f 4-10-00 en een
van 3 st. per jaar, toekomende de Heilige Geest van Zoeterwoude. Zij beloven Adriaen Thijmansz.
hiervan te vrijen en waren. Bouwen Lenertsz. verbindt hieraan het voorn. gekochte.
Nr. 102 folio 47v. d.d. 16-04-1592.
Aelbert Gerijtsz. van Hogeveen met procuratie van jonkheer Vincent van Lochorst heer van
Heemstede, de procuratie verleden op 18-01-1592 en Gijsbert Dircxz. Gool en Cornelis Pouwelsz. van
Swanenburch notaris als voogden van het nagelaten weeskind van zaliger Claes Dircxz. Gool, te
weten Aelbert Gerijtsz. voor ⅔ parten en de voorn. voogden voor ⅓ part, hebben op 20-12-1591
verkocht aan Claes Joosten droogscheerder te Leiden een perceeltje land aan de stadssingel groot
volgens de meting van Jacob van Banchem landmeter van Rijnland 69 roeden, belend ten N: Henrick
Pietersz. van Merenburch, ten O: Maerten Henricxz. Vlietentoorn, ten Z: Cornelis Jansz. Baggerman
en ten W: de laan. Voorwaarde over de laan en het onderhoud daarvan. Vrij als buurland. Zij
bekennen hiervan voldaan te zijn met een schuldbrief.
Nr. 103 folio 48 d.d. 16-04-1592.
Aelbert Gerijtsz. van Hogeveen met procuratie van jonkheer Vincent van Lochorst heer van
Heemstede, de procuratie verleden op 18-01-1592 en Gijsbert Dircxz. Gool en Cornelis Pouwelsz. van
Swanenburch notaris als voogden van het nagelaten weeskind van zaliger Claes Dircxz. Gool, te
weten Aelbert Gerijtsz. voor ⅔ parten en de voorn. voogden voor ⅓ part, hebben op 20-12-1591
verkocht aan Cornelis Jansz. Baggerman te Leiden een perceeltje land aan de stadssingel groot
volgens de meting van Jacob van Banchem landmeter van Rijnland 67 roeden, belend ten N: Claes

Joosten, ten O: Maerten Henricxz. Vlietenthoorn en ten Z: en W: de laan. Voorwaarde over de laan en
het onderhoud daarvan. Vrij als buurland. Zij bekennen hiervan voldaan te zijn met een schuldbrief.
Nr. 104 folio 48v. d.d. 16-04-1592.
Aelbert Gerijtsz. van Hogeveen met procuratie van jonkheer Vincent van Lochorst heer van
Heemstede, de procuratie verleden op 18-01-1592 en Gijsbert Dircxz. Gool en Cornelis Pouwelsz. van
Swanenburch notaris als voogden van het nagelaten weeskind van zaliger Claes Dircxz. Gool, te
weten Aelbert Gerijtsz. voor ⅔ parten en de voorn. voogden voor ⅓ part, hebben op 20-12-1591
verkocht aan Henrick Meijnertsz. warmoesman te Leiden een perceeltje land aan de stadssingel
buiten de Hogewoerdse poort, groot volgens de meting van Jacob van Banchem landmeter van
Rijnland 116 roeden 10 riem voeten, belend ten O: Pieter Pietersz. Lofrijs, ten Z: de heer van Lochorst
en het voorn. weeskind, ten W: en N: de 2 lanen. Voorwaarde over de laan en het onderhoud
daarvan. Vrij als buurland. Zij bekennen hiervan voldaan te zijn met een schuldbrief.
Nr. 105 folio 48v. d.d. 16-04-1592.
Aelbert Gerijtsz. van Hogeveen met procuratie van jonkheer Vincent van Lochorst heer van
Heemstede, de procuratie verleden op 18-01-1592 en Gijsbert Dircxz. Gool en Cornelis Pouwelsz. van
Swanenburch notaris als voogden van het nagelaten weeskind van zaliger Claes Dircxz. Gool, te
weten Aelbert Gerijtsz. voor ⅔ parten en de voorn. voogden voor ⅓ part, hebben op 20-12-1591
verkocht aan Pieter Pietersz. Lofrijs een perceeltje land aan de stadssingel, groot volgens de meting
van Jacob van Banchem landmeter van Rijnland 58 roeden 4 riem voeten, belend ten W: Henrick
Meijnertsz., ten O: jonge Dirck Dircxz. Steen, ten Z: de heer van Lochorst en het voorn. weeskind en
ten N: de gemene laan. Voorwaarde over de laan en het onderhoud daarvan. Vrij als buurland. Zij
bekennen hiervan voldaan te zijn met een schuldbrief.
Nr. 106 folio 49 d.d. 16-04-1592.
Aelbert Gerijtsz. van Hogeveen met procuratie van jonkheer Vincent van Lochorst heer van
Heemstede, de procuratie verleden op 18-01-1592 en Gijsbert Dircxz. Gool en Cornelis Pouwelsz. van
Swanenburch notaris als voogden van het nagelaten weeskind van zaliger Claes Dircxz. Gool, te
weten Aelbert Gerijtsz. voor ⅔ parten en de voorn. voogden voor ⅓ part, hebben op 20-12-1591
verkocht aan Maerten Henricxz, lakenbereider 3 perceeltjes land aan de stadssingel buiten de
Hogewoerdse poort, groot tezamen volgens de meting van Jacob van Banchem landmeter van
Rijnland 210 roeden 5 riem voeten, belend ten N: Cornelis Jansz. Bontecraeij en Maerten Henricxz.
voorsz., ten O: Pieter Jansz. van der Does, ten Z: de laan en ten W: Claes Joosten en Cornelis Jansz.
Baggerman. Voorwaarde over de laan en het onderhoud daarvan. Vrij als buurland. Zij bekennen
hiervan voldaan te zijn met een schuldbrief.
Nr. 107 folio 49v. d.d. 16-04-1592.
Aelbert Gerijtsz. van Hogeveen met procuratie van jonkheer Vincent van Lochorst heer van
Heemstede, de procuratie verleden op 18-01-1592 en Gijsbert Dircxz. Gool en Cornelis Pouwelsz. van
Swanenburch notaris als voogden van het nagelaten weeskind van zaliger Claes Dircxz. Gool, te
weten Aelbert Gerijtsz. voor ⅔ parten en de voorn. voogden voor ⅓ part, hebben op 20-12-1591
verkocht aan Pieter Jansz. van der Does korenkoper een perceeltje land aan de stadssingel, groot
volgens de meting van Jacob van Banchem landmeter van Rijnland 60 roeden 5 riem voeten, belend
ten W: jonge Dirck Dircxz. Steen, ten O: Pieter Jansz. voorsz. zelf, ten Z: de heer van Lochorst en het
voorn. weeskind en ten N: de laan. Voorwaarde over de laan en het onderhoud daarvan. Vrij als
buurland. Zij bekennen hiervan voldaan te zijn met een schuldbrief.
Nr. 108 folio 50 d.d. 16-04-1592.
Pieter van der Does heeft verkocht aan Adriaen Bouwenz. wonende Leiden een perceeltje land groot
60 roeden 5 riem voeten buiten de Koepoort aan de singel, belend en met de waringen als in de oude
brief. De verkoper houdt van het verkocht land aan zich een stukje land breed 6 roede voeten en lang
6 roede voeten, gelegen oostwaarts van het land van hem comparant, van het land afgeschoten en
niet in de verkoop begrepen. Hij bekent hiervan voldaan te zijn met een schuldbrief van f 130.
Nr. 109 folio 50v. d.d. 14-07-1592.
Robbrecht Comans kruidenier ter ene zijde en Jacob Pietersz. mede kruidenier ter andere zijde
hebben geruild. Jacob Pietersz. zal hebben de helft van een tuin aan de singel bij de Hoogwoerdse
poort van Leiden, belend ten O: Cors Aelbertsz. Visscher, ten Z: Maerten Henricxz. van Vlietenthorn
met de wederhelft van de tuin, ten W: Cornelis Jansz. Bontecraeij en ten N: de singel. Dit met de
lasten en servituten als in de oude brief. Jacob Pietersz. is gehouden Robbrecht Comans schadeloos
te houden van de schuldbrief, door dezelve ter zake van de koop van de voorsz. helft van de tuin t.b.v.
Floris Pietersz. warmoesman verleden, daaronder verbindende de voorsz. helft van de tuin.
Nr. 110 folio 51 d.d. 18-07-1592.
Pieter Cornelisz. kleermaker wonende Leiden is schuldig aan Grietgen Henricxdr. miserabel persoon
wonende Leiden, een losrente van f 12 per jaar met een hoofdsom van f 192. Hij verzekert dit op 3

morgen land aan de Roomburgerlaan, hem bij testament aanbestorven, belend ten N: Cornelis Meesz.
en ten Z: het klooster ter Lede waar bruiker van is Thijs Jan Proncken, strekkende van de Roomburger
laan tot de Roomburger watering.
Nr. 111 folio 51v. d.d. 23-07-1592.
Adriaen Thijmansz. wonende Hamburg heeft in het openbaar verkocht aan Sijmon Cornelisz.
wonende Voorschoten 16 hond land over de Stompwijkse weg aan 2 kampjes naast elkaar, belend
ten ZW: Cornelis Jacobsz. Ruijch, ten NW: de weduwe van Claes Pietersz., ten NO: Cornelis Pieter
Joosten en ten ZO: de Stompwijkse weg. Belast met een losrente van 30 st. per jaar, toekomende het
Sacraments gilde of de arme wezen te Leiden. Nog met een losrente van f 3 per jaar, toekomende het
Pieter Sijmonsz. bagijnhof te Leiden. Hij bekent hiervan voldaan te zijn met de somme van f 753, te
betalen op termijnen.
Nr. 112 folio 51v. d.d. 23-07-1592.
Sijmon Cornelisz. te Voorschoten als principaal en Dirck Maertensz. wonende Zoeterwoude als borg,
heeft gekocht van Adriaen Thijmansz. wonende Hamburg, 2 kampen land groot 16 hond gelegen aan
de Stompwijkse weg, belend ten ZW: Cornelis Jacobsz., ten NW: de weduwe van Claes Pietersz., ten
NO: Cornelis Pieter Joosten en ten ZO: de Stompwijkse weg. Belast met een losrente van 30 st. per
jaar, toekomende het Sacraments gilde of de arme wezen te Leiden. Nog met een losrente van f 3 per
jaar, toekomende het Pieter Sijmonsz. bagijnhof te Leiden.
Nr. 113 folio 52 d.d. 23-07-1592.
Adriaen Thijmansz. wonende Hamburg heeft openbaar verkocht aan Jan Matheusz. wonende
Zoeterwoude 2½ morgen land aan de Stompwijkse weg in Zoeterwoude, belend ten ZW: Dirck
Maertsz., ten NW: de Stompwijkse weg, ten NO: de weduwe van Huijch Lourisz. en ten ZO: de oude
Zwet. Belast met f 10-10-00 per jaar, toekomende het St. Catherijnen klosster. Nog met f 7 per jaar,
toekomende het klooster Abcoude te Leiden. Hij bekent hiervan voldaan te zijn met een schuldbrief
van f 561, te betalen op termijnen.
Nr. 114 folio 52v. d.d. 23-07-1592.
Jan Matheusz. als principaal en Jan Willemsz. Roskam en Dirck Lenertsz. als borgen, heeft in het
openbaar gekocht van Adriaen Thijmansz. wonende Hamburg 2½ morgen land gelegen aan de
Stompwijkse weg, belend ten ZW: Dirck Maertsz., ten NW: de Stompwijkse weg, ten NO: de weduwe
van Huijch Lourijsz. en ten ZO: de oude Zwet. Belast met f 10-10-00 per jaar, toekomende het St.
Catherijnen klooster. Nog met f 6 per jaar, toekomende het klooster Abcoude te Leiden. Hij belooft zijn
borgen schadeloos te houden en verbindt hieraan het voorn. land.
Nr. 115 folio 53 d.d. 23-07-1592.
Adriaen Thijmansz. wonende Hamburg heeft in het openbaar verkocht aan Dirck Maertsz. wonende
Zoeterwoude 2 kampen land groot 5 morgen 2 hond aan de Stompwijkse weg, belend ten ZW: Huijch
Lourisz. weduwe, ten NW: de Stompwijkse weg, ten NO: Cornelis Meesz. en ten ZO: de oude Zwet.
Belast met f 3 per jaar, toekomende St. Katherijnen gasthuis te Leiden. Nog met f 12 per jaar,
toekomende Claes Cornelisz. van Noort. Hij bekent hiervan voldaan te zijn met een rentebrief van f 25
per jaar met een hoofdsom van f 400.
Kanttekening d.d. 25-03-1634: De rentebrief is voldaan en gecasseerd.
Nr. 116 folio 53v. d.d. 23-07-1592.
Dirck Maertsz. wonende Zoeterwoude als principaal en Sijmon Cornelisz. te Voorschoten als borg
heeft gekocht van Adriaen Thijmantsz. wonende Hamburg 2 kampen land groot 5 morgen 2 hond,
gelegen aan de Stompwijkse weg, belend ten ZW: Huijch Lourisz. weduwe, ten NW: de Stompwijkse
weg, ten NO: Cornelis Meesz. en ten ZO: de oude Zwet. Belast met f 3 per jaar, toekomende St.
Katherijnen gasthuis te Leiden. Nog met f 12 per jaar, toekomende Claes Cornelisz. van Noort.
Kanttekening d.d. 11-04-1647: De rentebrief is voldaan en gecasseerd.
Nr. 117 folio 54 d.d. 23-07-1592.
Dirck Maertsz. als principaal en Sijmon Cornelisz. te Voorschoten als borg, zijn schuldig aan Adriaen
Thijmansz. een losrente van f 25 per jaar met een hoofdsom van f 400. De rente spruit uit de koop van
5 morgen 2 hond land aan de Stompwijkse weg, belend ten ZW: Huijch Lourisz. weduwe, ten NW: de
Stompwijkse weg, ten NO: Cornelis Meesz. en ten ZO: de oude Zwet.
Nr. 118 folio 54v. d.d. 25-07-1592.
Laurens Gael gecommitteerde raad van de Staten van Holland heeft opgedragen t.b.v. Pons Jansz.
wonende Leiden 9 morgen 3 hond 53 roeden weiland. Hij bekent hiervan voldaan te zijn.
Nr. 119 folio 54v. d.d. 23-07-1592.
Willem Claesz. Ket heeft verkocht aan Cornelis Jan Thijsz. 2 morgen land in Gelderswouder broek,
gekomen uit de boedel van jonge Willem Willemsz. Belend, belast en met de waringen als in de brief
van decreet getransfigeerd aan de eigendomsbrief van Pons Jansz. als zekere woning en landen uit
de voorsz. boedel van jonge Willem Willemsz. gekocht te hebben. Welke decreetbrief door de

