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Als u gegevens uit deze bewerking gebruikt voor genealogische of historische doeleinden, dient een
verwijzing naar deze bewerking vermeld te worden. Bij gebruikmaking van gegevens uit deze
bewerking ten behoeve van publicaties, in welke vorm dan ook, moet een adequate bronvermelding
naar deze bewerking worden vermeld.
De nummering van de folio’s na 22 is 17 terwijl dit eigenlijk 23 zou moeten zijn gezien het aantal
voorgaande folio’s. De voorgaande nummering van de folio’s is wegens schade vergaan, hierdoor is
de nummering van de eerste folio’s niet weergegeven. Folio 20 is dubbel opgenomen. Bladzijden zijn
verkeerd achter elkaar geplakt. Het geheel is soms niet te volgen en erg verwarrend. Het geheel is
door mij opgenomen zoals het daar ligt.
Na folio 73 volgt weer folio 69 welke door mij met 69a is opgenomen t/m folio 73. Folio 74 is dan weer
opgenomen zonder a.
Alle akten zijn doorgehaald tot folio 176.
Veel bladzijden zijn aan de bovenzijde vergaan.
Nr. 1 d.d. ?
…………….hands ……………… Ghijsbrechtsz. ……………….. veertich ende ver……….. elke jaere
oor…………..ste tot renten vers………..ten oisten …………… hondert drie …………..pen ende zoe
voo………….. (verscenen) jaerlicx ………… ende ……den verhael ……….. ende ………oerende die
Claes Clae(s) …………… Cornelis Jansz. voirn. nu ter ………. vercrijgen zullen mogen ge……… waer
ende waer an die gel………… worden tzij in steden, dorp………….. Claesz., Jan Sijmonsz. ende
……………. voor hoir ende hoiren erven ……… elcx een voor alle dese voorsz. t…………… heer Jan
Ghijsbrechtsz. voorn. te betalen …………………. voorsz. ende vrij te waren jaer ende dach ………..
alsmen vrije losrenten op alle haer goeden sch…… waren zonder eenich weer van rechte tzij
ge………….. of waerlick daer tegens te doen ofte doen doen in eenniger manieren, noch geen nieuwe
lose vonden diemen hier op zoude mogen peijnsen, dencken, vinden of verzieren. Ende zijn
voorwaerden dat Claes Claesz., Jan Sijmonsz. ende Cornelis Jansz. voorn. of hoir naecomelingen
dese voorsz. twie rinsgulden tsiaers zullen mogen lossen tot eenen maele, tot welcker tijt hem luijden
of haer nae ………………gen daer …………….. Claes Claesz., Jan Sij(monsz.) ………………. en
ende bekennen wel … Ghijsbrechtsz. voorn. de ……………. argelist wtgesondert J…………. hebbe
ick Ghijsbrecht …………… schout inden ambocht v(an) …………….zelfs zegel ende Hug…………
over waren als tugen …………..lisz. int jaer ons heeren ……….. twintich opten lesten ……………..
Nr. 2 d.d. 06-05-1541.
Een pondt groot tsiaers op Cornelie Vrancken dochter, Huijch Louweris zoons wedue.
(Ic) Jacop Roelofsz. schout inden ambochte van Leijderdorp doe condt allen luijden dat voor mij ende
drie buijren als tuijgen hier nae gescreven gecomen is Cornelie Vrancken dochter, Huijch Lourijszs.
wedue mit Willem Pietersz. van Leijderdorp als hoir gecoren voochts handt in deser zaecke. Ende
geliede dat zij vercoft heeft ende schuldich is Alijt Floris van Busschen wedue totten gemeenen
…………………………… tot hij ……………………nde thooftge…………….. Pietersz. wedue ende
zeeckere ……………….. weijlande de hoop zonder maet ……………………….. landt inden ambacht
van Zegwaert, streckende ………. jongvrou Machtelden Horn Cornelis Pietersz. …………… landt toe
an die zuijtoostzijde belegen Pieter Cornelis zoon Stompwijck ende an die noortwestzijde Adriaen
Pietersz. ende Pieter Cornelisz. voorsz. Ende die voirsz. Bus Cornelisz. daer onder verzeeckerende
ende hypotekerende inde qualiteijt als voren, zeeckere twee morgen weijlands, gelegen inden voorsz.
van van Stompwick, streckende vanden Ommedijck tot Quierijn Michiels zoon landt toe, belent
hebbende an die westzijde Willem Claesz. ende and oostzijde die commelduijr van Haerlem. Ende
affirmeerden die voorsz. comparanten elck ..oir landen vrij te wesen van eenigen renten ofte andere
schulden, anders dan dese tegenwoordige rent. Ende voort generaelicken ende specialicken an alle
hoiren anderen gereetste goeden die zij elcx als principael ende een voor al nu ter tijt hebben ofte
noch naemaels vercrijgen zullen, geen wtgesondert, om bij gebreck van quader betaelinge den
houder van desen an betaling te mogen geraecken an den keur van den voorscreven generalen ofte
specialen goeden ende allen tgunt daer op bevonden zal worden, mit allen danclevende costen,
schaden ende interest mit erfpenning recht of anders zoe den houder dat goetduncken ende gelieven
zal. Belovende zij beijde comparanten hier al te samen niet tegens te doen in geenre manieren van
recht, gheestelick noch waerlick. Oock belovende zij comparanten voir hoir ende hoiren
naecomelingen elck hoir percelen ……………………… hebben ………… Pietersz. schout inden
ambocht van Zegwaert ……….. Jan Dircxz. schout inden ban van Stompwijck ……. doer bede van die
comparanten voorsz. desen brief elcx mit onsen zegel opelicken hier aen gehangen opten zesten
dach in Meije anno 1500 een ende veertich.

Nr. 3 d.d. 03-11Ic Jacop Jansz. schout inden ambochte van Zoetermeer doen condt eenen ijegelicken dat voor mij
ende Neel Woutersz. ende cooman Pieter Vranckensz. gebuijren des voorsz. ambochts, gecomen is
Jannetgen, Jan de Kocx wedue mit Jacop Jansz. hoiren zoon ende gerechte voocht in dese zaecke,
bekende ende gelijde mits desen wettelicken vercoft, getransporteert ende ten vrijen eijgen
overgegeven te hebben sinte Kathrijnen Gasthuijs tot Leijden, ten armen behouf ende actie van dien
hebbende eenen rentebrief van zes gouden karolusse guldens tot veertich groten tstuck tsiaers
losrenten tot twie termijnen te lossen, te betalen alle jaers op Vroulichtmis dach, houdende op Cornelis
Pieter Meijnesz. zijnen erven ende naecomers parsonen ende op Bus Cornelisz., elck als principael
ende op zeeckere hypoteke landen ende goeden al nae inhout den principalen rentebrief, daer dit
transpoort an gesteecken ende getransficxeert is. Om die meesters vant voorschreven gasthuijs ende
actie hebbende hoiren voorsz. jaerlixe rente mit allen dancleven van dien mitten costen daer omme
gedaen an den generalen ende specialen hypoteque nae tinhout van dien te mogen verhaelen. Ende
bij gebreecke dat die voorsz. Cornelis Pietersz. ………….. lands groot zijnde ………….. te hieten ende
gelt …………….. des tsiaers daer in ………… hollands tsiaers gele……………………………erwoude.