comparant t.b.v. de koper getransfigeerd heeft voor zoveel het dit land aangaat. Hij bekent hiervan
voldaan te zijn met een obligatie inhoudende f 415.
Nr. 120 folio 55 d.d. 23-07-1592.
Aelbert Gerijtsz. van Hogeveen met procuratie van jonkheer Burchout van Lochorst heer van
Heemstede, verleden onder de hand, en Gijsbert Dircxz. Gool en Cornelis Pouwelsz. van
Swanenburch notaris als voogden van het nagelaten weeskind van zaliger Claes Dircxz. Gool, bekent
in de voorn. kwaliteit voor ⅔ parten en de voogden voor ⅓ part op 20-12-1591 verkocht te hebben aan
jonge Dirck Dircxz. Steen olieslager, een perceeltje land aan de stadssingel van Leiden, groot volgens
de meting van Jacob van Banchem gezworen landmeter van Rijnland 58 roeden 14 voeten, belend
ten W: Pieter Pietersz. Lofrijs, ten O: Pieter Jansz. van der Does, ten Z: de heer van Lochorst voorn.
en het weeskind en ten N: de laan. Speciale voorwaarde over de laan. Vrij als buurland. Zij bekennen
hiervan voldaan te zijn met een schuldbrief.
Nr. 121 folio 55 d.d. 25-07-1592.
Frederick Pietersz. Pau gehuwd met Annitgen Huijch Claesz. Gaelsdr. heeft verkocht aan Grietgen
Joostendr. weduwe oude Adriaen Willemsz. van Warmont 5 percelen land gelegen aan elkaar bij de
Roomburger watering, groot volgens de meting van Jacob van Banchem gezworen landmeter van
Rijnland 4 morgen 5 hond 4 roeden, belend ten Z: de Roomburger watering, ten O: de Rijndijk, ten N:
en W: jonkheer Burchout van Lochorst en de Vrouwenkerk te Leiden. Vrij als buurland. Hij comparant,
mitsgaders Lourijs Huijgensz. Gael uit eigen naam alsmede vanwege de boedel van zaliger Huijch
Claesz. Gael als waarborg, beloven het land te vrijen en waren. Hij bekent hiervan voldaan te zijn met
een schuldbrief van f 2.925, te betalen op termijnen.
Nr. 122 folio 55v. d.d. 24-07-1592.
Cornelis Dircxz. van Raemsvelt heeft verkocht aan Simon Gangelofsz. wonende Leiden een perceel
land aan de singel buiten de Hoogwoerdse poort aan de westzijde van de laan. Belend, belast en met
de waringen als in de oude brief. Hij bekent hiervan voldaan te zijn met een schuldbrief inhoudende f
215, te betalen op termijnen.
Nr. 123 folio 56 d.d. 28-03-1592.
Jan Pietersz. Berch wonende Weipoort heeft verkocht aan Cunier Pietersz. wonende Weipoort ⅓ part
van 2 morgen land, belend ten O: en Z: Maerten Cornelisz., ten W: Cornelis Claes Lambertsz. te
Leiden en ten N: de baljuw van Benthuizen. Vrij als buurland. Hij bekent hiervan voldaan te zijn, de
eerste penning met de laatste.
Nr. 124 folio 56 d.d. 28-03-1592.
Jan Pietersz. Berch buurman te Zoeterwoude wonende Weipoort heeft verkocht aan Maerten
Cornelisz. wonende Benthuizen ⅓ part van 2 morgen land, belend ten N: Adriaen Pietersz. van der
Kade baljuw en schout van Benthuizen, ten O: hij comparant zelf, ten Z: Maerten voorsz. en ten W:
Cunier Pietersz. Vrij als buurland. Hij bekent hiervan voldaan te zijn, de eerste penning met de laatste.
Nr. 125 folio 56v. d.d. 23-01-1592.
Laurens Gael gecommitteerde raad van de Staten van Holland heeft opgedragen aan Pons Jansz.
wonende Leiden 16 morgen 4 hond 40 roeden land, zo teel- als weiland zoals omschreven in de oude
brief. Hij bekent hiervan voldaan te zijn.
Nr. 126 folio 56v. d.d. 23-01-1592.
Laurens Gael gecommitteerde raad van de Staten van Holland, representerende de overheid, heeft
opgedragen t.b.v. Cornelis Corsz. Goes 5 morgen 97 roeden zo teel- als weiland zoals omschreven in
de oude brief. Hij bekent hiervan voldaan te zijn.
Nr. 127 folio 57 d.d. 01-08-1592.
Henrick Egbertsz. korenkoper wonende Leiden heeft verkocht aan Touchau Fache van Rijsel verwer
wonende Leiden, een tuin buiten de Koepoort, belend ten W: Pieter Jan Broossen bosdrager, ten O:
Dirck Claesz. Gel glasmaker, Dirck Jansz. in de Mandenmakerssteeg en Jasper van Banchem, ten N:
de laan en ten Z: de sloot en daarover Pieter Joosten in het Joopen Vat. Belast met een pacht van 12
st. per jaar, toekomende Pieter Berchooch. Hij bekent hiervan voldaan te zijn met een rentebrief
inhoudende f 12-10-00 losbaar met f 200 en een schuldbrief van f 325.
Nr. 128 folio 57 d.d. 01-08-1592.
Touchau Fache van Rijsel wonende Leiden is schuldig aan Henrick Egbertsz. korenkoper wonende
Leiden een losrente van f 12-10-00 per jaar met een hoofdsom van f 200. Hij verzekert dit op een tuin
buiten de Koepoort, belend ten W: Pieter Jan Broossen bosdrager, ten O: Dirck Claesz. Gel
glasmaker, Dirck Jansz. in de Mandenmakerssteeg en Jasper van Banchem, ten N: de laan en ten Z:
de sloot en daarover Pieter Joosten in het Joopen Vat. De rente spruit uit de koop van dit land.
Kanttekening d.d. 16-09-1604: De rentebrief is gelost en gecasseerd.
Nr. 129 folio 58 d.d. 01-08-1592.

Pieter Jansz. van der Does korenkoper met procuratie van Josijna Franssendr. weduwe Adriaen Dirck
Ottensz. zijn huisvrouws moeder, de procuratie verleden voor Dirck van Egmond notaris op 09-111591, heeft verkocht aan Henrick Egbertsz. korenkoper wonende Leiden een tuin of boomgaard
buiten de Hoogwoerdse poort omtrent de singel, belend ten N: Jan Pietersz. warmoesman en de laan,
ten Z: het land van Joost van Thol, ten O: St. Catherijnen gasthuis en ten W: Adriaen Bouwensz. en
de laan door Maerten Henricxz. afgeheind uit het land gekomen van de heer van Lochorst. Hiertoe de
eigendom van de laan gelegen bezijden de tuin van IJsbrant Jacobsz. van der Bouchorst, strekkende
voor van de singel tot de voorsz. tuin, zulks de laan hem comparant competeert afgescheiden,
nochtans de eigendom van de laan voor de tuin van Jan Henricxz. van der Does zijn comparants
vader daarover de voorsz. koper alleen zijn uitpad heeft zoals de anderen. Voorts bekende hij
comparant in eigendom aan de voorn. Henrick Egbertsz. verkocht te hebben een stukje land van 6
roede voeten vierkant, door hem comparant met meer anderen gekocht van Aelbert Gerijtsz. van
Hogeveen die procuratie had van jonkheer Vinchent van Lochorst heer van Heemstede etc. en de
voogden van het nagelaten weeskind van Claes Dircxz. Gool, etc. Hij bekent hiervan voldaan te zijn,
de eerste penning met de laatste.
Kanttekening d.d. 25-02-1593: Bouwen Adriaensz. wonende op de Hogevoort bekent dat Henric
Egbertsz. toebehoord 6 roede voeten.
Nr. 130 folio 58 d.d. 27-05-1590.
Lenert Willemsz. Cruijst is schuldig aan Louris Mathijsz. de somme van f 140, spruitende ter zake van
de koop van 1 morgen land in de Geren, belend ten ZW: Maerten Jansz., ten NO: Hendrick Adriaensz.
te Zoetermeer, ten NW: Jan Henricxz. Los en ten ZO: Maritgen Claesdr. weduwe Thees Gerrit
Louwen. Hij belooft te betalen met f 50 gereed en de rest op f 50 per jaar.
Nr. 131 folio 58v. d.d. 01-08-1592.
Aernt Jansz. wonende Zoeterwoude aan de Hogerijndijk is schuldig aan Trijntgen Dircxdr. weduwe
Adriaen Thomasz. zijn huisvrouws moeder, de somme van f 144, spruitende uit de zaak van een aktie
die Trijntgen competeert aan het huis en erf waarin de comparant woont aan de Hogerijndijk, belend
ten N: Cornelis Fransz. en ten Z: Eewout Fransz., strekkende van de Rijndijk tot in de Rijn. Hij belooft
te betalen met f 12 per jaar.
Nr. 132 folio 58v. d.d. 06-08-1592.
Quiring Bartholomeesz. wonende Leiden heeft verkocht aan Dirck Pietersz. warmoesman wonende
Leiden een tuin of stuk warmoesland aan de Hogerijndijk. Belend, belast en met de waringen als in de
oude brief. Hij bekent hiervan voldaan te zijn met een schuldbrief door hem uit zaak van de koop van
het warmoesland t.b.v. zaliger Maerten Dircxz. en Aeltgen Allertsdr. verleden, te vrijen en schadeloos
te houden.
Nr. 133 folio 59 d.d. 06-08-1592.
Quijring Bartholomeesz. warmoesman heeft verkocht aan Cornelis Sijmonsz. boomgaardman de helft
van een buitendijk aan de Hogerijndijk waarvan Cornelis Sijmonsz. zelf de wederhelft heeft. Belend,
belast en met de waringen als in de oude brief. Hij bekent hiervan voldaan te zijn met een schuldbrief
van f 125.
Nr. 134 folio 59v. d.d. 06-08-1592.
Maerten Henricxz. lakenbereider heeft verkocht aan Claes Cornelisz. Colijn, Dirck Jansz., Abraham
Cornelisz. en Barbara Cornelisdr. weduwe Dirck Aerntsz. Cortenbosch tezamen een tuin en erf buiten
de Hogewoerdse poort bij de singel, belend ten N: Aernt Gerijtsz., ten Z: en W: de lanen en ten O: hij
comparant zelf. Dit met de waringen en servituten als in de oude brief. Hij bekent hiervan voldaan te
zijn met een schuldbrief, inhoudende f 218.
Kanttekening d.d. 15-04-1641: De kustingbrief is gecasseerd.
Nr. 135 folio 59v. d.d. 06-08-1592.
Jan Pietersz. warmoesman heeft verkocht aan Jacob Cornelisz. wonende in de Werelt te Leiden een
tuin buiten de Hogewoerdse poort aan de singel aan de oostzijde van de laan. Belend en met de
waringen als in de oude brief. Hij bekent hiervan voldaan te zijn met een schuldbrief, inhoudende f
200.
Nr. 136 folio 60 d.d. 06-08-1592.
Maerten Henricxz. Vlietenhoorn, Willem Jacobsz. Scheij, Jacob Cornelisz. en Pieter Jansz. van der
Does hebben op 20-12-1591 verkocht aan Aelbert Gerijtsz. Hogeveen die procuratie heeft van
jonkheer Vinchent van Lochorst heer van Heemstede etc., Gijsbert Dircxz. Gool en Cornelis Pouwelsz.
Swanenburch notaris als voogden van het nagelaten weeskind van zaliger Claes Dircxz. Gool, een
perceeltje land buiten de Koepoort aan de singel, gekomen uit het land genaamd Lucifaersvelt, belend
ten W: Maerten Henricxz. voorsz. zelf, ten Z: de laan, ten O: zij comparanten met de voorsz. laan en
ten N: Maerten Henricxz. voorsz. met een partij land door hem gekocht van de voorsz. van der Does.
De oude eigendomsbrief was alleen op Maerten Henricxz. gemaakt en hij moest de kooppenningen

alleen dragen volgens de schuldbrief door hem verleden. Volgen nog voorwaarden over de afheining.
De comparanten beloven het land te vrijen.
Nr. 137 folio 60v. d.d. 22-08-1592.
Pons Jansz. wonende Leiden heeft openbaar gekocht van de Staten van Holland 16 morgen 4 hond
40 roeden zo teel- als weiland, gekomen van de abdij van Egmond, belend ten O: Claes Gijsbrechtsz.
van Dorp met 8 morgen en de abdij van Egmond zelf met 9 morgen 3 hond 53 roeden weiland en ten
W: de heer van Lochorst, laatst gebruikt door de weduwe en erfgenamen van Cornelis Jansz. te
Leiden, strekkende van de dijk of heerweg zuidwaarts tot de watering. Hij heeft tot zijn last genomen
een losrente van £ 200 per jaar tegen de penning 16, af te lossen met £ 400 per keer.
Kanttekening d.d. 04-04-1620: De rentebrief is gelost en gecasseerd.
Nr. 138 folio 61 d.d. 22-08-1592.
Pons Jansz. wonende Leiden heeft openbaar gekocht van de Staten van Holland 9 morgen 3 hond 53
roeden weiland, gekomen van de abdij van Egmond, belend ten O: Catharina gasthuis te Leiden, ten
W: de voorn. Pons Jansz., ten Z: de watering en ten N: Claes Gijsbertsz. van Dorp met 8 morgen,
laatst gebruikt door de weduwe en erfgenamen van Cornelis Jansz. te Leiden. De comparant heeft tot
zijn last genomen een losrente van £ 20 per jaar tegen de penning 16, af te lossen met £ 400.
Kanttekening d.d. 04-04-1620: De rentebrief is afgelost en gecasseerd.
Nr. 139 folio 61 d.d. 20-08-1592.
Willem Dircxz. wonende Zoeterwoude heeft verkocht aan Pieter Brammer schoenmaker wonende aan
de Hogerijndijk, een erf met poting en planting in de Weipoort, belend ten N: hij comparant zelf en ten
ZO: de Weipoortse vliet en de sloot van de comparant, strekkende tot in de sloot zuidwaarts in de
Vliet. Voorwaarde over een gangpad. Hij bekent hiervan voldaan te zijn met een schuldbrief van f 200.
Nr. 140 folio 61v. d.d. 26-08-1592.
Abraham Cornelisz. wonende Leiden zoon van Cornelis Adriaensz., geïnstitueerde erfgenaam van
Haesgen Willem Bouwensz. weduwe Mr. Claes de Wilde, is schuldig aan Alijd Willemsdr. weduwe
Aelbert Dircxz. zijn moeie, een losrente van f 18-15-00 per jaar met een hoofdsom van f 300. Hij
verbindt hieraan zijn gedeelte van een woning met 18½ morgen land, strekkende uit de Meerburger
watering tot de Stompwijkse watering, belend ten W: de St. Jansheren te Haarlem en ten O: de
Hofweg en de weduwe van Gerijt Boeckelsz. Nog zijn gedeelte van 3½ morgen land, belend ten N: de
Stompwijkse weg, ten W: Dirck Maertsz., ten Z: de Ommedijkse watering en ten O: Pieter Mees
Jorisz. en Philips Danielsz. Nog zijn gedeelte in 5½ hond land, belend ten N: de Stompwijkse weg, ten
W: Willem Pouwelsz. van Thoornvliet en Jan Marcusz. van Ieperen, ten Z: de oude Zwet en ten O: de
St. Jansheren te Haarlem.
Nr. 141 folio 62 d.d. 01-09-1592.
Lambert Cornelisz. Verdoes gehuwd met Neeltgen Cornelisdr. wonende Leiden geïnstitueerde
erfgenaam van Haesgen Willem Bouwensz. weduwe Mr. Claes de Wilde is schuldig aan Alijd
Willemsdr. weduwe Aelbert Dircxz. zijn moeie, een losrente van f 18-15-00 per jaar met een hoofdsom
van f 300. Hij verzekert dit op zijn gedeelte van een woning met 18½ morgen land, strekkende uit de
Meerburger watering tot de Stompwijkse watering, belend ten W: de St. Jansheren te Haarlem en ten
O: de Hofweg en de weduwe van Gerijt Boeckelsz. Nog op zijn gedeelte van 3½ morgen land, belend
ten N: de Stompwijkse weg, ten W: Dirck Maertsz., ten Z: de Ommedijkse watering en ten O: Pieter
Mees Jorisz. en Philips Danielsz. Nog op zijn gedeelte van 5½ hond land, belend ten N: de
Stompwijkse weg, ten W: Willem Pouwelsz. van Thoornvliet en Jan Marcusz. van Ieperen, ten Z: de
oude Zwet en ten O: de St. Jansheren te Haarlem.
Nr. 142 folio 62v. d.d. 15-09-1592.
Jan van Velsen Dircxz. wonende Leiden heeft verkocht aan Cornelis de Wit wonende Leiden een tuin
e
buiten de Koepoort, zijnde de 2 tuin vanaf Pouls Adriaensz., belend ten W: Jan van Velsen voorsz.
e
met de 1 tuin, ten N: de laan, ten O: Heijnrick Bomair en ten Z: de wei van het Catharina gasthuis.
Belast met 9 st. 2 penn. per jaar, zijnde ¼ part van 36 st. 8 penn. per jaar. De gehele 36 st. 8 penn.
staan o.a. op de voorsz. tuin, met hem comparant, mitsgaders Dirck Philipsz. boomgaardman zijn
zwager, welke zich waarborg geconstitueerd heeft. Hij bekent hiervan voldaan te zijn met een
schuldbrief van f 300.
Nr. 143 folio 63 d.d. 15-09-1592.
Jan van Velsen Dircxz. heeft verkocht aan Henrick Bomair 2 tuintjes, zijnde beiden de achterste van 4
tuintjes waarvan de rest hem comparant en de Wit toebehoren, gelegen buiten de Koepoort, belend
ten O: Jan Gerijtsz. Buijtewech en ten Z: de wei van het Catharina gasthuis. Belast met 18 st. 4 penn.
zijnde de helft van 36 st. 8 penn., toekomende de armen in Jerusalem in Leiden. Waarborg Dirck
Philpsz. boomgaardman zijn zwager. Hij bekent hiervan voldaan te zijn met een schuldbrief van f 600.
Nr. 144 folio 63 d.d. 15-09-1592.