Ende heeft ……. side Zwet, ande zuijtzijde …………. Cornelisz., an twesteijnde ……………..
noortzijde Heijnrick Jansz. ………… Ende voort meer te vers………. hoeren andere goeden, roerende
……………. waer an die gelegen zijn of ………… binnen steden, dorpen of daer ……. van rechte daer
tegens te doen ………… Ende Cornelie Vranckendr. v……………… dese renten vrij te waeren jaer
…………. alsmen vrije landt niet meer tsiaers als voorseijt is. Des ………..nelie voorsz. ende hoiren
erven d………….. mogen of lossen tot hoiren belief ………….. pondt groot vlaems teffens tot een
…………. gelde ende mit zulcke renten als naden ………………. tijts verscheenen zullen wesen als
die lossing …………………. Ende van desen cope belijde hoir Cornelie Vranckensdr. ………….
voldaen ende betaelt, den lesten penning mitten eersten te ………………… alle dijnck zonder argelist.
In kennisse der waerheijt heb ick Jacop Roelofsz. desen brieve bezegelt mit mijnen zegele, daer an
ende over waren als tuijgen ende buijrluijden Cornelis Meijnertsz., Andries Willemsz. ende Jan
Willemsz. opten derden dach in Novembri
…………………
Nr. 4 d.d. 06meerder ijpoteque voorden …………….sch. renten gestelt.
………………….. ende Frans Gerijt doen ……………….. den dat voor ons quam ………….. ambocht
van Zoeterwoude opten ……………. hem zijnen erven ende nae(comelingen) (Cornelie) Vranckendr.,
Huijch Lourijszs (wedue) ……….ssteert ende verleden heeft voor …………….. in Leijderdorp daer
inne zij ……….nde schuldich te wesen Alijt …………. totten gemeenen boels behouf …………. siaers
losrenten den penninck …………………… te verhalen an vier morgen ………………..sacker plaegen
te hieten ende ………….. thien pondt hollands coomans ………… inden ambochte van Zoeterwoude
………….. op alle Cornelis voorsz. andere goeden, etc. ………. ende bij den schouten brief van
Leijderdorp daer …….. ander date den derden dach in Novembri anno …… zes ende twintich. Ende
omme die voorsz. Alijt van Bosch niet te bedriegen ende vastelick te verzeeckeren van tvoorsz. pondt
groot tsiaers losrenten als voorseijt is, soe heeft Lourijs Huijgensz. voorsz. bij gebreecke dat tvoorsz.
onderpandt inden zelven brief begrepen niet ghoet genouch en waer om tvoorsz. pondt groot jaerlixe
daer an te mogen verhaelen. In dien gevalle daer ……………………… ambochte van ………………. te
verhaelen an ………….. heeft ende naemaels …………….. de onroerende waer ende …………….
bevonden mogen worden …………..er buijten zonder eenich ………… te doen in eeniger manieren
……………..woninge mitten voorsz. la……………. zijde zuijtzijde ende an dat……………. zelf mit
eijgen ende erve …………. oude Zwet. Des zijnt voorw(aerden) ………….. dat god verhoeden wil dat
…………… groot tsiaers an dese voorsz. …………… verhaelen bij gebreke als voo…………. gevalle
dit pondt groot tsiaers ………….. zestien pondt groot vlaems ………. gelde ende mit zulcke renten
……… verscheenen zullen wesen al …………. In oirkonden desen brief be………… int jaer ons
heeren duijsent vij………. twintch opten zesten dach in ……………. stont geteijckent H. Florisz.
Nr. 5 d.d. 17-12-1540.
…………………………. (Huijch) Neel Cornelisz. boe………….en wt den ban voorn. d……….. voor ons
gecomen zijn ……………..en in Zoeterwoude ende ……………erwoude. Ende bekenden …………
schulde voor hoir ende hoiren …………….. vercoft te hebben ende ve………………… en Jan Floriszs
wedue …………lingen of den houder van ……….ldens van veertich grooten ……………..eeckent
tsiaers losrenten ………….elen alle jaere op Vroulichtmis ……….. jaer renten of verschijnen
…………… (eer)stcomende anno 1500 een ende …………..oort van jare te jare ten tijt …………al
wesen twelck die voorsz. ………….iren doen mits betaelende teffens ………
………… ende niet bij deelen zes en tnegentich …………..en carolusse guldens, mitsgaders die ……
aen ende onbetaelde renten nae den beloop des ……. scheenen met paijmente ende gelde nae die

……..atie der Keijserlijcke Majesteit lastmael gepubliceert te weten den karolusse voor twintich
stuvers, den philips gulden 25 sch. ende voort allen anderen paijment van gout ende zilver nae die
waerde ende prijs. Ende bekenden hem die voorsz. comparanten van die coope voorsz. al wel
voldaen ende betaelt te wesen hooftgelde …………benen ……… betaelde renten alsdan verschenen
zullen wesen als die lossing geschiet in paijment mit gouden karolus guldens tstuck van veertich
grooten vlaems paijment ons heeren munte dier waerde daer voor. Alle argelist wtgesondert in
kennisse der waerheijt zoe hebbe ick Jan Dircxz. schout inden ambocht voorsz. desen brief bezegelt
mit zelfs zegel ende hier onder aen gehangen, daer an bij ende over waren als tuijgen Dirck Woutersz.
ende Heijnrick Heijnricxz. int jaer ons heren duijsent vijfhondert ende veertich opten zeventhienden
dach in December.
Nr. 6 d.d. 02-03-1548.
Achthien karolus guldens tsiaers op Dirck Joosten zoon.
Ic Adriaen Vrancken zoon schout inden ambachte van Zoeterwoude doe condt ende kenlick allen
luden dat voor mijn ende twije ghetugen hier nae geschreven, gecomen ende gecompareert es Dirck
Joosten zoon ende bekende voor hem zijnen erven ende naecomelingen wel ende wettelicken vercoft
te hebben ende sculdich te wesen den ghasthuus meesteren van sinte Katherijnen Ghasthuus binnen
Leijden, als Adriaen Jansz., Claes Oom Jansz., Adriaen Claes Adriaensz., Henrick Florisz. van
Wassenaer ende Abraham Jacobs zoon ende diet naemaels wesen zullen tot des zelven ………….lis
beho……………… achthien karolus guldens van veertich grooten vlaems tstuck tsiaers eewigen ende
erflicke losrenten. Te betalen alle jaers tot sinte Katherijnen daghe inden winter, daer of teerste jaer
rente verschijnen zal tot sinte Katherijnen dage naestcomende anno dusent vijfhondert een ende
vijftich ende zo voorts van jare te jare, daer altijt an volgende dese voorsz. renten als voren telcken te
betalen durende zo lange ter tijt toe dat de voorsz. renten ongelost zullen zijn twelcke de voorn.
comparant, horen erven ende naecomelingen zullen mogen doen alst hem belieft, hondert karolus
guldens teffens ten prijse voorsz. in hooftgelde ende mitten verscheenen ende onbetaelde renten naer
beloop des tijts als die lossinge geschiet. In zulcke prijse van paijmente als ten zelven tijde loop ende
ghanck zal hebben in dese landen naer vermogen vander evaluatie der Keij. Mat. als graefve van
Hollandt etc. dan gepubliceert zijnde. Voort zoe beliede hem die voorsz. Dirck Joostensz. van de hooft
somme der voorn. renten an goeden gelde teenen male wel voldaen ende betaelt den lesten penning
mitten eersten. Hier onder stellende Dirck Joostensz. specialicken zijn wooninghe mit huijs, barch
ende poterije daerop staende mit vijf morghen landts bij den hoop zonder maet, leggende inden
voorsz. ambachte. Ende heeft belegen an die noorteijnde Meerburgher wateringhe ende an dat
zuuteijnde die Westwech ende an die oostzijde tcapittel van sinte Pancraes tot Leijden, an die
westzijde Jan Schrevels zoon bruucwaer ende die erffgens. Noch vier morghen landts bij den hoop
zonder maet ghelegen inden zelven ambachte ende hebben belegen an die oostzijde die wedue van
Jacob Jansz., an dat zuuteijnde Stompwijcker wateringe ende an die westzijde Eewout Arents zoon,
an dat noorteijnde die Ghoewech. Ende te verhalen
ghemaect ende besproecken heeft bij hore testamentoers vercoft ende beleijt te worden op losrente
den penninck achthien ende dat ten proufijte van tvoorsz. ghasthuus, sinte Pieters kercke, den
Heijligen Gheest ende den armen Huijssitten van sinte Pieters prochije, al binnen der voorsz. stede
van Leijden, elx een vierendeel, ofgetogen hore schulden ende lasten achter volgende der voorn.
Clemeijnsgen testamente daer van zijnde. Ende Cornelis Claesz. voorsz. lovede Claes Adriaensz. zijn
vader voorn. hier of schadeloos te houden. Alle dunck zonder arch ofte liste. Hier hebben bij, an ende
over geweest als tughen ende buurlieden inden ambacht van Alphen voorzeijt Jacob Pietersz. van Tol
ende Thamas Ghijsbertsz. Actum den 2en dach Marchij anno 1500 acht ende veertich naer gemeen
schrijven. Onder de ploije stondt getekent, bij mijn Jacob Pietersz. van Tol, bij mijn Thamas
Ghijsbertsz.
Kanttekening: Naer collatie gedaen tegens dorginale rentebrief vuijthangende bezegelt mit eenen
zegele in groene wasse an doublen steerte ende ondergetekent zijn als boven accordeert daer mede
en
opten 26 Octobris 1500 vier ende tzestich, bij mij Boechorst.
Nr. 7 d.d. 13-09-1544.
……………….. Lambrechtsz. ……….. onder ………… lants desen specia……….. verbonden ……….
pandt ende ypotequeert, inden eersten zeeckere drie morgen lands, gecomen van Sijmon Dircxz.
Gardijn gelegen inden ambachte van Benthuijsen voorn. ende heeft belent ende belegen an dat
oostende opte Middelwateringe Thomas Lambrechtsz. voorsz., an de zuijtoostzijde Thomas voorn., an
die noortwestzijde Jan Claes zoon tVriesgen ofte zijn zoon ende ant zuijtwesteijnde Thomas voorn.
Noch drie morgen ende vier hondt lands, gecomen van Pieter van Buijten, gelegen inden ambacht
voorsz. ende heeft belent ende beleghen an dat oostende die Middelwatering, an die westzijde
Thomas voorsz., an tzuijteijnde Jacop Pietersz. ende an die zuijtoostzijde Pieter van Buijten voorn.

cum socijs. Ende noch twie morgen lands al tsamen bij den hoop zonder maet, mede gecomen van
Pieter van Buijten, gelegen inden ambochte van Benthuijsen voorsz., streckende vande
Middelweterijnge tot die Nieuwe weterijng toe. Ende heeft belent ende belegen an die een zijde langes
die Hoogeveense vaert, an dander zijde voor van die Middelwaterijng Pieter van Buijten voorn. voort
tot Nieuwe weterijng Gerijt Gerijtsz. Ende was noch Thomas Lambrechtsz. voorn. ter cause voorsz.
verbindende zijn parsoon ende oock zijn erven ende naecomen parsonen ende alle andere horluijden
goeden, roerende ende onroerende die zij nu ter tijt hebben ende naemaels noch vercrijgen mogen,
gheen wtgesonder. Omme bij gebreecke der voorsz. jaerlixe betaelinge dese voorsz. renten ende
hooftsomme van dien mit allen oncosten ende schaden daer omme gedaen ende geleden daer an te
mogen versien ende verhaelen als sheeren penningen of als erfpenningen, of willecoir gelt bij
hee…………………………… Hove van Hollant ….ijde exc……. hoven ….. ende rechteren …… dat
den houder van desen be zal zonder eenig ….teptie pantkeeringe offschriften t..ssen ofte weer van
rechten daer tegens te mogen doen of te doen doen in eeniger manieren ter contrarien. Alle arch ofte
bedroch buijten gesloten. Desen toirconden zoe hebbe ick Pieter Willemsz. Verkae als schout van
Benthuijsen voorsz. desen brief doir bede ende verlijden van Thomas Lambrechtsz. voorsz. bezeghelt
mit mijnen zegele wthangende hier onder an desen brief gehangen in presentie van Adriaen Melisz.
ende Cornelis Claesz. als tuijgen ende buijren hier over geroupen ende gebeden int jaer ons heeren
duijsent vijfhondert vier ende veertich opten dorthienden dach in September.
Nr. 8 d.d. 19-06-1524.
Zes pondt hollands tsiaers op Willem Pieters zoon.