Jan van Velsen Dircxz. wonende Leiden heeft verkocht aan Cornelis de Wit wonende Leiden een tuin
e
buiten de Koepoort, zijnde de 2 van Pouls Adriaensz. tuin af, belend ten W: Jan van Velsen voorsz.
e
met de 1 tuin, ten N: de laan, ten O: Henrick Bomair en ten Z: de wei van het Catharina gasthuis.
Belast met 9 st. 2 penn., zijnde ¼ part van 36 st. 8 penn. per jaar, toekomende de armen in Jerusalem
te Leiden. Waarborg Dirck Philpsz. boomgaardman zijn zwager. Hij bekent hiervan voldaan te zijn met
een schuldbrief van f 300.
Nr. 145 folio 63v. d.d. 17-09-1592.
Maerten Henricxz. Vlietenhoorn wonende Leiden heeft verkocht aan Adriaen Erasmusz. een tuin aan
de singel. Belend, belast en met de waringen als in de oude brief. Hij bekent hiervan voldaan te zijn
met een schuldbrief van f 675.
Nr. 146 folio 63v. d.d. 20-09-1592.
Dirck Gerijtsz. te Zoetermeer heeft verkocht aan Claes Gijssen 3 hond land. Belend, belast en met de
waringen als in de oude waarbrief. Hij bekent hiervan voldaan te zijn met een schuldbrief.
Nr. 147 folio 64 d.d. 31-10-1592.
Cornelis Cornelisz. Goes wonende Leiden heeft gekocht van de Staten van Holland 5 morgen 97
roeden land. gekomen van de abdij van Egmond, te weten 1 morgen 4 hond 90 roeden teelland,
belend ten O: het weeskind van Cornelis Berchooch, ten Z: Heijndrick van der Strijp, ten W: de heer
van Lochorst en ten N: de dijk of heerweg. Nog 3 morgen 2 hond 7 roeden weiland, belend ten O:
Meus Alewijnsz., strekkende westwaarts tot de Vliet met een buitendijk en de uiterdijk over de
heerweg tot de scheiding van Voorschoten, ten Z: het Catharina gasthuis te Leiden en ten N:
Claesgen Jansdr. te Delft. Belast met een losrente van £ 54 per jaar tegen de penning 16, te lossen
met f 400 per keer.
Nr. 148 folio 64v. d.d. 26-10-1592.
Willem Fransz. bode van Zoeterwoude oud 37 jaar, Cornelis Lenertsz. de zoon van Lenert Adriaensz.
Bon wonende Zoeterwoude 20 jaar en Thonis Jansz. uit Vlaanderen nu wonende Zoeterwoude 30
jaar, verklaren t.v.v. Willem Cornelisz. Quant buurman van Zoeterwoude dat zij in 1592 verschillende
malen gezien hebben dat de paarden (die Pieter) Neel Jan Bouwensz. wonende Leiderdorp aan de
Doesbrug. weidende was omtrent Meerburg in Zoeterwoude, gegaan en geweid zijn in het land welke
de requirant gebruikt, etc.
Nr. 149 folio 65 d.d. 26-10-1592.
Jacob Aelbertsz. oud 38 jaar wonende aan de Hogerijndijk verklaarde t.v.v. Willem Cornelisz. Quant
wonende Zoeterwoude dat hij deposant 1592 diverse malen gezien heeft dat de paarden, die Pieter
Neel Jan Bouwensz. wonende Leiderdorp aan de Doesbrug, weidde, etc.
Nr. 150 folio 65 d.d. 12-11-1592.
Floris Pietersz. warmoesman wonende Leiden heeft verkocht aan Pieter Jansz. van der Does
korenkoper wonende Leiden, de helft van een tuin buiten de Hogewoerdse poort aan de singel,
belend ten O: de domproost van Utrecht, ten Z: Dirck Pietersz. warmoesman, ten W: de gemene laan
en ten N: Lenert Roelofsz. Vrij als buurland. Hij bekent hiervan voldaan te zijn met een schuldbrief,
inhoudende f 200.
Nr. 151 folio 65 d.d. 12-11-1592.
Pieter Jansz. van der Does korenkoper wonende Leiden heeft verkocht aan Jacob van Bouckercke
wonende Leiden, de helft van een tuin bij de singel buiten de Hogewoerdse poort, belend ten N:
Lenert Roelofsz., ten Z: Dirck Pietersz. warmoesman, ten W: de gemene laan en ten O: de domproost
te Utrecht. Vrij als buurland. Met een vrije in- en uitgang op de laan. Voorwaarde over de sloot. Hij
bekent hiervan voldaan te zijn met een schuldbrief van f 225.
Nr. 152 folio 65v. d.d. 12-11-1592.
Jan Pietersz. Berch is schuldig aan Annetgen Jansdr. nagelaten weeskind van Jan Cornelisz.
Neleman een losrente van f 6-05-00 per jaar met een hoofdsom van f 75 die verhoogd is tot f 100
tegen de penning 16. Hij verbindt hieraan een huis en erf met 1½ morgen land met poting en planting
in de Weipoort, belend ten N: de weduwe van Pouls van Thoornvliet, ten O: de Weipoortse vliet, ten
W: de Weipoortse weg en ten Z: Jan Willemsz. Roskam.
Kanttekening d.d. 27-06-1599: De brief is gelost gelijk oude Adriaen Jansz. Berch de gecasseerde
brief heeft vertoond.
Nr. 153 folio 66 d.d. 20-08-1592.
Henrick Pietersz. bakker als eiser in materie van naasting ter ene zijde en Adriaen Maertensz. de
Zwart zijn zwager verweerder ter andere zijde. De eiser was ter kennis gekomen dat de verweerder
van Cornelis Cornelisz. te Rotterdam gekocht had de helft van een woning met 14 morgen 2 hond
land aan de Ommedijk bij de Noord A, belend in het geheel ten N: de Ommedijk en de erfgenamen
van Mouring Gijsbertsz., ten O: de Geersloot en de erfgenamen van Gerrit Louwerisz., ten Z: de
erfgenamen van Dirck Jansz. Coster en Willem Jacobsz. en ten W: de erfgenamen van Cornelis

Jansz. alias jonge Jan en Cornelis Jan Thijsz. Hij eiser heeft dezelve koop (als zijnde ongebonden)
gerechtelijk genaast. De eiser en verweerder zijn de voorn. Cornelis Cornelisz. even na. De eiser is
met het land gemeen gelegen en de naasting is volgens hem terecht gedaan. De verweerder is
tevreden met de betaling. De voorn. Cornelis Cornelisz., zwager van Adriaen Maertsz. heeft van het
genaaste alsnog een brief van eigendom laten verlijden en bekent aan Adriaen Maertsz. verkocht te
hebben de helft van een woning en landen, voor verhaald. Belast en met de waringen als in de oude
brief van 30-01-1589. Hij bekent hiervan voldaan te zijn, de eerste penning met de laatste.
Nr. 154 folio 66v. d.d. 21-11-1592.
Jan Pietersz. Berch wonende Weipoort is schuldig aan Burchgen Henricxdr. weduwe Gerijt Buijtewech
poorteres van Leiden, een losrente van f 12-10-00 per jaar. Hij verbindt hieraan zijn huis en erf waarin
hij woont met een schuur, barg, poting en planting en 5 hond land daaraan gelegen in de Weipoort,
belend ten N: de weduwe van Pouls van Thoornvliet, ten O: de Weipoortse vliet, ten W: de Weipoortse
weg en ten Z: Jan Willemsz. Roskam. Nog 1½ morgen land met een uitgang aan de Broekweg,
belend ten N: Jan Jacobsz., ten Z: Pons Jansz., ten O: Jan Jacobsz. voorsz. en ten W: Willem Florisz.
Nog 4 hond land aan de Broekweg, belend ten O: Benthuizer kade, ten Z: Maerten Cornelisz., ten W:
Maerten voorsz. en ten N: de schout van Benthuizen.
Kanttekening d.d. 30-11-1619: De rentebrief is gelost en gecasseerd.
Nr. 155 folio 67 d.d. 21-11-1592.
Jan Huijgensz. wonende in Hofland te Voorschoten is schuldig aan Henrick Buijtewech poorter van
Leiden een losrente van f 8 per jaar met een hoofdsom van f 132. Hij verzekert dit op 6 morgen 4
hond weiland te Zoeterwoude, belend ten Z: Meerburger watering, ten N: de Vliet, ten O: Jan
Joachimsz. en ten W: Willem Lourisz. c.s.
Kanttekening d.d. 30-03-1608: De rentebrief is gelost en gecasseerd.
Nr. 156 folio 67v. d.d. 02-12-1592.
Abraham Cornelisz. voor zichzelf en Lambert Cornelisz. gehuwd met Neeltgen Cornelisdr.,
erfgenamen van Haesgen Willemsdr. weduwe Mr. Claes de Wilde, hebben verkocht aan Willem
Adriaensz. en Bouwen Adriaensz. gebroeders, 1/6 part van een woning met 18½ morgen land,
strekkende uit de Meerburger watering tot de Stompwijkse watering, belend ten W: de St. Jansheren
te Haarlem en ten O: de Hofweg en de weduwe van Gerijt Beuckelsz. Nog 4½ morgen land, belend
ten N: de Stompwijkse weg, ten W: Dirck Maertensz., ten Z: de Ommedijkse watering en ten O: Pieter
Mees Jorisz. en Philps Danielsz.. Nog 5½ hond land, belend ten N: de Stompwijkse weg, ten W:
Willem Pouwelsz. van Thoornvliet en Jan Marcusz. van Ieperen, ten Z: de oude Zwet en ten O: de St.
Jansheren te Haarlem. Nog 4 morgen 4 hond land in Stompwijk, belend ten O: (niets ingevuld), ten N:
de Goweg en ten Z: de Stompwijkse watering. Belast met 30 comans groot per jaar, toekomende de
kerk van Zoeterwoude. Item met 30 comans per jaar, toekomende de commanderij of deputaten van
de Pieterskerk te Leiden. Nog f 4 rijns en 2 comans groot per jaar, toekomende het Catharina gasthuis
te Leiden. Nog een pacht van f 4 en 2 kapoenen per jaar, toekomende Gijsbert Gool. Nog een rente
van f 4 per jaar, toekomende Bouwen Adriaensz. metselaar. Hiervan zullen de kopers 1/6 deel dragen.
De kopers zullen hierboven dragen een losrente van f 37-10-00 per jaar losbaar met f 600 volgens de
brieven daarvan zijnde die de comparanten zelf daarop t.b.v. Alijd Willemsdr. weduwe Aelbert Dircxz.
geconstitueerd hebben. Zij comparanten beloven het 1/6 part te vrijen en waren en verbinden hieraan
de portie als zij hebben in de huizing en erf, staande op Steenhuis, door Neeltgen Willemsdr.
achtergelaten en in het openbaar te koop staande. Zij bekennen hiervan voldaan te zijn met een
schuldbrief van f 1.000.
Nr. 157 folio 68 d.d. ut supra.
Willem Adriaensz. en Bouwen Adriaensz. gebroeders poorters van Leiden zijn schuldig aan Alijdt
Willemsdr. weduwe Aelbert Dircxz, een losrente van f 50 per jaar tegen de penning 16 met een
hoofdsom van f 800. Zij verbinden hieraan de helft van een woning met 18½ morgen land, strekkende
uit Meerburger watering tot aan de Stompwijkse watering, belend ten W: de St. Jansheren te Haarlem
en ten O: de Hofweg en de weduwe van Gerit Beuckelsz. Nog de helft van 3½ morgen land, belend
ten N: de Stompwijkse weg, ten W: Dirck Maertsz., ten Z: de Ommedijkse watering en ten O: Pieter
Mees Jorisz. en Philps Danielsz. Nog de helft van 5½ hond land, belend ten N: de Stompwijkse weg,
ten W: Willem Pouwelsz. van Thoornvliet en Jan Marcusz. van Ieperen, ten Z: de oude Zwet en ten O:
de St. Jansheren te Haarlem. Nog de helft van 4 morgen 4 hond land, gelegen in Stompwijk, belend
ten N: de Goweg en ten Z: de Stompwijkse watering.
Nr. 158 folio 68v. d.d. 19-12-1592.
Jacob Jansz. Berch en Cornelis Maertsz. verklaren dat op 06-06-1592 dat Jan Pietersz. Berch hun
vader en schoonvader respective tot hun comparanten behoef, mitsgaders t.b.v. oude Adriaen Jansz.
Berch en Henrick Cornelisz. Quant, verleden heeft een brief waarin hij verkocht had aan oude Adriaen
Jansz. Berch en Cornelisz. tezamen, voor de ene helft en Jacob Jansz. en Henrick Cornelisz. voorsz.,

voor de andere helft, 6 morgen 5 hond 57 roeden land in de Weipoort, belend ten N: de weduwe en
erfgenamen van Pouls van Thoornvliet Willemsz., ten O: de Weipoortse weg, ten W: Jan Jacobsz. bij
de Quakel en ten Z: de Nieuweweg. Belast als de voorsz. brief inhoudt. Het land wordt onder hun
vieren gedeeld. Adriaen Jansz. en Cornelis Maertsz. tezamen zouden hebben de noordelijke helft en
Jacob Jansz. en Henrick Cornelisz. tezamen de zuidelijke helft. Jacob Jansz. bekent zijn portie
verkocht te hebben aan Henrick Cornelisz. Quant zijn zwager welke nu de zuidelijke helft alleen
toekomt. Cornelis Maertsz. heeft insgelijks zijn portie verkocht aan Adriaen Jansz. zodat deze de
noordelijke helft alleen toekomt.
Nr. 159 folio 69 d.d. 05-12-1592.
Burchgen Henricxdr. weduwe Gerijt Beuckelsz. Buijtewech geassisteerd met haar zoon en gekozen
voogd Hendrick Buijtewech heeft gecedeerd aan Cornelis en Joachim Jansz. gebroeders en poorters
van Leiden 3 stalen en ½ staal, gelegen naast elkaar aan de Hogerijndijk, tezamen groot 54 roeden
behalve het water of sloten tussen elke staal gelegen, belend ten W: de weduwe en kinderen van
Adriaen Willemsz. met hun tuin, ten O: Louris Andriesz., strekkende van de dijk tot de Rijn. Vrij als
buurland. Zij bekent hiervan voldaan te zijn met een losrentebrief van f 26-10-00 per jaar.
Nr. 160 folio 69v. d.d. 06-12-1592.
Henrick Meijnertsz. warmoesman wonende Leiden heeft verkocht aan Jan Marcusz. van Walwijck 2
perceeltjes land buiten de Koepoort. Belend, belast en met de waringen als in de oude brief. Hij
bekent hiervan voldaan te zijn met een schuldbrief, heden verleden.
Nr. 161 folio 69v. d.d. 06-12-1592.
Jan Marcusz. van Walwijck wonende Leiden heeft verkocht aan Henrick Meijnertsz. warmoesman
wonende Leiden 2 stalen buiten de Hogewoerdse poort, belend ten W: Jan Pietersz. Sanguijn, ten O:
hij comparant en daaraan Maritgen Thonisdr. weduwe Sijmon Jacobsz., strekkende van de dijk tot de
Rijn. Belast en met de waringen als in de oude brief. Hij bekent hiervan voldaan te zijn met ruiling van
land.
Nr. 162 folio 80 d.d. 10-12-1592.
Lenert Cornelisz. timmerman heeft verkocht aan Sijmon Crijnen wonende Weipoort een stuk land in
Gelderswoude, belend ten O: Sijmon Crijnen voorsz., ten Z: Cornelis Vrancken, ten W: Jacob
Cornelisz. in den Boomgaert en ten N: Dirck Vrancken Quest. Vrij als buurland. Hij mag dit land
slagturven. Voorts beloofde hij comparant mitsgaders Cornelis Gerijtsz. Lijn zijn vader die als
waarborg optreedt, het land te vrijen en waren. Hij bekent hiervan voldaan te zijn met een schuldbrief.
Kanttekening: Deze brief is te niet mits de naasting door Cornelis Geritsz. Lijn de vader van Lenert
Cornelisz.
Nr. 163 folio 70 d.d. 12-12-1592.
Cornelis Oliviersz. wonende Leiden heeft verkocht aan Maritgen Thonisdr. weduwe Sijmon Jacobsz.
wonende Leiden een staal aan de Hogerijndijk, belend ten W: Jacob Willemsz. van der Burch met de
gehele sloot en ten O: Jan van Velsen Dircxz., strekkende van de dijk tot de Rijn. Vrij als buurland. Hij
bekent hiervan voldaan te zijn met een schuldbrief van f 145.
Nr. 164 folio 70v. d.d. 15-12-1592.
Robbrecht Quijrinsz. warmoesman heeft verkocht aan Mathijs Harmantsz. van (Crenenburch), Frans
IJsaacxz. van den Berch, Dirck Christoffelsz. van Nieuwenhoven en Jacob Gommertsz. van Noorde
bode met de roede van Leiden, de helft van 4 hond 22 roeden land buiten de koepoort, belend ten O:
de verkoper zelf met de halve sloot en de wederhelft van het voorsz. land, ten Z: Petronella weduwe
Jacob Sijmonsz. van Loo, ten N: de singel en ten W: de erfgenamen van Jacob Duvenvoirde c.s.
Belast met een erfpacht van f 6 per jaar, zijnde een gedeelte van f 13, toekomende Harck Allertsz.
lijndraaier te Amsterdam, staande op het gehele land. Voorwaarden over de singel, poort en
scheidingsloot, etc. Hij belooft hun te vrijen en waren en verbindt hieraan de wederhelft van het land,
belend ten N: de voorsz. singel, ten O: en Z: de weduwe van Jacob Sijmonsz. van Loo en ten W: de
verkocht andere helft. Hij bekent hiervan voldaan te zijn met een schuldbrief van f 550.
Nr. 165 folio 71 d.d. 16-12-1592.
Sijmon Crijnen wonende Weipoort heeft verkocht aan Pons Jansz. 2 perceeltjes land, begrepen in de
koopbrief aan hem comparant verleden, zo door Dirck van Egmond secretaris Zoeterwoude als door
Lenert Cornelisz. timmerman in dato 14-06-1591 en 10-12-1592. Belend en met de waringen als in de
oude brieven. Hij bekent hiervan voldaan te zijn met de somme van f 175 die Pons Jansz. voor hem
comparant voorgeschoten heeft, mits hij Pons Jansz. zal vrijen van de schuldbrief door hem
comparant verleden t.b.v. de voorsz. Dirck van Egmond, waaraan nog resteert f 97-10-00 en nog een
schuldbrief verleden t.b.v. de voorsz. Lenert Cornelisz., waaraan resteert f 118.
Kanttekening: Aangezien Cornelis Lijn vader van Lenert Cornelisz. genaast heeft het voorn. land,
verkocht aan dezelve Lenert Cornelisz. en Sijmon Crijnen en hij Sijmon onlangs door schepenen van
Zoeterwoude de koop te verkrijgen t.p.v. Cornelis Gerijtsz., zulks ook Pons Jansz., etc.

Nr. 166 folio 71 d.d. 19-12-1592.
Lenert Willem Cornelisz. eertijds wonende Benthuizen heeft verkocht aan Claes Meijnertsz. van
(Wijwert) 1½ morgen land in de Dobben. Belend en met de waringen als in de oude brief. Hij bekent
hiervan voldaan te zijn, de eerste penning met de laatste.
Nr. 167 folio 71v. d.d. 19-12-1592.
Lenert Willem Cornelisz. eertijds wonende Benthuizen heeft verkocht aan Sijmon Henricxz. te
Leiderdorp 14 hond land genoemd tRuijge Schaep, gelegen in Gelderswoude. Vrij als buurland.
Belend en met de waringen als in de oude brief. Hij bekent hiervan voldaan te zijn, de eerste penning
met de laatste.
Nr. 168 folio 71v. d.d. 24-12-1592.
Harmen Jacobsz. Baggerman wonende Leiden heeft verkocht aan Gijsbert Dircxz. wonende Leiden
de helft van een perceeltje land waarvan de wederhelft toebehoord Cors Aelbertsz. Visscher, gelegen
buiten de Hogewoerdse poort aan de Hogerijndijk, belend ten O: Claes Govertsz. verwer, Dirck
Gerijtsz. Hogeveen en Willem Jacobsz. Heij, ten W: Henrick Meijnertsz., strekkende van de dijk tot de
Rijn. Belast in het geheel met een pacht van 10 st. per jaar. Hij bekent hiervan voldaan te zijn met een
schuldbrief van f 152.
Nr. 168 folio 72 d.d. 26-12-1592.
Cors Pietersz. heeft verkocht aan Maerten Adriaensz. Bon en Kors Claesz. een huisje en erf. Belend
en met de waringen als in de oude brief. Hij bekent hiervan voldaan te zijn, de eerste penning met de
laatste.
Nr. 170 folio 72 d.d. 05-01-1593.
Henrick Jansz. haarmaker wonende Leiden heeft verkocht aan Cornelis Dircxz. van Raemsvelt een
stuk warmoesland groot 4 hond aan de Hogerijndijk. Belend, belast en met de waringen als in de oude
brief. Hij bekent hiervan voldaan te zijn met een schuldbrief van f 900.
Nr. 171 folio 72v. d.d. 07-01-1593.
Jacob Bruijcker heeft verkocht aan Adriaen Woutersz. aan de Slootweg 2 morgen land. Belend en met
de waringen als in de oude brief. Hij bekent hiervan voldaan te zijn, mits dat gecasseerd wordt de
schuldbrief die hij comparant uit zake van de koop van het voorsz. land heeft verleden t.b.v. Adriaen
Woutersz.
Nr. 172 folio 72v. d.d. 08-01-1593.
Dirck Pietersz. warmoesman wonende Leiden heeft verkocht aan Gerijt Pietersz. bakker wonende
Leiden een tuin bij de singel buiten de Hogewoerdse poort. Belend en met de waringen als in de oude
brief. Hij bekent hiervan voldaan te zijn met een schuldbrief van f 210.
Nr. 173 folio 73 d.d. 09-01-1593.
Johan van Velsen Dircxz. wonende Leiden heeft verkocht aan Cornelis de Wit wonende Leiden een
e
tuin buiten de Koepoort, zijnde de 4 en laatste tuin, belend ten Z: Cornelis de Wit, ten N: Pouls
Adriaensz., ten W: Henrick Bomair en ten O: de laan. Belast met 9 st. 1 penn. per jaar, zijnde een
gedeelte van 36 st. 8 penn. per jaar, toekomende de armen in Jerusalem te Leiden. Waarborg Dirck
Philpsz. boomgaardman zijn zwager. Hij bekent hiervan voldaan te zijn met een schuldbrief van f 375.
Nr. 174 folio 73 d.d. 27-01-1593.
Pons Jansz. heeft verkocht aan Cornelis Sandersz. van Ramscapelle in Vlaanderen een stuk erf het
gewas daarop staande, gelegen aan het kerkhof van Zoeterwoude daar de scheepmaker op
werkende is. Belend ten O: de watering, ten N: en W: Pons Jansz. en ten Z: het kerkhof van
Zoeterwoude. Hij verbindt hieraan de rest van het erf en het huis daarop staande, belend ten N: Aucke
Pietersz. en het voorsz. verkochte erf, ten Z: hetzelve verkochte erf, ten W: de sloot tussen hem
comparant en Jan Bruijnensz. en ten O: de sloot tussen de heerweg en hetzelve erf. Hij bekent
hiervan voldaan te zijn met een brief door de voorn. Cornelis Sandersz. verleden.
Nr. 175 folio 73v. d.d. 01-02-1593.
Cornelis en Joachim Janszonen gebroeders poorters en inwoners van Leiden zijn schuldig aan
Burchgen Henricxsdr. weduwe Gerrit Boeckelsz. Buijtewech een losrente van f 26-10-00 per jaar met
een hoofdsom van f 424. Zij verbinden hieraan 3 stalen en een halve, gelegen aan elkaar aan de
Hogerijndijk, groot tezamen 54 roeden uitgezonderd de sloten tussen de stalen gelegen, belend ten
W: de weduwe van Adriaen Willemsz. met haar tuintje en ten O: Louris Andriesz., strekkende van de
dijk tot de Rijn. De rente is spruitende uit de koop van de stalen. Voorts verbindt Joachim Jansz. zijn
eigen huis en erf waarin hij woont, staande op Leijendeel te Leiden, belend aan de ene zijde Jan
Meijnertsz. schipper en aan de andere zijde Jan IJewoutsz., strekkende tot Allert Quijrinsz. erf toe.
Nr. 176 folio 74 d.d. 04-02-1593.
Pieter Cornelisz. kleermaker wonende Leiden is schuldig aan Engebrecht Mouringsz. van Ofewegen
wonende Leiden een losrente van f 12-10-00 per jaar met een hoofdsom van f 200. Hij verbindt
hieraan 3 morgen land aan de Roomburger laan, hem bij testament aangekomen, belend ten N:

Cornelis Meesz. en ten Z: het klooster ter Lee waar bruiker van is Thijs Jan Proncken, strekkende van
de Roomburger laan tot de Roomburger watering.
Kanttekening d.d. 05-02-1594: De rente is gelost door Jan Garbrantsz. koper van het land.
Nr. 177 folio 74v. d.d. 21-01-1593.
Laurens Gael Huijgensz. poorter van Leiden heeft in het openbaar verkocht aan Claes Neel Jorisz.
wonende Stompwijk een woning, schuur, barg, poting en planting met 4 morgen 1 hond 5 roeden
weiland, het erf daarin begrepen volgens de meting van Sijmon Aerntsz. van Bruijningen gezworen
landmeter van Rijnland. Gelegen in het Westeinde, laatst gebruikt door Cornelis Lenertsz., belend ten
ZO de Stompwijkse weg, ten ZW: Geertgen Dircxdr., ten NW: de Goweg en ten NO: Cornelis van
Soutelande en Dirck Veen. Belast met ½ vat boter per jaar, toekomende jonkvrouw Anna van der
Laen. Aangezien de lasten hiervoor gesteld als ook de lasten op de partijen gekocht door Jacob
Jacobsz. Hofwech, Adriaen Henricxz. en Adriaen Jacobsz., mitsgaders Clemment Lenertsz. en
Heijnrick Sijmonsz. op elks gekochte mogen zijn gehypothekeerd. Hij bekent hiervan voldaan te zijn
met een schuldbrief van f 1.435.
Nr. 178 folio 75 d.d. 04-02-1593.
Cornelis Jansz. Baggerman wonende Leiden heeft verkocht aan Sijmon Cornelisz. Crul warmoesman
wonende Leiden een perceeltje land buiten de Koepoort aan de singel. Belend en met de waringen als
in de oude brief. Hij bekent hiervan voldaan te zijn, de laatste penning met de eerste.
Nr. 179 folio 75 d.d. 04-02-1593.
Sijmon Cornelisz. Crul warmoesman wonende Leiden heeft verkocht aan Claes Cornelisz. wonende
Leiden een perceeltje land buiten de Koepoort aan de singel. Belend en met de waringen als in de
oude brief. Hij bekent hiervan voldaan te zijn met een schuldbrief van f 175.
Nr. 180 folio 75v. d.d. 21-02-1593.
Lenert Roelofsz. wonende Leiden heeft verkocht aan Dirck Arisz. bostelman wonende aan de
Hogerijndijk een ledig erf waarop een huis heeft gestaan, belend ten N: Cornelis Cornelisz. Langeneel
en ten Z: Pietertgen Jansdr. weduwe Reier van Naerden, strekkende van de Hogerijndijk tot de Rijn.
Belast en met de waringen als in de oude brief. Hij bekent hiervan voldaan te zijn met een schuldbrief.
Nr. 181 folio 75v. d.d. 22-02-1593.
Franchoijs Cabbeliau ter ene zijde en Touchiaen Furge ter andere zijde, beiden wonende Leiden
hebben tezamen gekocht van Cors Aelbertsz. Visscher een tuin aan de singel. In het geheel belast
met een pacht van 19 st. per jaar volgens de brief verleden 25-06-1592. Zij comparanten hebben de
tuin gescheiden, te weten de voorn. Cabbeliau zal hebben de achterste helft en Touchin de voorste
helft. De schuldbrief t.b.v. Cors Aelbertsz. houdende f 650, zullen zij gezamenlijk betalen.
Nr. 182 folio 76 d.d. 04-03-1593.
Jan Claesz. Roos poorter van Leiden heeft verkocht aan Aernt Garbrantsz. poorter van Leiden 1
morgen 1½ hond land. Belend en met de waringen als in de oude brief. Hij bekent hiervan voldaan te
zijn, de eerste penning met de laatste.
Nr. 183 folio 76 d.d. ut supra.
Laurens Andriesz. Zwaenswijck poorter van Leiden heeft verkocht aan Jan Gerritsz. van Duiveland
poorter van Leiden een tuin buiten de Koepoort, belend ten N: Mr. Pieter van der Hooch, ten Z: de
gemene laan, ten O: hij comparant zelf en ten W: Cornelis Claes Lambertsz. Belast en met de
waringen als in de oude brief. Hij bekent hiervan voldaan te zijn met een obligatie van f 525.
Nr. 184 folio 76v. d.d. 22-05-1593.
Willem Andriesz. drapier poorter van Leiden is schuldig aan Aefgen Dircxdr. een losrente van f 25 per
jaar tegen de penning 16 met een hoofdsom van f 400. Hij verzekert dit op zijn portie van een woning
met 18½ morgen land, strekkende uit de Meerburger watering tot de Stompwijkse watering, belend ten
N: de Stompwijkse weg, ten W: Dirck Maertsz., ten Z: de Ommedijkse watering en ten O: Pieter Mees
Jorisz. en Philps Danielsz. Nog op zijn portie in 5½ hond land, belend ten N: de Stompwijkse weg, ten
W: Willem Pouwelsz. van Thoornvliet en Jan Marcusz. van IJperen, ten Z: de oude Zwet en ten O: de
St. Jansheren te Haarlem. Nog zijn portie in de helft van 4 morgen 4 hond land in Stompwijk, belend
ten O: Jan Dircxz. Verburch, ten W: Jan Jansz. Bos, ten N: de Hofweg en ten Z: de Stompwijkse
watering.
Nr. 185 folio 77 d.d. 04-03-1593.
Cors Aelbertsz. Visscher wonende Leiden heeft verkocht aan Henrick Meijnertsz. van Hogendijck
wonende Leiden de helft van een perceeltje land, waarvan de wederhelft toekomt Gijsbert Dircxz.
Baggerman, gelegen buiten de Hogewoerdse poort aan de Hogerijndijk, belend ten O: Gijsbert Dircxz.
voorn. en ten W: Maritgen Thonisdr., strekkende van de dijk tot de Rijn. Belast met een pacht van 5 st.
per jaar. Hij bekent hiervan voldaan te zijn met een schuldbrief van f 205.
Nr. 186 folio 77 d.d. 04-03-1593.