Ic Ghijsbrecht van Zwieten ambochts heer ende schout inden ambocht van Zoeterwoude doe kondt
allen luijden dat voor mij quam Willem Pietersz. geliede ende bekende dat hij vercoft heeft Huijch
Gerijtsz. inden naeme ende van wegen Adriaen Gerijts dochter zijn zuster, zes pondt hollands tsiaers
losrenten tstuck van dertich grooten vlaems vrijs gelts …………, te betalen alle jaren Alre Heijligen
daege daer of teerste jaer renten verschijnen zal ende dach vander betaelinge wesen tot Alre
Heijligen daege alsmen scrijft duijsent vijfhondert drie ende twintich ende zoe voort van jaere tot jaere
dese voorsz. zes pondt hollands jaerlijcks te betaelen duerende ter tijt toe datse gelost worden. Te
versien, staende ende te mogen verhalen an elftalff morgen lands bij den hoop zonder maet, gelegen
inden ambachte voorsz. inden ban van Stompick, streckende van Meerburger wateringe tot an die
Gowech toe, beleghen an die westzijde Aelwijn Sijmonsz., an die oostzijde dat clooster tot
Reijnsburch, welcke voorsz. landen gecomen ende gecoft zijn van Huijch Gerijtsz. voorsz. ende
Adriaen Gerijts dochter zijn zuster voorn. die voorsz. zes pondt hollands tsiaers hebben zal tot een
vrijen eijgen wanttet haer andere erve is daer zij an bewesen is. Noch te mogen verhalen ende versien
an alle andere goeden die Willem Pietersz. voorsz. nu ter tijt heeft of hier namaels vercrijgen zal
mogen, gewonnen ende ongewonnen, roerende ende onroerende, waer ende waer an die gelegen
zijn of bevonden mochte worden, tzij in steden, dorpen of daer buijten. Ende Willem Pietersz. voorsz.
gelooft voor hem ende zijn naercomelingen dese voorsz. zes pondt hollands tsiaers Huijch Gerijtsz.
voorn. inden name ende van wegen Adriaen Gerijts dochter voorn. vrij te waren jaer ende dach als
recht is ende alsmen vrije renten op eijgen landen ende erve schuldich is te waren. Ende Willem
Pietersz. voorsz. gelooft voir hem ende zijn naecomelingen hier geen weer van rechte tegens te doen
of doen doen. In eeniger namieren geestelick ofte waerlick, noch gheen nuwe loose vonden diemen
hier op mochte peijnsen, dencken, vinden of verzieren. Ende zijn voorwaerden dat Willem Pietersz.
voorsz. of zijn naercomelingen dese voorsz. zes pondt hollands tsiaers zal mogen lossen tot twie
malen tot welcker tijt hem of zijn naecomelingen ……………………….an ….. in hoofd…………
verschenen …… onbetaelt als naer beloop der …..alsdan versch……. zullen wesen als die lossinge
geschiet. Van welcke coop Willem Pietersz. voorsz. lijde ende bekent wel voldaen ende betaelt van
Huijch Gerijtsz. van weghen Adriaen Gerijtsdr. zijn zuster voorn., den lesten penning mitten eersten.
Alle argelist wtgesondert. In kennisse der waerheijt zoe hebbe ick Ghijsbrecht van Zwieten ambachts
heer ende schout inden ambocht voorsz. desen brief bezegelt mit mij zelfs zegel ende hier onder aen
gehangen, daer an, bij ende over waren als tuijgen Cornelis Woutersz. ende Cornelis Ponsensz. int
jaer ons heeren duijsent vijfhondert vier ende twintich opten negenthienden dach in Junio.
Nr. 9 d.d. 13-12-1541.
Twie pondt hollands tsiaers op Heijnrick Sijmons zoon.
Ick Cornelis van Zwieten ambochts heer ende schout in den ambocht van Zoeterwoude ende
Stompick doe condt allen luijden dat voor mij twe bueren ende tuijgen hier onder gescreven gecomen
is Heijnrick Sijmons zoon. Ende bekende voor hem sijnen erven ende naecomelingen wel ende
wittelick vercoft te hebben Sijmon Sijmonsz. twee pondt hollands tsiaers losrenten dertich coomans
groot voor ellicke pondt gerekent te betaelen alle jaers tot Alreheijligen daege in die twaelf nachten
niet en betaelt …………………… ende ………………… ten onder…… de alle…… gereetste goeden,
roerende ende onroerende, gewonnen ende ongewonnen vercrijgende ofte noch te vercrijgen, geen

wtgesondert, niet al……. costen ten schaden ende intrest mit erfpenning recht of anders zoe die
meesters voorsz. dat gelieven zal. Ende bekenden hoir de voorsz. Jannetgen mit haer voorsz. van de
cope voorsz. al wel ende doichtelicken voldaen ende betaelt te wesen den laesten penning mit den
eersten, alle bedroch wtgesondert. In oirconden van desen zoe hebbe ick Jacop Jansz. schout voorsz.
doir bede van Jannetgen mit hoir voocht voorsz. dese transpoort hier an ghesteken anden voorsz.
en
principalen rentebrief ende alsoe met mijn zelfs zegel bezegelt opten 13 dach Decembrijs anno 1500
een ende veertich.
Nr. 10 d.d. 01-03-1533.
Zes ponden grooten vlaems tsiaers op Thomas Lambrechts zoon.
Ic Pieter Willemsz. Verkae schoudt inden ambochte van Benthuijsen doe condt ende kennelick allen
luijden dat voir mij ende getuijgen hier onder gescreven, gecomen ende gecompareert is zelver
parsoonlicken Thomas Lambrechtsz. Ende bekende mits desen vercoft te hebben ende duechdelijck
…………….. sinte Katrijnen …………en Leijden ………… Dircx zoon ……….. Jan Huijgensz., Mees
……….. Willem Jacopsz. ende Claes Lambrechtsz. tot behouf van sinte Katherijnen Gasthuijs voorsz.,
de somme van zes pondt groot vlaems tsiaers eewige ende erflicke losrenten die Thomas Lambrechts
zoon voorn. beloofde voor hem zijnen erven ende naecomelingen den voorsz. gasthuijs meesteren
ofte actie van tvoorsz. ghasthuijs hebbende, wel ende deuchdelicken te betaelen ende van allen
costen ende commer te leveren ende te brengen binnen Leijden in sinte Kathrijnen Ghasthuijs voorsz.
Te weten alle ende telcken jaere tot sinte Jacops daege, daer van deerste voorsz. renten verschijnen
zullen tot sinte Jacops daege anno 1500 vijf ende veertich eerstcomende ende alsoe voort van jaere
tot jaere daer an volgende te betaelen elcke jaer renten geduerende alsoe lange ende ter tijt toe dat
dese voorsz. renten afgecoft ende gelost zullen wesen, twelck Thomas Lambrechts zoon voorn. ende
zijnen erven ende naecomelingen altijt zullen mogen doen teffens ende tot eenen mael mit zeshondert
gouden carolus guldens in hooftgelde ende mitten verscheenen ende onbetaelde renten die naden
beloop des tijts verscheenen zullen wesen als die lossinge geschien zal. Te weten een gouden
toirnorster gulden van gewicht voor 28 sch. vlaems, een gouden philips gulden van gewicht voor 25
sch. vlaems, een gouden carolus ghulden van gewicht voor 20 sch. vlaems ende allen andere
ghevalueerde gouden ende zilveren penningen nae die laetste evaluatie der Keijserlijcke Majesteijt
dier waerde naer advenant. Ende die voorsz. Thomas Lambrechtsz. bekende hem ter cause voorseijt
vande voorsz. gasthuijs meesteren al wel ende deuchdelicken voldaen ende betaelt te wesen den
laesten penning mitten eersten. Ende omme dese voorsz. renten alle jaers ten dage als voren wel te
betaelen ende wel te verzeeckeren, zoe heeft Thomas …………… aer nae wel beta…….. met eersten
… van betaling of wesen … te….. Heijligen daege alsmen schrijft duijsent vijfhondert drie ende dertich
in die twaelf daer nae wel betaelt. Ende of Heijnrick (Sij)monsz. zijnen erven ende nacomelingen niet
en betaelden ten daege voorsz., dat zoude Sijmon Sijmonsz. voorsz. mogen versien ende verhaelen
an zeeckere thien morgen lands mit huijs, schuijr, barrich ende poterije daer op staende, gelegen
inden ban van Stompick inden ambacht voorsz. ende is nu ter tijt belent an die oostzijde ende
westzijde Huijch Claesz., an die zuijtzijde Stompicker wech ende an dat noortende die Vliet. Voort te
mogen versien ende te verhaelen an alle die goeden die Heijnrick Sijmonsz. voorsz. nu ter tijt heeft
ofte hier naemaels zel mogen vercrijgen, gewonnen ende ongewonnen, roerende ende onroerende,
waer ende waer an die gelegen zijn ofte bevonden zullen worden, het tzij in steden, dorpen ofte daer
buijten, geen wtgesondert. Des zijn voorwaerden dat Heijnrick Sijmonsz. zijnen erven ende
naecomelingen zullen mogen lossen dese voorsz. renten tot eenen male den penninck mit zesthiene,
te weten een gouden koirvorster gulden voor 28 st., een gouden philips gulden voor 25 st., een
gouden karolus gulden voor 20 st. ende alle andere gelden nae ende advenant dier prijse voorn.
Ende Heijnrick Sijmonsz. voorn. geliede hem wel ende duechdelick betaelt te wesen den lesten
penninck mitten eersten, alle arch ende list wtgesondert. Des te oirkonde zoe heb ick Cornelis van
Zwieten ambochts heer inden ambocht voorsz. desen brief bezegelt mit mijnen zegel hier beneden
wthangende. Daer bij, an ende over waren als buijren ende tuijgen Jan Gerijtsz. Vos ende Reijn Jan
Bonssensz, int jaer ons heeren dusent vijfhondert drie ende dertich opten eersten dach van Maerte.
Ende onder die ploije stont gescreven Cornelis van Zweeten.
Nr. 11 d.d. 19-07-1551.
…………… ans zoen…………………
Ic Jan Dircxz. schout inden ambocht van Zoeterwoude doe condt allen luijden dat voor mij quam
Cornelis Jans zoon, gelijde ende bekende schuldich te wesen Ariaen, Dirck Huijgen wedue twie
karolus guldens tsiaers losrenten tstuck van veertich groot vlaems, vrijt gelts van allen ongelden. Te
betalen alle jaers tot sinte Pieters ende sinte Pouwels daege alsmen schrijft duijsent vijfhondert een
ende veertich ende zoe voort van jare tot jare. Dese voorsz. twie karolus guldens tsiaers te betalen tot
sinte Pieter ende sinte Pouwels daege, duerende ter tijt toe datse gelost worden. Te versien ende te

mogen verhalen aen een huijs ende erve staende inden ambocht voorsz. buijtensdijcx, streckende
wten Rijn anden hoogen Rijndijck toe, ende heeft belegen an de zuijtzijde Jacob Werboutsz ende an
die noortzijde Beatris, Corstent Pieterszs. wedue. Ende voort te mogen verhalen an alle die anderen
goeden die Cornelis Jansz. voorsz. nu ter tijt heeft of hier naemaels vercrijgen zal mogen, gheen
wtgesondert, gewonnen ende ongewonnen, roerende ende onroerende, waer ende waer an dat die
gelegen zijn of bevonden mochte worden, tzij in steden, dorpen of daer buijten. Ende Cornelis Jansz.
voorsz. belove voir hem ende voor zijnen erven dese voorsz. twie karolus guldens tsiaers Arien, Dirck
Huijgenszs. wedue vrij te waren jaer ende dach als recht is, alsmen vrij losrenten schuldich is te
waren. Ende Cornelis Jansz. voorsz. belove voor hem ende voor zijnen erven hier geen weer van
rechte tegens te doen of doen doen, in eeniger manieren tzij geestelick of waerlick, noch geene nuwe
lose vonden hier ter contrarie te peijnsen, dencken, vinden of verzieren. Ende tzijn voorwaerden dat
Cornelis Jansz. voorsz. of zijnen erven, dese voorsz. twie karolus gulden tsiaers zullen moghen lossen
tot welcker tijt dattet hem believen dattet hem of zijnen erven believen zal, den penninck mit achtien. in
…………. an die wooninge ……… voorsz. d…...an mit al……. tgunt dat …. die wooninge ende vanden
voorsz. bevonden zal worden niet wtgezondert, mitsgaders die costen, schaden ende interesten daer
omme geleden, zo wel als die principale renten mit heerlicke ende reale executie vanden Hove van
Hollandt of anders mit zulcken recht als den houder van desen dat believen zal, alle argeliste
wtgezondert. In kennisse der waerheijt zoe hebbe ick Adriaen Vranckensz. schout inden ambachte
van Zoeterwoude voorsz. desen brief wthangende bezegelt mit mijnen selfs zegele ter bede vande
voornoemde comparant, in presentie van Willem Adriaens zoon ende Jacop Brunensz. als tugen die
dit deur bede vande comparant voorsz. elx mede ondergetekent hebben. Int jaer ons heeren dusent
vijfhondert een ende vijftich opten neghenthienden dach in Julio. Ende onder de ploije stont getekent
aldus, bij mijn Willem Adriaensz., bij mijn Jacob Bruijnensz. ghezworen klerck van Zoeterwoude.
Nr. 12 d.d. 14-02-1558.