Henrick Meijnertsz. van Hogendijck warmoesman wonende Leiden heeft verkocht aan Harman
Jacobsz. Baggerman wonende Leiden de helft van een staal gelegen buiten de Hogewoerdse poort
aan de Hogerijndijk, belend ten W: Crijn Bartholomeesz. en ten O: Jan Marcusz. van Walwijck,
strekkende van de dijk tot de Rijn. Belast met een pacht van 5 st. per jaar. Voorwaarden over de
sloten. Hij bekent hiervan voldaan te zijn met een rentebrief.
Nr. 187 folio 77v. d.d. 04-03-1593.
Henrick Meijnertsz. van Hogendijck warmoesman heeft verkocht aan Quijring Bartholomeesz.
warmoesman wonende Leiden, de helft van een staal buiten de Hogewoerdse poort aan de
Hogerijndijk, belend ten O: Harman Jacobsz. en ten W: (niets ingevuld), strekkende van de dijk tot de
Rijn. Belast met een pacht van 5 st. per jaar. Hij bekent hiervan voldaan te zijn met een schuldbrief.
Nr. 188 folio 77v. d.d. 06-03-1593.
Henrick Bomair wonende Leiden heeft verkocht aan Henricus van Leeuwen en Claes de Rave van
Bellen een tuin buiten de Koepoort, belend ten N: Cornelis de Wit, ten O: de gemene laan, ten Z: hij
comparant zelf en ten W: de wei van het Catharina gasthuis te Leiden. Belast met 9 st. en 4 penn.,
zijnde ¼ van 36 st. 8 penn. per jaar, toekomende de armen in Jerusalem. Voorts bekende hij
comparant ter zake van deze verkoping gecontenteerd te zijn met een schuldbrief van f 250.
Nr. 189 folio 78 d.d. 13-03-1593.
Jan Geritsz. Buijtewech poorter van Leiden heeft verkocht aan Pieter Cornelisz. warmoesman
wonende Leiden een stuk land buiten de Koepoort bij de Naaktesluis, groot volgens de meting van
Jacob van Banchem gezworen landmeter van Rijnland, 3 hond 78 roeden, belend ten O: Gijsbert
Dircxz. Gool en Jan de Kneuble c.s., ten W: Petronella van der Hooch, ten Z: hij comparant zelf en ten
N: Mees Alewijnsz. c.s. De koper zal hebben een vrije uitgang op de laan waarop een poort is gesteld.
Vrij als buurland. Hij bekent hiervan voldaan te zijn met een schuldbrief van f 850.
Nr. 190 folio 78v. d.d. 17-03-1593.
Pieter Cornelisz. warmoesman is schuldig aan Jacob Aertsz. (Spruijt) een losrente van f 15-12-08 per
jaar met een hoofdsom van f 250. Hij verbindt hieraan zijn huizing en erf te leiden op de Vliet, belend
aan de ene zijde Cornelis Sijbrantsz. van der Wuert en aan de andere zijde Pieter Aerntsz. kuiper,
strekkende voor uit de Vliet tot achter aan de huizing of erf van dezelve Pieter Aerntsz. en de weduwe
van Cornelis Sijmonsz. Nog op een stuk warmoesland buiten de Koepoort, belend ten O: Pieter Jansz.
bode met de bus van Leiden, ten W: de staling aankomende de erfgenamen van Henrick
Wollebrantsz., ten Z: Pieter Joostensz. en ten N: Willem Huijgensz. en Maerten Willeboortsz. Nog op
een stuk warmoesland van 4 hond bij de Vliet omtrent de Erfsluis, belend ten O: Gijsbert Gool c.s., ten
W: Petronella Claesdr., ten Z: zekere staal aankomende Jan Gerritsz. Buijtewech en ten N: Mees
Alewijnsz. c.s.
Nr. 191 folio 78v. d.d. 20-03-1593.
Adriaen Adriaensz. mandenmaker wonende Leiden heeft verkocht aan Pieter Sanguijn deurwaarder
Hof van Holland, de achterste helft van een tuin buiten de Hogewoerdse poort aan de Hogerijndijk,
belend ten O: de weduwe van Willem Meesz. houtkoper, ten Z: Claes Claesz. zoutzieder met een tuin
nu gekocht door Adriaen Erasmusz., ten W: Jan Pietersz. Sanguijn en ten N: de Rijn. Belast en met de
waringen als in de oude brief. Hij bekent hiervan voldaan te zijn met een schuldbrief van f 500.
Nr. 192 folio 79 d.d. 20-03-1593.
Jan Pietersz. Sanguijn wonende Leiden heeft verkocht aan Pieter Sanguijn deurwaarder Hof van
Holland zijn broeder een tuin met een tuinhuisje daarop staande, buiten de Hogewoerdse poort aan
de Hogerijndijk, belend ten W: Thomas Adriaensz. drapier en ten O: de voorsz. Pieter Sanguijn,
strekkende van Gerrit Dircxz. messenmaker en Jacob Adriaensz. boekverkopers tuinen noordwaarts
tot de Rijn. Belast en met de waringen als in de oude brief. Hij bekent hiervan voldaan te zijn met een
rentebrief van f 37-10-00.
Nr. 193 folio 79v. 20-03-1593.
Pieter Sanguijn deurwaarder Hof van Holland is schuldig aan Jan Pietersz. Sanguijn wonende Leiden
zijn broeder een losrente van f 37-10-00 per jaar met een hoofdsom van f 600. Hij verzekert dit op een
tuin buiten de Hogewoerdse poort aan Hogerijndijk, belend ten W: Thomas Adriaensz. drapier en ten
O: hij comparant zelf, strekkende van Gerrit Dircxz. messenmaker en Jacob Adriaensz. boekverkopers
tuin noordwaarts tot de Rijn.
Kanttekening d.d. 03-03-1639: Vertoond is de gecasseerde rentebrief.
Nr. 194 folio 80 d.d. 24-03-1593.
Willem van Craecken van der Laen wonende Leiden verklaarde dat Pieter Olofsz. wonende Alkmaar
en Jacob Adriaensz. wonende op zijn comparants woning te Zoeterwoude en Hazerswoude, uit zijn
comparants naam met speciale procuratie verkocht hadden aan Aelbert Cornelisz. Twiskers wonende
Haringhuizen, een perceel zaadland, zijnde leenland groot 10 “geerssen”, belend ten N: het kerkland
van Haringhuizen, ten O: en Z: Jan Geritsz. Saet of de erfgenamen van Jacob Splinter uit ’s-

Gravenhage. Bij deze verkoop was speciaal verbonden 2 schone zaden en bezittingen van landen en
getimmerten, gelegen de ene aan de lage zijde van de Rijn in Leiderdorp en de andere aan de
Hogerijndijk in Zoeterwoude en Hazerswoude. Hij belooft het verkocht te vrijen en waren. Voorts
bekende hij hiervan voldaan te zijn, de laatste penning met de eerste door de voorn. Aelbert
Cornelisz. Twiskers.
Nr. 195 folio 80v. d.d. 24-03-1593.
Pons Jansz. wonende Leiden is schuldig aan Trijntgen Jacobsdr. wonende op Offwegen, nagelaten
weeskind van Jacob Willemsz., de somme van f 450. Voor het gebruik van deze penningen zal het
weeskind genieten het gebruik van een stuk land van 2½ morgen op Hoogmade op de Does in
Jacobswoude, genaamd de Piest. Dit gedurende 5 jaar, daarna is hij gehouden de penningen te
voldoen. Hij verbindt hieraan 6 morgen land in de Weipoort bij de Molenweg, belend ten NW: de
Weipoortse vliet, ten NO: Cornelis Dircxz. Otgen, ten ZO: de Broekwatering en ten ZW: Kors Claesz.
Nr. 196 folio 80v. d.d. 27-03-1593.
Jan Geritsz. Buijtewech te Leiden heeft verkocht aan Gijsbert Dircxz. Gool een perceeltje land, groot
volgens de meting van Jacob van Banchem gezworen landmeter van Rijnland, 95 roeden gelegen bij
de Naakte sluis buiten de Koepoort, belend ten N: Dirck Jacobsz. Vuijtgeest, ten NW: Claes
Gijsbertsz. van Dorp, Dirck Cornelisz. Vinck en Mees Alewijnsz. en ten ZO: de laan, gekomen van Jan
de Kneuble, strekkende van de singel tot aan een partij land hem comparant toekomende. Vrij als
buurland. Hij bekent hiervan voldaan te zijn met een obligatie van f 400.
Nr. 197 folio 81 d.d. 27-03-1593.
Pieter van der Mij Huijbertsz. wonende Leiden met procuratie van Lijsbet en Jutte Gerritsdrs. Verbat,
heeft verkocht aan Willem Dircxz. zeilmaker wonende Leiden een ledig erf aan het veer van
Leiderdorp aan de Hogerijndijk in Zoeterwoude, belend ten O: Huijbrecht Gerritsz. snijder en ten W:
het godshuispad, strekkende uit de rijn tot de dwarssloot toe. Vrij als buurland. Waarborg Huijbert
Gerritsz. Hij bekent hiervan voldaan te zijn met een schuldbrief van f 240.
Nr. 198 folio 81v. d.d. 27-03-1593.
Pieter van der Mij Huijbertsz. wonende Leiden heeft verkocht aan Willem Dircxz. zeilmaker wonende
Leiden een erf bij het veer van Leiderdorp aan de Hogerijndijk in Zoeterwoude, belend ten W: Jan
Mouringsz. Visscher, ten O: het godhuispad, ten Z: de Hogerijndijk en ten N: de scheisloot van
Huijbert Gerritsz. en dit voorn. erf. Vrij als buurland. Waarborg Huijbert Geritsz. Hij bekent hiervan
voldaan te zijn met een schuldbrief van f 140.
Nr. 199 folio 81v. d.d. 27-03-1593.
Willem Dircxz. zeilmaker wonende Leiden heeft verkocht aan Blasius Sijmonsz. wonende Hogerijndijk
een erf aan het godhuispad. Belend en met de waringen als in de oude brief. Hij bekent hiervan
voldaan te zijn met een schuldbrief van f 260.
Nr. 200 folio 82 d.d. 10-03-1593.
Jonkheer Adriaen van Swieten heer van Zwieten etc. heeft gecedeerd aan Margriet van Loo weduwe
Georgius Rataller, in leven procureur Hof van Utrecht en haar erfgenamen 21 morgen land, gehuurd
door Claes Jansz. Noorlander, belend ten O: de Weipoortse vliet, ten N: het houtland van het Huis van
Swieten, ten W: Bouwen Jansz. met 11 morgen land, door Bouwen Jansz. gekocht restitutie subject
en ten Z: Dirck Jansz. van der (Beeck). Nog 5 morgen gebruikt door Claes Jansz., belend ten N: de
Ommedijk, ten O: de laan van Swieten, ten ZO: en ZW: de voorsz. 11 morgen van Bouwen Jansz.
Mitsgaders nog de huizing met bargen, schuren, erf waarop de voorn. Claes Jansz. tegenwoordig
woont. Vrij als buurland. Dit met de betaling van f 3.400 welke Margriete van Loo voor hem comparant
in de griffie van het Hof van Holland heeft geconsigneerd tot betaling van het Huis van Zwieten en de
landen daaraan behorende door jonkheer Cornelis van Swieten, zijn comparants broeder bij decreet
van het Hof gekocht. Compareerde mede de voorn. Claes Jansz. Noorlander en beloofde te betalen
aan Margriete van Loo of haar erfgenamen, de huur of pacht van de landen.
Nr. 201 folio 82v. d.d. 11-04-1593.
Blasius Sijmonsz. wonende aan de Hogerijndijk heeft verkocht aan Dirck Cornelisz. Quant een huisje
en erf aan de Rijnegommersluis. Belend, belast en met de waringen als in de oude brief. Hij bekent
hiervan voldaan te zijn met een schuldbrief van f 322.
Nr. 202 folio 83 d.d. 29-04-1593.
Bouwen Lenertsz. wonende Zoeterwoude als principaal en Lenert Dircxz. Coster zijn vader als borg
zijn schuldig aan Jacop Willemsz. van der Burch poorter van Leiden een losrente van f 12-10-00 per
jaar met een hoofdsom van f 200. Bouwen Lenertsz. verzekert dit op een stuk land van 4½ morgen bij
de Kerklaan, belend ten N: Jan Corsz. koperslager met zijn consorten, ten O: Lenert Jansz., ten Z:
Jacop Walraven c.s. en ten W: Maerten Adriaensz. Nog op 1 morgen 3 hond 18 roeden land, belend
ten N: Gerrit Willemsz., ten Z: hij comparant zelf, ten W: de oude Zwet en ten O: Arent Maertsz.

weduwe. Nog op 1 morgen 3 hond 62 roeden land, belend ten N: hij comparant zelf met het
voorgaande, ten Z: en O: Aerent Maertsz. weduwe voorsz. en ten W: de voorsz. oude Zwet.
Nr. 203 folio 83v. d.d. 29-04-1593.
Pietertgen Jansdr. weduwe Reijer Jansz. van Naerden geassisteerd met Willem Fransz. haar gekozen
voogd, heeft verkocht aan Cornelis Jacopsz. Neleman wonende Leiderdorp een huizing en erf.
Belend, belast en met de waringen als in de oude brief. Zij bekent hiervan voldaan te zijn, de eerste
penning met de laatste.
Nr. 204 folio 84 d.d. 07-05-1593.
Claes Joosten lakenbereider wonende Leiden heeft verkocht aan Willem Pietersz. Paets een
perceeltje land aan de singel groot 69 roeden. Belend als in de oude brief. Hij bekent hiervan voldaan
te zijn, de eerste penning met de laatste.
Nr. 205 folio 84v. d.d. 18-05-1593.
Pons Jansz. wonende Leiden is schuldig aan de huiszitmeesters van Leiden, genaamd Aerent Jansz.,
Heijnderick Egbertsz., Andries Jaespersz. en Vinchent Pietersz., een losrente van f 125 per jaar met
een hoofdsom van f 2.000. Hij belooft de helft binnen 3 jaar af te lossen en verzekert dit op 12 morgen
5 hond land, gelegen aan 5 percelen op de Noord A, belend eerst de woning met 5½ morgen land, ten
ZO: de kinderen van Vranck Jacobsz., ten NO: Willem Florisz. en Jan Berch, ten NW: de Weipoortse
e
vliet en ten Z: Maerten Adriaensz. Bon c.s. Het 2 perceel groot 3 morgen 2 hond, belend ten Z: Pieter
Fransz. c.s., ten NW: Joost Maertensz. van Zonnevelt c.s., ten N: de kinderen van Vranck Jacobsz.
voorsz. met hun consorten en ten O: de erfgenamen van Heijndrick van Craecken met meer anderen.
e
Het 3 perceel groot 2 morgen 2 hond, belend ten ZO: de erfgenamen van de voorsz. van Craecken,
ten NO: Maritgen Cornelisdr. te Leiden, ten NW: Dirck Jansz. te Zoeterwoude met Maritgen voorsz. en
e
ten ZW: Maerten Vrancken. Het 4 perceel groot 1 morgen 1 hond, belend ten ZW: de voorn.
erfgenamen van Craecken, ten NO: Gerrit Willemsz., ten NW: Jacob Jansz. Berch en ten ZW: Andries
e
Michielsz. Het 5 perceel groot 2 hond, belend ten ZO: Gerrit Willemsz. voorsz., ten NO: Willem Dirck
Bouwensz., ten NW: Willem Dircxz. voorsz. en ten ZW: de voorn. Jacob Jansz. Berch. Nog een stuk
land genaamd het Molenweer, gelegen in de Weipoort groot 6 morgen 1 hond, belend ten Z: Cors
Claesz., ten W: de Vliet, ten N: Cornelis Dircxz. Otgen en ten O: de Broeksloot. Nog 2 morgen
gelegen alsvoren, belend ten Z: Burchgen weduwe Gerrit Beuckelsz., ten W: de Zuidwatering, ten N:
Maritgen Cornelisdr. en ten O: Jan Cornelisz. Peet(oom?) met bruikwaar. Vrij als buurland. Nog een
woning als huis, barg, schuur, poting en planting met 6 morgen ½ hond land daaraan behorende
gelegen in de Geren, belend ten O: de Noord A, ten ZW: Willem Gerritsz. c.s., ten W: Willem Gerritsz.
voorsz. en ten N: Maerten Huijgensz. Nog 4 morgen land in Blanckevoort, belend ten O: Adriaen
Vrancken, ten Z: Cornelis Vrancken, ten W: Heijndrick Pietersz. bakker en ten N: Jan Jacobsz., Willem
Gerritsz. en hij comparant c.s. Nog 2 morgen 2½ hond land, belend ten O: en Z: Jan Corssen
koperslager, ten W: de Weipoortse vliet en ten N: Dirck Dircksz. Onderwater. Nog de helft van 14
hond land, gelegen in de Grote Polder gemeen met Cors Claesz., belend in het geheel ten Z: Mr.
Jacob de Jonge, ten W: en N: de weduwe van Gerrit Mees Jorisz. en ten O: de Puiksloot.
Nr. 206 folio 85v. d.d. 09-05-1593.
Lenert Roelofsz. wonende Leiden heeft verkocht aan Cornelis Cornelisz. scheepmaker wonende aan
de Hogerijndijk een huis en erf, belend ten NW: de Rijnegommer watering en ten ZO: Cornelis
Cornelisz. zelf, strekkende van de dijk tot de Rijn. Belast met een erfpacht van 5 st. per jaar, te
ontvangen door Jannetgen Aelbertsdr. weduwe Gangelof Sijmonsz. die hetzelve met meer pachten
uitkeert aan jonkheer IJsbrant van Merode heer van Zoeterwoude. Hij bekent hiervan voldaan te zijn
met een schuldbrief van f 410.
Nr. 207 folio 86 d.d. 16-05-1593.
Cornelis Cornelisz. Dubbelt scheepmaker wonende Hogerijndijk heeft verkocht aan Cornelis Jacobsz.
wonende Hogerijndijk een huis en erf aan Rijnegommersluis. Belend, belast en met de waringen als in
de oude brief. Voorwaarde over het onderhoud van de heining. Hij bekent hiervan voldaan te zijn met
een schuldbrief van f 345.
Nr. 208 folio87 d.d. 27-05-1593.
Joris Meesz. te Zoeterwoude is schuldig aan Jan Jansz. van Baersdorp wonende Leiden een losrente
van f 18 per jaar met een hoofdsom van f 300 min £ 12. Hij verzekert dit op 3 morgen land, belend ten
N: het weeskind van Mees Meesz., ten O: Cornelis Meesz. en Aeltgen Pietersdr., ten Z: de weduwe
van Gerijt Meesz. en ten O: de Zoeterwoudse weg. Nog 1½ morgen land, belend ten N: Pieter
Willemsz. Wetsman, ten O: de Puiksloot, ten Z: de grote woning en ten W: de weduwe van Cornelis
Jansz.
Kanttekening d.d. 09-06-1618: de rentebrief is afgelost en gecasseerd.
Nr. 209 folio 88 d.d. 10-07-1593.

Gerrit Henricxz. Schaeck heeft openbaar van de Staten van Holland gekocht 4 hond 60 roeden
teelland, gekomen van het convent van Roomburg, belend ten NO: Lambert Corsz., ten ZO: de
gemene laan, ten ZW: Pieter Cornelisz. Mersche en Pieter Jansz. en ten NW: het uitpad. Hij heeft tot
zijn last genomen een losrente van £ 18 per jaar tegen de penning 16 en verbindt hieraan het voorsz.
gekochte land en al zijn andere goederen.
Kanttekening d.d: 27-07-1645: De brief hier nevens gaande is niet bevonden geprotocollerd te zijn.
Verklaard wordt voorts dat de originele brief is gecasseerd.
Nr. 210 folio 89 d.d. 05-09-1593.
Pieter Jansz. stadsbode en Pieter Cornelisz. Mersche hebben openbaar van de Staten van Holland
gekocht 4 hond 64 roeden teelland, gekomen van het convent van Roomburg, belend ten NO: Gerrit
Henricxz. Schaeck, ten ZO: de gemene laan, ten ZW: Pieter Dircxz. en Jacob Cornelisz. en ten NW:
het middenpad. Zij hebben tot hun last genomen een losrente van £ 18 per jaar tegen de penning 16.
Kanttekening d.d: 27-07-1645: De brief hier nevens gaande is niet bevonden geprotocollerd te zijn.
Verklaard wordt voorts dat de originele brief is gecasseerd.
Nr. 211 folio 90 d.d. 27-06-1593.
Henrick Jansz. van der Beecq heeft openbaar van de Staten van Holland gekocht 1 morgen 5 hond 10
roeden weiland, gekomen van het convent van Roomburg, belend ten NO: Claes Dircxz. van
Montfoort, ten ZO: hij comparant zelf, ten ZW: het voorn. convent van Roomburg met 3 morgen 3
hond 37 roeden weiland en ten NW: de Roomburger watering. De koper heeft tot zijn last genomen
een losrente van £ 24 per jaar tegen de penning 16. Afgelost d.d. 06-08-1629 door de erfgenamen
van Jan Joostensz. te Leiderdorp met de hoofdsom van f 384.
Kanttekening d.d. 24-05-1644: De brief is gecasseerd.
Nr. 212 folio 91 d.d. 28-06-1593.
Claes Jansz. Noortlander heeft mede openbaar gekocht van de Staten van Holland 2 morgen 5 hond
64 roeden land, gekomen van het convent van Roomburg. Hij heeft tot zijn last genomen een rente
van f 52 per jaar.
Kanttekening d.d. 02-05-1641: de originele rentebrief is gecasseerd.
Nr. 213 folio 91 d.d. 21-01-1594.
(Cornelis) Huijgensz. Gael heeft openbaar van de Staten van Holland gekocht 3 morgen 3 hond 37
roeden land, gekomen van het convent van Roomburg, belend ten NO: Henrick Jansz. Verbeeck, ten
ZO: de voorn. Verbeeck, ten ZW: Bouwen Adriaensz. en ten NW: Roomburger watering. Hij heeft tot
zijn last genomen een losrente van £ 42 per jaar tegen de penning 16 met een hoofdsom van £ 400.
Kanttekening d.d. 24-03-1644: Gepresenteerd is de gecasseerde brief.
Nr. 214 folio 92 d.d. 28-06-1593.
Jacob Danielsz. van Leeuwen heeft openbaar van de Staten van Holland gekocht 5 hond 16 roeden
teelland, gekomen van het convent van Roomburg, belend ten NO: Cornelis Jacobsz. Neelleman, ten
ZO: Henric (Henricxz.), ten ZW: hij comparant zelf en ten NW: de gemene laan. Hij heeft tot zijn last
genomen een losrente van £ 18 per jaar tegen de penning 16.
Kanttekening d.d. 27-07-1634: De nevenstaande brief is bevonden niet geprotocolleerd te zijn. Voorts
wordt verklaard dat de originele brief is gecasseerd.
Nr. 215 folio 92v. d.d. 28-06-1593.
Jacob Danielsz. van Leeuwen heeft openbaar van de Staten van Holland gekocht 5 hond 6 roeden
teelland, gekomen van het convent van Roomburg, Belend ten NO: hij comparant zelf, ten ZO:
Hendric Harmansz., ten ZW: hij comparant zelf en ten NW: de gemene laan. Hij heeft tot zijn last
genomen een losrente van £ 18 per jaar tegen de penning 16.
Kanttekening d.d. 27-07-1634. De nevenstaande brief is bevonden niet geprotocolleerd te zijn. Voorts
wordt verklaard dat de originele brief is gecasseerd.
Nr. 216 folio 94 d.d. 28-06-1593.
Dirck Pietersz. warmoesman en Claes Willemsz. hebben openbaar gekocht van de Staten van
Holland 3 morgen 7 hond 4 roeden weiland, genaamd de Heijligen Geestkamp, gekomen van het
convent van Roomburg, belend ten NO: Dirck Matheusz. met 3 partijen van landen gekomen van het
voorn. convent en met een hoekje van een tuin gekocht van Jan van Hout en ten ZO: Cornelis Jansz.
met een perceel warmoesland. Nog 2 partijen warmoesland, nu gekocht door Jacob Danielsz. van
Leeuwen en de Heijncxste kamp gekocht door Pieter Pieter Jorisz. van Cortevelt, ten ZW: Claes
Jansz. in de Rosmolen en ten NW: de Roomburger watering en Cornelis Jacobsz. Neelleman. Zij
hebben tot hun last genomen een losrente van f 100 per jaar tegen de penning 16.
Kanttekening d.d. 09-09-1641: De nevenstaande brief is bevonden niet geprotocolleerd te zijn. Voorts
wordt verklaard dat de originele brief is gecasseerd.
Nr. 217 folio 96 d.d. 27-05-1593.

Cornelis Gerritsz. Lijn wonende Zoeterwoude is schuldig aan Jacob Cornelisz. Soos lakenkoper te
Leiden een losrente van f 6 per jaar tegen de penning 16. Hij verzekert dit op 10 hond land, belend ten
W: Cornelis Claesz., ten Z: de Goweg, ten O: Cornelis IJsbrantsz. en ten N: hij comparant zelf.
Kanttekening d.d. 25-01-1597: De originele brief is gecasseerd.
Nr. 218 folio 96v. d.d. 19-06-1593.
Jan Gerritsz. van der Burch wonende Leiden heeft verkocht aan Adriaen Hame en Jan Bos een
perceeltje land bij de single buiten de Hogewoerdse poort. Belend en met de waringen als in de oude
brief. Hij bekent hiervan voldaan te zijn met een schuldbrief van f 225.
Nr. 219 folio 97 d.d. 22-07-1593.
Claes Claesz. lakenkoper wonende Leiden heeft verkocht aan Adriaen Erasmusz. lakenbereider
wonende Leiden een tuin met een tuinhuisje daarop staande buiten de Hogewoerdse poort aan de
Hogerijndijk, belend ten O: de weduwe van Willem Meesz. lakenkoper, ten Z: de dijk, ten W: de gang
en ten N: Adriaen Adriaensz. Leeuwen mandenmaker. De koper zal hebben een vrije ingang aan de
Rijndijk door de poort aldaar gesteld. Belast met een pacht van 8 st. per jaar, zijnde ¼ part van 32 st.
per jaar. Hij bekent hiervan voldaan te zijn met een schuldbrief van f 575.
Nr. 220 folio 97v. d.d. 10-07-1593.
Adriaen Dircxz. Gool poorter van Leiden heeft openbaar verkocht aan Jan Willemsz. Roscam
wonende in de Weipoort 1½ morgen land in Gelderswouder broek, genaamd Coppeneij, belend ten N:
Henrick Cornelisz. en Willem Arijsz., ten O: Frans Pietersz., ten Z: Maerten Adriaensz. Bon en ten W:
de weduwe van jonge Gerijt Dirck Woutersz. Vrij als buurland. In plaats van waring heeft hij
getransporteerd de kopie authentiek van de decreetbrief Hof van Holland. Hij bekent hiervan voldaan
te zijn met een schuldbrief van f 212.
Nr. 221 folio 98 d.d. 10-07-1593.
Jan Willemsz. Roscam is schuldig aan Adriaen Dircxz. Gool poorter van Leiden een losrente van f 1210-00 per jaar met een hoofdsom van f 200. Hij verbindt hieraan 1½ morgen land in Gelderswoude,
genaamd Coppenneij, belend ten N: de kinderen van Henrick Cornelisz. en Willem Arijsz., ten O:
Frans Pietersz. Gool, ten Z: Maerten Adriaensz. Bon en ten W: de weduwe van jonge Gerijt Dirck
Woutersz. Deze rente is spruitende uit de koop van dit land.
Nr. 222 folio 99 d.d. 10-07-1593.
Gijsbert Dircxz. Gool poorter van Leiden heeft verkocht aan Cornelis Claesz. 5 morgen land, belend
ten N: de Kerklaan, ten O: de Broekwatering, ten Z: de erfgenamen van Mr. Cornelis van Naerden, in
leven rekenmeester van Holland en ten W: Frans Pietersz. Gool. Vrij als buurland. I.p.v. waring heeft
hij getransporteerd kopie authentiek van de executiebrief Hof van Holland. Hij bekent hiervan voldaan
te zijn met 2 rentebrieven van tezamen f 37-10-00 per jaar, verder met een obligatie van f 600.
Nr. 223 folio 99v. d.d. 12-08-1593.
Cornelis Claesz. is schuldig aan Ghijsbert Dircxz. Gool poorter van Leiden een losrente van f 18-15-00
per jaar met een hoofdsom van f 300. Hij verbindt hieraan 2½ morgen land in Gelderswoude, waaruit
de rente is spruitende.
Nr. 224 folio 101 d.d. 14-08-1593.
Jan Pietersz. Sanguijn wonende Leiden heeft gecedeerd t.b.v. Jan Gerijtsz. Buijtewech poorter van
Leiden een rentebrief verleden door Pieter Sanguijn deurwaarder Hof van Holland, inhoudende de
somme van f 37-10-00 per jaar met een hoofdsom van f 600, verzekert op een tuin door zijn
comparants broeder van hem comparant gekocht op 20-03-1593. Hij bekent hiervan voldaan te zijn,
de eerste penning met de laatste.
Nr. 225 folio 101v. d.d. 27-06-1593.
Lenert Lenertsz. wonende Alphen heeft verkocht aan Dirck Ariensz. Bostelman wonende aan de
Hogerijndijk een huis en erf met barg, schuur, poting en planting. Belend, belast en met de waringen
als in de oude brieven. Hij bekent hiervan voldaan te zijn met een schuldbrief van f 574.
Nr. 226 folio 102 d.d. 15-08-1593.
Jan Bruijnensz. oud 76 jaar wonende dorp Zoeterwoude en Philips Danielsz. wonende omtrent de
Lammen in Zoeterwoude oud 70 jaar verklaren t.v.v. Jan Cornelisz. Cortwil wonende in Hofland in
Voorschoten, dat zij gekend hebben Lambert Jacobsz. die in leven woonachtig was in Zoeterwoude bij
de St. Janskapel welke stond tegenover Cronesteijn bij de voorsz. Lammen. Welke Lambert Jacobsz.
had een zoon die zij mede gekend hebben, genaamd Willem Lambertsz., in leven wonende buiten
Leiden op de Vliet in Zoeterwoude in de gebuurte van de Lammen. Welke Willem Lambertsz. een
zoon heeft nagelaten die op dezelfde plaats heeft gewoond, genaamd Cornelis Willemsz. Cortwil die
o.a. de voorsz. Jan Cornelisz. Cortwil requirant tot zijn zoon heeft nagelaten.
Nr. 227 folio 102v. d.d. 19-08-1593.
Willem Fransz. bode van Zoeterwoude verklaart dat Pieter Geritsz. vader van Marie Pietersdr. zijn
comparants huisvrouw, bij testament o.a. gewild heeft dat van de hoofdsom van f 380 de vruchten