Vier ende twintch karolus gulden tsiaers op Michiel Gerijt Bouwenszs. zoon
Ic Jan Adriaens zoon schout inden ambachte van Benthusen doe condt alle luden dat voor mij ende
den getugen naer genomt, in personen ……… Michiel Gherijt Bouwensz. tot Leijderdorp ……de
beliede voor hem zijnen erven ende naecomelingen wel ende deuchdelick schuldich te wesen die
meesteren van sinte Katherijnen Ghasthuus binnen Leijden als meester Claes Cornelis zoon de Wilde,
Henric Florijsz. van Wassenaer, Claes Oom Jansz., Claes Jansz. de Goede, Willem Jan Reijers zoon
ende diet naemaels wesen zullen tot des voorsz. ghasthuus behouf, die somme van vier ende twintich
karolus guldens te veertich grooten vlaems tstuck tsiaers eewige ende erflicke losbare renten. Te
betalen alle jare vrij ende onvermaent tot sinte Jacobs dage inden zomer, daer of teerste jaer renten
verschijnen zal tot sinte Jacobs dage inden zomer anno 1500 acht ende vijftich ende alsdan zo voorts
van jare te jare, daer altijt aen volgende. Durende zo lange ende ter tijt toe dat de voorsz. renten al of
gelost zullen zijn. Twelck de voorn. comparant zijnen erven ende nacomelingen zullen mogen doen
alst hun gelieft, mits opleggende in gevalueerden ghelde vierhondert gelijcke gulden in hooftgelde,
teffens of tot twee termijnen telcken de helfte zonder min, mit die verlopen renten naer advenant des
tijts als die lossinghe gheschiet. Ende beliede hij comparant hem vander hooftsomme voorzeijt al wel
voldaen ende betaelt den lesten penninck mit den eersten, hier onder ende ter causen voorzeijt bij
desen stellende ende verbindende tot speciael ijpoteque, vier morgen landts, gelegen in Bentvelt
inden ambachte van Benthusen voorsz. Belendt hebbende an twesteijnde die Hoogeveensche vaert,
aen toosteijnde die Slijngercade sloot, an die zuutzijde t(.)roven landt dat Gerijt Gerijts zoon bruuct
ende an die noortzijde Dirck Cornelis zoon tot des ….. .Ende is vrij landt als buurlandt …. Ende
generalick alle hem comparants andere ghoeden jegenwoordige, toecomende, roerende ende
onroerende geen wtgezondert. Alle tot bedwanck van allen tsheeren rechten ende rechteren. Voorts
es mede gecompareert Thomas Lambrechts zoon, des voorsz. Michiels zwager ende heeft hem
voorde voorsz. renten ende die hooftsomme van dien geconstitueert ende verbonden als borge.
Daeronder ooc verbindende alle zijne goeden, jegenwoordige, toecomende, roerende ende
onroerende, geene wtgezondert, tot bedwanck als boven. Des lovede Michiel voorsz. Thomas voorn.
hier of schadeloos te houden. Alle dunck zonder bedroch, arch ofte liste. Hier waren bij, an ende over
als getugen Gerijt Willemsz. ende Cornelis Jans zoon buurluden inden voorsz. ambachte van
Zoeterwoude (?). In oirkonden desen brief bezegelt mit mijnen zegel wthangende in groenen wasse
opten vierthienden Februarij anno 1500 acht ende vijftich stilo corie.
en
Kanttekening: Dese rentgen is affgelost den 6 October anno ’96 mitter interest tot den voorsz. dage
toe.
Nr. 13 d.d. 18-11-1568.
Vier karolus gulden derthien stuvers ende een blanck tsiaers
sprekende up Cornelis Louris zoon alias Quant.

Ic Jacob de Woest Jans zoon schoudt inden ambochte van Soeterwoude doen condt ende
kennelicken eenen ijegelicken dat voor mij ende Cornelis Adriaensz. ende Pieter Korsz. gebuijren des
selffs ambochts als getuijgen hier over geropen ende gebeden, gecomen ende gecompareert es
Cornelis Louweris zoon Quant. Ende bekende mits desen voor hem zijnen erven ende nacomelingen
wel ende wettelicken vercoft te hebben ende deuchdelick sculdich te wesen die gasthuijs meesteren
van sinte Katharinen Gasthuijs binnen Leijden, bij naemen Claes Oem Jans zoon, Adriaen Dirck
Ottensz., Jeuwoudt Arent Gerritsz., Reijer Jacobs zoon houtcoper ende Jan Gerritsz. Buijtewech, tot
des selffs gasthuijs behouve, een zeeckere eeuwige ende erfelicke losbare renten van vier carolus
gulden van 40 grooten stuck derthien stuvers ende een blanck siaers. Te betalen die selffde rente alle
jaers inde handen vande voorn. gasthuijs meesters of andere inder tijt zijnde of haerluijder
gecommitteerde, tot Alreheijligen dage, vrijs gelts van ongelden, commeren, lasten ende oncosten,
oick van beeden ende subventien, tsij van 10en penninck meer ofte min diemen die Coe Mat. als grave
van Hollant zal moegen consenteren, ofte tot betalinge vandien bijden staten vande landen omme
geslagen sullen werden, als oock andere hoe tselve soude geburen, nijet vuijtbesondert, noch buijten
gehouden al waert mede expresselicken verclaert ende gepubliceert bij eenige octroijen ofte
andersins cortinge ende affslach op dese ende gelijcke rente te geschien, int geheel ofte deel. Waer
van den eersten dach der betalinge gevallen ende verschenen sal wesen Alreheijligen dage 1500
negen ende tsestich naestcomende ende zoe voorts van jare te jare telcken tot Alreheijligen daege
daer an volgende, dese voorsz. rente te betalen geduijrende zoe lange ende tijt toe dat de selfde rente
gelost ende af gequeten sullen zijn. Twelck den voorsz. Cornelis Louwerisz. Quant zijnen erven ende
nacomelingen sullen moegen doen tot haeren belieften, mits teffens ende tot eenen male op leggende
ende betalende in hooftgelde de somme van vijff ende tseventich carolus gulden, ten prijse alsvooren,
mitsgaders alsdan mede betalende die verschenen ende verlopen renten nae beloop des tijts
verschenen ende onbetaelt wesende als die lossinge geschiet. Welcke voorsz. rente ende hooft
penningen vandien de voorn. Cornelis Louweris zoon verseeckert ende geijpotequeert heeft,
verzeeckert ende ijpotequeert mits desen, specialicken op twee margen landts bij den hoop sonder
maet, gelegen inden voorsz. ambocht van Soeterwoude. Ende hebben belegen ande oestzijde die
comanduer van sint Jans heeren tot Haerlem, an tzuijtzijde die weduwe van Dirck Michiels zoen, ande
westzijde Cornelis Lourisz. voern. selver ende an tnoerteijnde Meerburger wateringe. Noch op thien
hondt lants bijden hoop sonder maet, leggende inden voorsz. ambochte van Zoeterwoude, belent
ande oestzijde Claes Korsz., an tzuijteijnde Mouwerijn Ghijsz., ande westzijde Maerten Huijbrechts
zoen ende an tnoerteijnde die Westwech. Belovende die voorsz. landen ende ijpoteecque ten
eeuwighen daghen tvoorn. gasthuijs ende actie van hem vercrijgende, wel ende getrouwelicken te
vrijen ende te waren van allen commer ende lasten daer die eenichsins mede belast ofte beswaert
soude moegen wesen, vuijtgeseijt dertich stuvers tsiaers houdende opte voorsz. twee margen die
sinte Maria Magdalenen gilde, dat gelegen is in sinte Pancraes kercke binnen Leijden, daer op heeft.
Ende vijftien stuvers siaers die de Deputaten al binnen Leijden opte voorsz. thien hondt ende voorts
tot vermaninge vorder speciael ijpotheecq ofte verseeckerheijt te stellen. Ende heeft die voorsz.