daarvan aan hem comparant en zijn huisvrouw was gemaakt, subject zouden blijven t.p.v. zijn
comparants kinderen die hij met Marie Pietersdr. heeft gewonnen. Dit onder voorwaarde dat hij
comparant dezelve hoofdsom van f 380 zou mogen lichten onder souffisante cautie. In conformitie van
dien heeft hij tot ontlasting van de weesmeesters van Hazerswoude en tot verzekerheid van de voorn.
hoofdsom t.p.v. de kinderen verbonden zijn huis, erf, barg en schuur in Zoeterwoude aan de
Hogerijndijk, belend ten N: Jacob Aelbertsz. c.s. en ten Z: Neeltgen Gerijtsdr., strekkende van de dijk
tot de Rijn. Voor deze vestenis heeft Jan Jan Sijmonsz. wonende aan de Hogerijndijk, zich borg
geconstitueerd.
Kanttekening d.d. 06-02-1595: Deze brief is teniet door de brief verleden op 02-02-1595 door Willem
Fransz. als principaal en Jan Willemsz. Roscam als borg.
Nr. 228 folio 103 d.d. 19-08-1593.
Daen Cornelisz. wielmaker wonende Hogerijndijk is schuldig aan Floris Henricx Jan Houfsmit poorter
van Leiden een losrente van f 3 per jaar met een hoofdsom van f 48. Hij verbindt hieraan zijn huis en
erf aan de Hogerijndijk, belend ten O: Cornelis Jacobsz. Neleman en ten W: Pietertgen Gielis,
strekkende van de dijk tot de Rijn.
Nr. 229 folio 104 d.d. 19-08-1593.
Touchain Facke wonende Leiden heeft verkocht aan Pieter van Heussen wonende Leiden een tuin
aan de singel buiten de Hogewoerdse poort. Belend, belast en met de waringen als in de oude brief.
Hij bekent hiervan voldaan te zijn met een schuldbrief van f 475.
Nr. 230 folio 104 d.d. 27-03-1593.
Pietertgen Gielisdr. weduwe Cornelis Dircxz. van Opdam geassisteerd met Dirck van Egmond
secretaris van Zoeterwoude als haar gekozen voogd, Jan Dircxz. en Claes Cornelisz. als voogden
over de kinderen van de voorn. Cornelis Dircxz. verwekt bij Foockeltgen Jansdr. en de voorsz. Jan
Dircxz. verder als voogd over het nakind van de voorn. Cornelis Dircxz. verwekt bij Pietertgen Gielisdr.
voorn., hebben in die kwaliteit verkocht aan Dirck Jansz. wonende Leiderdorp een huis, barg, poting
en planting in de Weipoort, belend ten N: Dirck Jansz. van der Beecq, ten W: de Weipoortse
Ommedijk en ten O: de Weipoortse vliet. Vrij als buurland. Zij comparanten, mitsgaders Claes Jansz.
van Opdam, beloven het verkochte te vrijen en waren. Zij bekennen hiervan voldaan te zijn met een
schuldbrief.
Nr. 231 folio 105 d.d. 30-09-1593.
Cornelis Oliphiersz. linnenwever wonende Leiden heeft een tijd geleden verkocht aan Jan van Velsen
Dircxz. wonende Leiden, 2 stalen aan elkaar gelegen buiten de Hogewoerdse poort aan de
Hogerijndijk, belend ten O: de voorsz. van Velsen zelf en ten W: Maerie Thonisdr. met een staal,
mede van hem gekomen, strekkende van de dijk tot de Rijn. Belast met een pacht van 6 st. per jaar.
Waarborg Jan Jansz. Cool. Hij bekent hiervan voldaan te zijn met een schuldbrief van f 400.
Nr. 232 folio 105v. d.d. 30-09-1593.
Thomas Adriaensz. drapier poorter van Leiden heeft verkocht aan Pieter Sanguijn deurwaarder Hof
van Holland een tuin buiten de Hogewoerdse poort. Belend, belast en met de waringen als in de oude
brief. Hij bekent hiervan voldaan te zijn met een schuldbrief van f 400.
Nr. 233 folio 106 d.d. 16-10-1593.
Cornelis de Wit heeft verkocht aan Jan de la Faille koopman wonende Leiden 2 tuinen bij de
Naaktesluis. Belend, belast en met de waringen als in de oude brief. Hij bekent hiervan voldaan te
zijn, de eerste penning met de laatste, mits de voorsz. de la Faille gehouden is hem comparant te
vrijen van de 2 kustingbrieven door hem comparant t.p.v. van Velsen uit de koop van de 2 tuinen
verleden.
Nr. 234 folio 106 d.d. 30-09-1593.
Pouwels Cornelisz. voor zichzelf en met procuratie van IJsaac Cornelisz. zijn broeder, beiden poorters
van Leiden, de procuratie hier van woord tot woord weergegeven: Op heden 04-11-1584 compareerde
voor mij Cornelis Thijmesz. Stoter notaris, IJsaac Cornelisz. wonende Leiden en verklaarde dat hij
comparant in 1580 een procuratie verleden had voor notaris waarin hij comparant geconstitueerd had
Pouwels Cornelisz. zijn broeder mede wononde te Leiden, om uit zijn naam al zijn schulden hem
competerende, te innen en beuren, etc. Gedaan te Oegstgeest ten huize van Thonis Bouwensz.
schoenmaker en waard in de Vergulde Lelije. Hij bekent in die kwaliteit schuldig te zijn aan Elijsabeth
Wijllemsdr. weduwe Jan Jorisz. van Banchem een losrente van f 6-05-00 per jaar met een hoofdsom
van f 100. Hij verzekert dit op een tuin, hem en zijn broeder toekomende, gelegen buiten de Koepoort
aan de singel, belend ten Z: Claes Florisz. appelkoper en ten O: de weduwe van Pieter Cornelisz.
Scaeck, strekkende van de singel tot achter aan de tuin van Claes Florisz. voorn.
Nr. 235 folio 108v. d.d. niet gedateerd.
Robbrecht Quijringsz. warmoesman poorter van Leiden heeft verkocht aan Jan Robbrechtsz. zijn
zoon, 2 hond land, gelegen aan de singel tussen de Koepoort en de Witte poort, belend ten N: Jacob

Gommertsz. van Noorde bode met de roede van Leiden, ten W: Salomon Davitsz. van Dulmerhorst
gezworen landmeter van Rijnland, ten O: en Z: Petronella weduwe Jacob Sijmonsz. van Loo. Belast
met een losrente van f 5 per jaar, toekomende de weduwe van Adriaen Meesz. bakker te Leiden, te
lossen met f 80. Nog een erfpacht van f 7-10-00 per jaar, zijnde een gedeelte van f 13-10-00 per jaar,
toekomende Harck Allertsz. lijndraaier te Amsterdam. De pacht van 45 st. per jaar, gecompeteerd
hebbende het kapittel ten Hogelande te Leiden, is door de burgemeesters afgenomen in respect van
het land dat zij hebben afgegraven. Hij verbindt hieraan ⅓ part van 3 morgen land, genoemd de Drift
in Leiderdorp aan 2 percelen, gekomen van Sijmon Jansz. appelkoper zijn comparants huisvrouws
vader, waar van het ene perceel belend is ten W: Kors Adriaensz., ten Z: Claes Dircxz., ten O: Kors en
Claes voorn. en ten N: Adriaen Teneman boomgaardman. Het andere perceel belend ten O: Adriaen
Adriaensz. voorsz., ten W: Cornelis Jan Fransz., ten Z: Cors Adriaensz. en ten N: Adriaen Adriaensz,
voorsz. Hij bekent hiervan voldaan te zijn, de eerste penning met de laatste.
Nr. 236 folio 109 d.d. 12-04-1593.
Gijsbert Vermij Huijbertsz. schout van Zoeterwoude ter ene zijde en Dirc Jacobsz. kuiper wonende
Zoeterwoude, verklaren dat tussen hun een contract gemaakt is van de koop van een erfje, gekomen
van de landen van de commandeur van de St. Jansheren te Haarlem, gelegen in het dorp
Zoeterwoude palende aan het erf van de voorn. schout als uit elkaar genomen zijnde en met de
andere gemeen gelegen hebbende. Belend ten O: de heerweg, ten ZO: de school van Zoeterwoude
en de voorn. schout met zijn erf, ten W: en N: de voorn. commandeur. Dirck Jacobsz. bekent opnieuw
de schout verkocht te hebben het voorn. erf, gelegen en belend als voren, met de belasting van 4½ st.
per jaar, te ontvangen door Cornelis van Coolwijck. Hij bekent hiervan voldaan te zijn, de laatste
penning met de eerste. Indien de schout het erf verkoopt, heeft Dirck Jacobsz. de eerste keus. Nog
een voorwaarde indien het erf genaast zou worden.
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Dirk – Gel 57-58-127-128
Huig – Gael 121
Annitgen Huig – Gael 121
Isaac 76
Jan – van Immerseel 21
Jan – Roos 18-182
Claas 191-219
Cornelis 217-222-223
Cornelis – Lambrechtsz. 30-123-183
Cornelis – van Zwieten 56
Cors 169-195-205
Pieter – den Hartoch 56
Willem – Ket 21-76-78-95-96-119
Wouter 4
Kneuble Jan de 189-196
Kneuvole Jan de 25
Knotter Adriaan Jansz. 85
Colijn Claas Cornelisz. 134
Cool Jan Jansz. 231
Coolwijck Cornelis van 236
Cornelisdr. Alida 57-58
Alida – van Barrevelt 71-72-73
Annitgen 6
Annetgen – van Barrevelt 71-72-73
Barbara 134
Machtelt – van Barrevelt 71-72-73
Maritgen 205
Neeltgen 6-156
Cornelisz. Aalbrecht – Twiskers 194
Abraham 134-140-156
Adriaan – Jan Bouwensz. 14
Arend 27
Arend – Brem 54

Arijs 76-78
Daam 55-228
Dirk 95-96
Dirk – Quant 200
Dirk – Vinck 68-196
Frans 21
Frans – van Barrevelt 71-72-73
Gerrit 56
Heindrik 95-96-220-221
Heindrik – Arijsz. 76-80
Heindrik – Quant 85-158
Isaac 234
Jacob 135-136-210
Jacob – in den Boomgaert 16-85-162
Jacob – Soos 217
Jan oude 46-83
Jan – Jan Bouwensz. 36
Jan – Koijt 87
Jan – Cortwil 226
Jan – Neleman 152
Jan – Peetoom 205
Claas 28-179-230
Claas – Jorisz. 177
Claas – Colijn 134
Claas – van Noort 115-116
Cornelis 37-153-206
Cornelis – Fransz. 236
Cornelis – Dubbelt 207
Cornelis – Goes 147
Cornelis – Langeneel 180
Lambrecht 156
Lenert 162-165
Louris 83
Maarten 123-124-154
Pieter 13-57-70-110-176-189-190
Pieter – Jan Bouwensz. 148-149
Pieter – Mersche 209-210
Pieter – Schaeck 234
Pouwels 234
Simon 111-112-116-117
Simon – Crul 35-61-178-179
Lenert Willem 14-166-167
Willem – Goes 50
Willem – Quant 1-6-23-148149
Corsz. Jan 17-30-76-77-202-205
Cornelis – Goes 125
Lambrecht 209
Cortebelt Pieter Pieter Jorisz. van 216
Cortenbosch Dirk Arendsz. 134
Jan Gerritsz. van 49-50
Cortwil Jan Cornelisz. 226
Cornelis Willemsz. 226
Coster Dirk Jansz. 97-98-153
Lenert Dirksz. 97-98-100-101-202
Coulster Jan van 53
Coijt Jan Cornelisz. 87
Craecken Heindrik van 205
Craecken van der Laen Willem van 18-194
Crenenburch Mathijs Harmansz. van 164
Crimpen Adriaan van 16

Cruijst Lenert Willemsz. 130
Cruijt Adriaan Willemsz. 7
Crul Simon Cornelisz. 35-61-178-179
Crijnsz. Simon 13-74-75-83-162-165
Kuenwe Jan de 68
Cunst Lenert Willemsz. 51-52-79
Laen Anna van der 177
Willem van Craecken van der 18
Lambrechtsz. Cornelis Claas 30-123-183
Liclaas 5
Willem 226
Langeneel Cornelis Cornelisz. 180
Lantschot Philips van 60-69
Lanscroon Franchois van 48
Leeuwen Adriaan Adriaansz. van 220
Daniel Jacobsz. van 53
Heindrik van 188
Jacob Danielsz. van 214-215-216
Lenertsz. Bouwen 30-99-100-101-202
Engel 77-78-80
Clement 177
Cornelis 148-177
Lenert 225
Salomon – van der Wuert 26
Lepelmaecker Joost 67
Licht mijn kint Pieter 13
Lofrijs Pieter Pietersz. 104-105-120
Lochorst heer van 59-60-137-147
Burchout van 120-121
Vincent van 12-102-103-104-105-106-107-129-136
Loo Jacob Simonsz. van 164-235
Margriet van 200
Los(ch) Jan 52
Jan Heindriksz. 51-130
Lourisz. Gerrit 153
Matheus Gerrit 51-130
Huig 95-96-113-114-115-116-117
Neeltgen Pieter 81-82
Willem 155
Lijn Cornelis 165
Cornelis Gerritsz. 162-217
Maartensz. Arend 95-96-97-98-202
Arend – de Swart 63-64-153
Dirk 64-112-113-114-115-116-117-140-141-156-157-184
Jan 7
Joost – van Sonnevelt 67-205
Cornelis 85-158
Marcusz. Jan 96
Jan – van Ieperen 140-141-156-157-184
Jan – van Walwijck 93-160-161-186
Matheusdr. Meinsgen 46-76-77-83
Matheusz. Dirk 3-216
Jan 113-114
Mathijsz. Dirk 19-56
Cornelis Jan 119-153
Louris 51-130
Meer Jan Willemsz. van der 48-71-72-73
Mr. Willem van der 71-72-73
Meesdr. Catharina 56
Maritgen 56

Meesz. Adriaan 56-235
Alewijn 89
Bouwen 56
Gerrit 63-64-89-208
Gerrit – Jorisz. 205
Jan 208
Joris 22
Cornelis 56-89-110-115-116-117-176-208
Cornelis – Jorisz. 6
Mees 208
Pieter – Jorisz. 63-64-140-141-156-157-184
Willem 191-219
Meinertsz. Heindrik 35-61-104-105-160-161-168
Heindrik – van Hogendijck 185-186-187
Jan 175
Claas – van Wijwert 166
Melissant Willem Jansz. van 49-50
Mersche Pieter Cornelisz. 209-210
Merenburch Heindrik Pietersz. van 102
Merode IJsbrant van 1-206
Michielsz. Andries 21-205
Montfoort Claas Dirksz. van 211
Mouringsz. Engebrecht – van Ofewegen 176
Jan – Visscher 198
Mij Pieter Huibrechtsz. van der 197-198
Naerden Mr. Cornelis van 222
Reier van 180
Reier Jansz. van 203
Neleman Jan Cornelisz. 152
Cornelis Jacobsz. 55-203-214-228
Nieuwenhoven Dirk Christoffelsz. van 164
Noorde Jacob Gommersz. 165-235
Noort Claas Cornelisz. van 115-116
Noortlander Claas Jansz. 200-212
Cornelis Dirksz. 55
Offwegen Engebrecht Mouringsz. van 176
Pieter Oom Pietersz. van 56
Oliviersz. Cornelis 163-231
Olofsz. Pieter 56-194
Onderwater Dirk Dircxz. 17-76-77-205
Oom Pieter – Pietersz. 67
Pieter – Pietersz. van Offwegen 56
Opdam Claas Dirksz. van 230
Claas Jansz. van 230
Otgen Cornelis Dirksz. 195-205
Ottensz. Adriaan Dirk 8-9-10-11-12-129
Oijen Reinout van 59-60-62
Willem van 62
Willem Simonsz. van 59-60
Paets Heindrik 81
Willem Pietersz. 204
Panhuisen Gillis 4
Pau Vrederik Pietersz. 121
Peetoom Jan Cornelisz. 205
Petronella 164-235
Philipsz. Dirk 32-33-142-143-144-173
Pietersdr. Alida 208
Aleida – den Hartoch 56
Jannitgen 95-96
Catharina – den Hartoch 56

Marie 227
jonge Marie 37-38-86
Maritgen – den Hartoch 56
Neeltgen – genoemd moetgen Neel 53
Neeltgen – Lourisz. 81-82
Pietersz. Adriaan 38-62
Adriaan – van der Kade 7-124
Arend 63-64
Aucke 174
Dirk 32-69-132-150-151-172-216
Floris 31-32-33-109-150
Frans 220
Frans – Gool 14-221-222
Gerrit 172
Heindrik 153-205
Heindrik – van Merenburch 102
Jacob 109
Jacob – den Hartoch 56
Jan 43-129-135
Jan – Berch 85-123-124-152-154-158
Jan – Sanguijn 161-191-192-193-224
Claas 29-111-112
Cornelis – Joosten 111-112
Cornelis – de Hase 21
Cors 169
Cunier 123-124
Pieter – Lofrijs 104-105-120
Pieter Oom 67
Pieter Oom – van Offwegen 56
Pieter 63-64
Pieter – Jorisz. van Cortebelt 216
Simon 83
Vincent 205
Vrederik – Pau 121
Willem – van der Ben 19
Willem – Paets 204
Pol Jan Sweersz. van der 81-82
Pouwelsdr. Maritgen 84
Pouwelsz. Cornelis – van Swanenburch 102-103-104-105-106-107-120-136
Willem – van Thoornvliet 95-96-140-141-156-157-184
Preijs Claas du 90
Prins Allart Adriaansz. 80
Proncken Mathijs Jansz. 110-176
Quant Dirk Cornelisz. 201
Heindrik Cornelisz. 85-158
Willem Cornelisz. 1-6-23-148-149
Quartel Claas Quirijnsz. 40-41-42-43-44-58-65
Quest Dirk Vrankensz. 75-76-80-162
Quirijnsz. Claas – Quartel 40-41-42-43-44-58-65
Robbrecht 164-235
Raemsvelt Cornelis Dirksz. 8-9-122-170
Rabant Guilliame 67
Rataller Georgius 200
Rave van Bellen Claas 188
Reiersz. Guijrt 8-9-10-27-54
Robbrechtsz. Jan 235
Roelofsz. Lenert 31-32-150-151-180-206
Rockeveen Adriaan Jansz. 33
Roos Jan Claasz. 18-182
Roscam Jan Willemsz. 46-85-114-152-154-220-221-227