Cornelis Louwerisz. tot meerder verseeckerheijt ende vasticheijt der betalinge der jaerlicxe rente ende
hooftsomme vandien de selffde noch verbonden ende geijpoteecqueert bij deesen, generaelicken op
alle zijne andere goeden, jegenwoordich ende toecomende, roerende ende onroerende gheen
vuijtbesondert noch buijten gehouden. Omme bij faulte ende gebreck vande betalinge der voorsz.
rente ende hoeftpenningen vandien (mitsgaders alle die costen, scaden ende interesten doer dien
doende ende lijdende) daer an ende an die keure vandien, tsij speciale ofte generale te moeghen
versien ende verhalen ende doen executeren mit heelicke ende reale executie sHoefs van Hollandt
ofte andere hoven, sheren rechteren ende executien …. alst ….. ofte waerlick zulcxs dat die gasthuijs
meesteren inde tijt zijnde ofte haere gecommitteerden believen sal w…. mede te helpen sonder
ijemants contradictie ofte wederseggen. Renunchierende ende … buijten gaende die voorsz.
Louwerisz. dien fijne mitsdesen allen exeptien, cessien, respijten of scriften delaijen ter… juris gratien
van princen ende heeren ofte beneficien van rechten in prejudicie ende tot achterdeele van deesen
zijnde bijsondere dexecptie ofte beneficie verclarende alle generale renunchiatie van nul ende
onwaerden, ten sij datter speciale voorgaen. Ende die voorsz. Cornelis Louwerisz. geliede hem van de
gasthuijs meesteren voorsz. van de coop ende constitutie der jaerlicxe rente ende hooft penningen
vandien al wel ende ten vollen voldaen ende betaelt te wesen. Allen dunck sonder bedroch. Des
toerconde hebbe ick Jacob de Woest Jansz. schoudt voorsz. desen brief ten verlijde van Cornelis
Louwerisz. voorsz. vuijthangende bezegelt in presentie vande voorn. buijren ende tuijgen die dit
selffen ten begeerte vanden comparant, mitsgaders den voorn. comparant selver ondergeteijckent mit
elcxs haere gewoenlicke hantmercken opten 18en Novembris 1500 acht ende sestich. Mij present.
Onder de plijcke stondt geteijckent (…..merop), bij mij Cornelis Louris zoon, dit is ….. Cornelis
Adriaensz. merck, bij mijn Pieter Korsz.

Nr. 14 d.d. 16-08-1574.
………………………
Up huijden den zestienden Augustij anno 1500 vier ende zeventich compareerde voor mij notaris
publijck ende den getuijgen ondergescreven Pieter Adriaens zoon metselaer poorter der stadt Leijden
out omtrent 32 jaren, leggende zieckelick te bedde d… zijn redene, memorie ende verstant wel
machtich ende gebruijckende. Ende deposeerde ende tuijchde bij zijnen eede die hij (tselve wettelick
stipuleerde) in handen mijns notaris gedaen heeft, ten versoucke van vrouwe Cornelia van Driebergen
weduwe ende boelhouster van wijlen heeren Gerardt van Lochorst ridder, Marijtgen Gerrijt Keijsers
dochter van Benthuijsen, mitsgaders van Huijch Claesz. Gael als toesiender vanden boedel van
Sijmon Jan Reijersz., dat hij deposant inden voorleden jare van drie entzeventich door begeerte van
Mr. Gerard van Hogeveen pensionaris des voorsz. stede, inden brouwerije ofte schuijre, staende
achter zijn principale woenplaetse, tot verscheijden tijden gegraven heeft omme aldaer te setten ende
versetten zeeckere houten custodie van een cleijn coffertgen ende mede een besloten ketele. Ende
heeft zulcxs gesien dat dvoorsz. Mr. Gerard daer inne respectivelicken zo nu zoe dan inne dede ende
vuijthaelde verscheijden doesen, bezegelde brieven ende papieren ende doer dien vuijt hem
verstonde dat inne tselve coffertgen ende ketele waren verscheijden brieven ende papieren soe wel
hem ende den huijse van Lochorst als den boedel van Sijmon Jan Reijersz. ende andere personen
toebehorende. Ende dat hij deposant in October lestleden bij Gerrit Aelbrechtsz. wantsnijder versocht
es omme de voorsz. custodie met het coffertgen ende oock de voorsz. ketele inden voorsz. schuijre te
willen begraven. Voorts verclaerde hij deposant dat hij met Gerrit Aelbrechtsz. voorsz. inde maent van
October voorsz., zonder den presixen dach onthouden te hebben, inde voorsz. schuijre hadde
begraven tot zulcken plaetse dair zij meenden dat die voorsz. brieven alder hoochste staen zouden
ende die zelffde zulcxs achter inde schuijre hadden begraven. Verclaert voorts hij deposant dat hij in
Decembri daer an volgende bijden voorsz. Mr. Gerard versocht zijnde die voorsz. plaetse heeft
opgegraven ende bevonden datter water inde voorsz. custodie ende mitsdien int voorsz. coffertgen
was gecomen, twelck zeer stanck. Ende is door het dieper graven mede gewaar geworden dat daer
omtrent wel eer een privaet gestaen zoude hebben ende dat tselffde ende mede die hoochte van
tgemeen water die voorsz. vochticheijt gecauseert mach hebben. Deposeerde voorts dat hij deposant
int beginsel vanden jare vierentseventich vuijt monde vande voorsz. Mr. Gerard verstaen heeft dat alle
de brieven ende papieren die hij met Gerijt Aelbrechtsz. voorsz. begraven hadde nat waren gewerden
ende mede noch onlancx tot zijnen huijse met Gerrit Aelbrechtsz. voorn. gesien heeft tvoorsz.
coffertgen ende ketele leedich ende verscheijden brieven ende papieren nat vers..cht pe………….. te
… ende bijsonder die bezegelde brieven …………… bedo…. als zij opentlick vuijt die ………… oock
..onta..cke zoe roede groe… als …………..zoe wel groot middewaere als cle… heeft ………… ende
dat die papieren minst beschaedicht …………… vandien gescheurt ende niet leesbaer en waren.
Ende ………. deposeerde wijder nijet. Ende versocht hier van geëxpedieert te werden openbare act.
Aldus gedaen b……… der stat Leijden ten huijse van hem deposant ten dage ende jare alsboven ter
presentie van Quijrijn Adriaensz. lindewever ende Cornelis Adriaensz. scheepmaicker poorteren der
selver stadt als gelooffelicken getuijgen hiertoe geroepen ende gebeden zijnde. Onder stont
gescreven in getuijchenisse der wairheijt van tgunt voorsz., ick notaris ondergescreven hebbe alhier
mijn gewoonlicke hanteijcken gestelt. Ondergeteijckent Thijmansz. Stoeter notarius …….
Nr. 15 d.d. 15-10-1574.
Copie.
Wij schout ende schepenen der stadt Leijden doen cont eenen ijegelick dat op huijden datum
ondergescreven voor ons gecompareert zijn Meester Gerard van Hogeveen pensionaris der voorsz.
stede out 50 jaren ende Gerrit Aelbrechtsz. Quackenbosch artillerimeester out omtrent 48 jaren ende
deposeerden bijden eedt bij elcxs van hem int accepteren van heur luijder diensten gedaen, ten
versoucke vande meesteren van sinte Catharinen Gasthuijs binnen deser stede. Eerst de voorsz. Mr.