Rossen Jan van 63-64
Ruijch Cornelis Jacobsz. 111
Saet Jan Gerritsz. 194
Sadelaer Philips de 91-92-93
Sandersz. Cornelis 174
Sanguijn Jan Pietersz. 161-191-192-193-224
Pieter 191-192-193-224-232
Sasbout Mr. Aarnout 98
Schaeck Gerrit Heindriksz. 209-210
Pieter Cornelisz. 234
Scheij Willem Jacobsz. 92-136
Schol Wijnand 59-60
Schoneman Dirk Dirksz. 88-89
Dirk Jorisz. 81
Simonsdr. Joosgen 56
Simonsz. Adriaan 20-24-25
Blaforijs 39
Blasius 90-199-201
Gangelof 206
Heindrik 177
Jacob – van Loo 164-235
Jan Jan 23-38-62-227
Cornelis 133-190
Cornelis – Stam 56
Willem – van Oijen 59-60
Willem – van der Wilde 29
Slobbe Jan Gerritsz. 57-58-70
Sluijmer Gerrit Aartsz. 71-72-73
Sonnevelt Joost Adriaansz. van 71-72-73
Joost Maartensz. van 67-205
Soos Jacob Cornelisz. 217
Soutelande Cornelis van 177
Splinter Jacob 194
Spruijt Jacob Aartsz. 190
Stam Cornelis Simonsz. 56
Simon Gangelofsz. 21
Steen jonge Dirk Dirksz. 105-107-120
Stoter Cornelis Tiemansz. 234
Strijp Heindrik van der 147
Swanenburch Cornelis Pouwelsz. van 102-103-104-105-106-107-120-136
Swart Arend Maartensz. de 63-64-153
Sweersz. Jan – van der Pol 81-82
Sijbrantsz. Jacob – van der Wuert 66
Cornelis – van der Wuert 190
Teneman Adriaan Adriaansz. 235
Thomasz. Adriaan 131
Simon – van Swieten 56
Thoornvliet Pouls van 152-154
Pouls Willemsz. van 85-158
Willem Pouwelsz. van 95-96-140-141-156-157-184
Tiemansz. Adriaan 95-96-97-98-99-100-101-111-112-113-114-115-116-117
Cornelis – Stoter 234
Twiskers Aalbrecht Cornelisz. 194
Tol Joost van 129
Lenert Willemsz. van 56
Veen Dirk 177
Dirk Arendsz. van 19
Dirk Dirksz. van 49-50-64
Mr. Cornelis van 98
Velsen Jan Dirksz. van 33-142-143-144-163-173-231-233

Verbat Jutte Gerritsdr. 197
Lijsbeth Gerritsdr. 197
Verbeeck Heindrik Jansz. 213
Verburch Jan Dirksz. 184
Joris 83
Verhooch Mr. Pieter 58
Vermij Gijsbert – Huibrechtsz. 19-236
Vinck Dirk Cornelisz. 68-196
Visscher Jan Mouringsz. 198
Cors Aalbrechtsz. 8-91-92-93-94-109-168-181-185
Vlietentoorn Maarten Heindriksz. 102-103-109-136-145
Vormer Anthonis Willemsz. 26
Voijs Jacob Gerritsz. 71-72
Vrankensz. Adriaan 7-74-75-76-77-78-80-205
Dirk – Quest 75-76-80-162
Jacob 76-80
Cornelis 46-74-162-205
Maarten 205
Pieter 52-79
Jan Willem 30-74-75
Vromer Jan 21
Vrij Gerrit de 29
Vuijtgeest Dirk Jacobsz. 196
Walraven Jacob 202
Walwijck Jan Marcusz. van 93-160-161-186
Warmond jonge Adriaan Willemsz. van 40-41-42-43-44
oude Adriaan Willemsz. van 121
Wetsman Pieter Willemsz. 208
Wilde Mr. Claas de 95-96-140-141-156
Willem Simonsz. van der 29
Willeboortsz. Joris – van der Burch 69
Maarten 57-70-190
Willemsdr. Aleida 140-141-156-157
Elisabeth 234
Ermpgen 57-58
Haasgen 156
Haasgen – Bouwensz. 140-141
Neeltgen 156
Willemsz. Abel 71-72-73
Adriaan 159-175
Adriaan – Cruijt 7
jonge Adriaan – van Warmond 40-41-42-43-44
oude Adriaan – van Warmond 121
Anthonis – Vormer 26
Dirk 13
Gerrit 6-97-98-202-205
Jacob 83-86-195
Jacob – van der Burch 163-202
Jan – Vrankensz. 30-74-75
Jan – van Bleijswijck 13
Jan – van der Meer 48-71-72-73
Jan – Roscam 46-85-114-152-154-220-221-227
Jan – Wortel 22
Claas 216
Cornelis 36
Cornelis oude 97-98
Cornelis – Cortwil 226
Lenert – Cornelisz. 14-166-167
Lenert – Cruijst 130
Lenert – Cunst 51-52-79

Lenert – van Tol 56
Matheus 17
Pieter – Wetsman 208
Pouls – van Thoornvliet 85-158
jonge Willem 76-77-78-80-119
Wit Arend Adriaansz. de 66
Cornelis 142-143-173-188-233
Wollebrantsz. Heindrik 57-190
Wortel Jan Willemsz. 22
Woutersz. Adriaan 30-171
jonge Gerrit Dirk 220-221
Wuert Jacob Sijbrantsz. van der 66
Cornelis Sijbrantsz. van der 190
Salomon Lenertsz. van der 26
Wijwert Claas Meinertsz. van 166
IJgelsz. Jaeckel 66
IJsbrantsz. Cornelis 217
Zwaenswijck Laurens Andriesz. 183
Zwieten Adriaan van 200
Cornelis van 200
Cornelis Claasz. van 56
Simon Thomasz. van 56

AARDRIJKSKUNDIGE NAMEN

Alkmaar 184
Alphen 225
Amsterdam 95-96-164-235
Benthuizen 7-123-124-154-166-167
Delft 52-71-72-73-147
’s-Gravenhage 194
Hamburg 97-98-99-100-101-111-112-113-114-115-116
Haringhuizen 194
Hazerswoude 194-227
Heemstede 84
Hoogmade 66-195
Jacobswoude 195
Ieperen 140-141-156-157-184
Leiden
8-9-10-16-18-19-20-26-27-29-31-35-40-42-48-49-50-53-54-56-57-58-59-61-63-64-65-6768-70-71-72-73-76-77-79-82-84-85-88-90-94-95-96-102-103-104-108-110-118-122-123125-127-129-132-137-138-140-142-145-147-150-151-154-155-157-159-160-161-163-168170-172-173-175-176-177-178-179-180-181-182-183-184-185-186-187-188-189-190-191192-193-194-195-196-197-198-199-202-204-205-206-208-217-218-219-220-221-222-223224-226-228-229-232-233-234
Leiderdorp 4-55-56-61-148-149-167-194-197-198-203-211-230-235
Oegstgeest 3-26-234
Obdam 230
Oudshoorn 81
Poeldijk 49-50-64
Ramscapelle in Vlaanderen 174
Rotterdam 49-50-53-153
Rijn 29-33-37-56-69-71-72-73-90-91-92-93-131-159-161-163-168-175-180-185-186-191-192-193194-197-206-227-228-231
Rijnland 7-14-17-20-24-25-59-60-71-72-73-85-102-103-104-105-106-107-120-121-177-189-196-235
Rijnsburg 83
Rijsel 127
Stompwijk 49-50-156-157-177-184

Valkenburg 30
Vlaanderen 148
Voorschoten 6-83-111-112-116-117-147-155-226
Warmond 63-64
Wassenaar 6-19-56
Wezel 67
Zevenhuizen 13
Zoetermeer 51-52-86-130-146
Zouteveen 17
Zuidwijk 19

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

Benthuizer kade 154
Blankevoort 76-77-205
Broekpolder 45-47
Broeksloot 76-78-205
Broekwatering 195-222
Broekweg 16-45-47-74-75-95-96-154
Dobben 76-80-166
Does in Hoogmade 195
Dwarswatering te Leiderdorp 56
Geersloot 153
Gelderswoude 7-16-30-36-74-85-95-96-162-167-221
Gelderwouder broek 17-119-220-223
Geren 51-52-77-79-130-205
Godhuispad 197-198-199
Goweg 156-157-177-217
Grote polder 88-89-205
Hofland te Voorschoten 155-226
Hofweg 156-157-184
Hogerijndijk
1-23-28-29-32-33-35-36-37-39-48-55-61-69-71-72-73-74-75-87-90-91-92-93-131132-133-149-159-168-170-175-180-185-186-187-191-192-193-194-197-198-199201-206-207-219-225-227-228-231
Hogevoort 129
Kasloot 7
Kerklaan 202-222
Copperswetering 5
Kromme Miening 84
Lammen 66-226
Leijendeel te Leiden 175
Mandemakerssteeg te Leiden 127-128
Meerburg 23-148
Meerburger watering 84-140-141-155-156-157-184
Middelste gracht te Leiden 95-96
Molenwatering 90
Nieuweweg 85-158-195
Noord A 52-77-78-79-80-95-96-153-205
Noordbuurt 64
Ommedijk 5-89-153-200-230
Ommedijkse watering 140-141-156-157-184
Oude Zwet 64-95-96-99-100-101-113-114-115-116-117-140-141-156-157-184-202
Puiksloot 5-205-208
Rode sloot 59-60
Roomburger laan 56-110-176
Roomburger watering 56-59-60-110-121-176-211-213-216
Rijndijk 1-4-5-121

Rijnegommersluis 201-207
Rijnegommer watering 206
Singel in Leiden
8-9-10-11-12-20-24-25-27-54-68-94-102-103-104-015-106-107-108-109-120122-129-134-135-136-145-150-151-164-172-178-179-181-196-204-218-229234-235
Slootweg 30-171
Steenhuis 156
Stompwijkse watering 140-141-156-157-184
Stompwijkse weg 64-95-96-97-98-111-112-113-114-115-116-117-140-141-156-157-177-184
Vliet 20-41-42-57-59-60-98-147-155-190-205-226
Weipoort 13-16-17-45-47-55-83-85-123-124-152-154-158-162-165-195-205-220-230
Weipoortse vliet 45-47-76-77-85-139-152-154-195-200-205-230
Weipoortse weg 85-97-98-152-154-157-158
Westeinde 49-50-177
Zoetermeerse meer 83
Zoeterwoudse watering 84
Zoeterwoudse weg 208
Zuidbuurt 95-96-97-98-100-101
Zuidbuurtse watering 97-98
Zuidbuurtse weg 95-96-97-98-99-100-101
Zuidwatering 63-64-205

NAMEN VAN ONROERENDE GOEDEREN

Boshuizen 19
Doesbrug te Leiderdorp 55-148-149
Drift te Leiderdorp 235
Erfsluis te Leiden 190
Gemiste Kampje te Leiderdorp 56
Grote molen 5
Grote Quakel 85-158
Heijligen Geestkamp 216
Heijncstekamp 216
Huis Cronesteijn 22-59-60-226
tChijs 66
Hogewoerdse poort 8-9-10-11-12-27-31-34-54-91-92-93-94-106-109-122-129-134-135-150-151161-168-172-185-186-187-191-192-193-218-219-231-232
Huis van Zwietern 200
Jopen vat 58-65-127-128
Kaatsbaan te Leiden 21
Kapittel te Hogelande te Leiden 235
Koepoort
20-24-57-58-65-67-68-70-108-127-136-142-143-144-160-164-173-178-179-183-188189-190-196-229-234-235
Coppeneij 220-221
Coppersweer 5
De Lange Streeck 58-70
Lucifaersvelt 136
Meerburg 1
Mereminne 20-25
Molenaarsbrug te Oudshoorn 81
Molenweer 205
Naakte sluis 24-25-40-41-42-43-44-68-189-196-233
Offwegen 195
Piest in Jacobswoude 195
Rosmolen 216
tRuijge Schaep 167
tSmael weer 62

Vergulde Lelije te Oegstgeest 234
Vergulde Comptoir 95
Werelt te Leiden 135
De Wildert 76-78
Witte poort 71-72-73-235

INSTELLINGEN

Abdij van Egmond 137-138-147
Armen van Jerusalem te Leiden 143-144-173-188
Arme wezen te Leiden 111-112
Convent van Barnaditen 1-63-64
Roomburg 3-4-6-38-61-209-210-211-212-212-213-214-215-216
Deputaten te Leiden 40-41-43
Deputaten van de Pieterskerk te Leiden 156
Domproost van Utrecht 31-150-151
St. Elisabeth gasthuis te Leiden 98
Gemene land van Holland 1
Heilige Geest van Leiden 98
Zoeterwoude 95-96-99-101
Hof van Holland 71-72-73-95-191-192-200-220-224-232
Hof van Utrecht 200
Huiszitters te Leiden 205
Het kapittel ten Hogelande 56
St. Jansheren te Haarlem 23-140-141-156-157-184-236
St. Janskapel te Zoeterwoude 226
St. Joseph broederschap te Leiden 95-96
Kapittel ten Hogelande 95-96
Catharina gasthuis te Leiden 23-76-113-114-115-116-129-138-142-143-144-147-156-188
Karthuizer buiten Geertruidenberg 59-60Kerk van Zoeterwoude 45-53-95-96-98-156
Klooster Abcoude te Leiden 113-114
ter Lede 110-176
Pancraskerk te Leiden 90
Pieter Sijmonsz. bagijnhof te Leiden 111-112
Regulieren te Leiderdorp 55-56
Sacraments gilde te Leiden 111-112
School te Zoeterwoude 236
Staten van Holland 1-55-118-125-126-137-138-147-209-210-211-212-213-214-215-216
Veer van Leiderdorp 35-61-197-198
Vier Proven van Leiden 40-41-42-89
Vrouwenkerk te Leiden 63-64-121
Wezen van Leiden 98

BEROEPEN EN/OF FUNCTIES

Advocaat 71-72-73
Ambachtbewaarder 22
Apotheker 48
Appelkoper 234
Bakker 56-153-172-205-235
Baljuw 7-124
Bleker 41-42

Bode 22-148-227
Bode met de bus 57-58-65-70-190
Bode met de roede 164-235
Boekverkoper 192-193
Boomgaardman 11-12-32-33-34-133-142-143-144-173
Bosdrager 127-128
Bostelman 87-180-225
Buurman 56-63-84-124-148
Chirurgijn 90
Cipier 29
Deurwaarder 191-192-193-224-232
Dokter in de medicijnen 67
Drapier 28-184-192-193-232
Droogscheerder 102
Gecommitteerde 118-125-126
Glasmaker 127-128
Goudsmid 71-72-73-91
Haarmaker 170
Heemraad 7
Heer van Heemstede 120-129-136
Zoeterwoude 1-206
Zwieten 200
Hoefsmid 228
Houtkoper 53-191-219
Huiszitmeester 205
Jonkheer 5-45-47-48-102-103-104-105-106-120-121-129-136-200-206
Jonkvrouw 177
Kleermaker 110-176
Koopman 233
Koperslager 17-76-77-202-205
Korenkoper 8-9-10-11-12-107-127-129-150-151
Kruidenier 109
Kuiper 53-190
Lakenbereider 11-106-134-204-219
Lakenkoper 67-217-219
Landmeter 20-24-25-85-102-103-104-105-106-107-120-121-177-189-196-235
Linnenwever 231
Lijndraaier 164-235
Mandenmaker 191-219
Messenmaker 192-193
Metselaar 156
Molenaar 5
Notaris 8-9-10-11-12-20-24-26-49-50-53-102-103-104-105-106-107-120-129-136-234
Olieslager 120
Ontvanger 1
Procureur 200
Raad 49-50-118-125-126
Rekenmeester van Holland 222
Rentmeester 59-60-71-72-73
Scheepmaker 22-37-74-75-206-207
Schepen 19-22-60-69
Schipper 57-58-175
Schoenmaker 57-58-139-234
Schout 7-19-56-124-236
Schrijver 49-50
Secretaris 25-26-60-65-165-230
Smid 37
Snijder 88-89-197
Stadsbode 210
Steenplaatser 3

Timmerman 2-63-64-162-165
Verwer 127
Vleeshouwer 6-18
Voorlakenreder 28-29-53
Vroedschap 71-72-73
Waard 20-21-25-95-234
Warmoesman 31-32-33-35-57-61-70-104-109-129-133-135-150-151-160-161-164-172-178-179186-187-189-190-216-235
Weesmeester 56
Wielamker 228
Zeilmaker 197-198-199
Zoutzieder 26-191