Gerard dat Maritgen Gerijt Keijsersdr. van Benthuijsen inde voorgeleden jare onder hem deposant
verscheijden brieven ende papieren gelaten heeft omme bij hem ten besten doenlick zijnde bewaert te
werden. Ende dat hij de selve papieren ende brieven, mitsgaders verscheijden andere brieven,
secreten ende papieren andere personen toebehoirende bij sijne secreten doir assistentie van wijlen
Pieter Adriaensz. metselaer hadde doen stellen in den custodie ende coffertgen, mitsgaders in een
ketele ende dat hij in December lestgeleden, doende de selve op graven ter plaetse van sijn
mouterije, daer inden selffden jare bijde voorsz. heer ende Gerrit Aelbrechtsz. geset waren bevonden
heeft datter water int voorsz. coffertgen ende ketele was gecomen ende verscheijden brieven ende
papieren deurdien gansselick waren bedurven ende eenige noch leesbaer waeren. Verclaerde voorts
dat hij inden voorgeleden jare voor het eerste besluijt deser stede diemaels die brieven vande voorsz.
Maritgen heeft gevisiteert ende zulcx onder andere gelesen heeft een brieff van 25 gulden 10
scellingen siaers bij Willem Jacob Alewijnsz. buijrman in Soetermeer, verschijnende Alreheijligen, ter

losse den penning zestien, houdende specialijck hijpoteque van zeven morgen lants. Ende noch van
zeeckere woninge van zeven morgen lants, elcx in zijn regard inden ambachten van Zoeterwoude
ende Zoetermeer gelegen, gepasseert van die schouten ende gebuiren vanden zelven ambachten
upten 12en December anno 1560 ende dat hij deposant die zegelen vanden zelven schouten ende den
selffden brief gans ende gave heeft bevonden ende in Decembri lestleden doende die natte brieven
ende papieren van malcanderen den voorsz. rentebrieff mede nat ende dat nae die te drogen geleijt
ende drooch wesende bevonden heeft genouck over all leesbaer ende mits die groote vochticheijt het
tweede zegel affgevallen te wesen, des hij hem gedraecht totten voorsz. brieff daer van sijnde.
Verclaerde voorts die voorsz. deposant dat die voorsz. Maritgen in Martio lestgeleden sonder den
presixen dach onthouden te hebben, seer crustelick aen hem deposant ter presentie van Lenaert
Lourisz. van Benthuijsen versocht heeft dat hij eenige vande meesteren, tsij van sinte Catharinen ofte
Onse Vrouwen Gasthuijsen soude willen spreecken ten eijnde sij voor haer leven aldaer inde cost
besteet mochte werden. Clagende dat zij van allen haere clederen ende moblen, mitsgaders eetbaer
spijs bijden soldaten ende moescoppers berooft was ende dat hij deposant volgende dijen metten
selffden meesters ter cause vandien ghesproken ende eijntelijck metten requiranten vuijten name
ende oock ter presentie vande voorsz. Maritgen geaccordeert was dat sij haer leven lang geduijrende
int Gasthuijs van St. Catarinen heur onderhout van cost ende clederen soude hebben. Mits dat zij tot
proupfijte van tselve gasthuijs den voorsz. rentebrieff soude transporteren mit het verloop vandien,
behalven een jaer renten omme dat zij daer mede haer van clederen soude voorsien die bij haer
overlijden oock aen tselffde gasthuijs soude blijven ende dat dselve Maritgen volgende den int voorsz.
gasthuijs gecomen was ende es hem deposant kennelijck dat tvoorsz. transport nijet en es gedaen
overmits dat die voorsz. Maritgen begeert heeft dat hij als hairen gecoren voicht daerover soude staen
ende dat hij volgende dien een minute van het transport ontwurpen ende haer begeerte niet en hadde
mogen voldaen overmits dat hij opten 25en Meije lestleden naer Dordrecht bijde magistrate desen
stede gesonden wesende mits die subite bij compste vande algemeenen viandt des vaderlants vuijt
desen stede wel tegens sijn danck was gesloten. Die voorsz. Gerrit Aelbrechtsz. deposeerde dat hij in
Octobri 73 doir het scrijven van Mr. Gerard van Hogeveen pensionaris desen stede die voor
seeckeren tijt in commissie buijten der voorsz. stede was gereijst, hem gemoijt heeft met seeckere
cleijn coffertgen ende besloten ketele, toebehoirende den selffden Mr. Gerard ende dat hij opende
tselffde coffertgen ende ketele, daer inne bevonden hadde verscheijden doesen met bezegelde
brieven ende papieren ende over sulcxs doer begeerte vande selffde Mr. Gerard assistentie aen wijlen
heer Adriaensz. metselaer versocht heeft omme dat coffertgen in seeckere houten custodie te doen
ende tselffde alsoe ende oock dievoorsz. ketele in het achterhuijse ofte schuijre vande voorsz. Mr.
Gerard onder die aerde te doen setten ende dat hij volgende dien metten voorsz. heer Adriaensz. inde
voorsz. maendt van October sonder den presixen dach onthouden te hebben, inde voorsz. schuijre
hadde gegraven tot sulcken plaetse daer hij meende dat die voorsz. brieven alderdroochste staen
souden ende de voorsz. custodie ende ketele alsoe hadden begraven ende deposeerde voorts dat hij
int beginsel vande jare 74 vuijt monde vande voorsz. Mr. Gerard hadde verstaen dat hij die voorsz.
custodie ende ketele bijden voorsz. metselaer hadde doen up graven ende dat die brieven ende
papieren daer inne wesende nat waren geworden ende heeft hij deposant oock corts daer nae ten
huijse vande voorsz. Mr. Gerard voorsz. coffertgen ende ketele gesien ledich ende verscheijden
brieven ende papieren nat versmacht vergaen ende meest al niet leesbaer te wesen ende dat
bijsonder die bezegelde brieven gansselijck waeren bedurven als hij voor oogevuijt die slenteren ofte
reliquien ende oick ontallicke soe rode, groene als andere zegelen vandien, soe wel groote
middelbare als cleijne heeft gesien ende opentlijck bemercte dat die papieren minst waeren
beschadicht ende nochtans veele vandien geschuert ende niet leesbaer en waren. Des ten oirconde
hebben wij tzegel ten saecken desen stede hier onder up doen drucken upten 15en Octobris anno
1500 vier ende tseventich. Onder stont geteijckent J. van Hout.
Kanttekening: Vuijtgegeven voor copie vande originelen ondergeteijkent zijnde alsboven, hebbende
op spatium gedruct tvoorsz. stede zegel in groenen wasse ende nae voorgaende collatie es daer
mede bevonden accorderende. Bij mij Bouckhorst notaris.
Nr. 16 d.d.
Een ende twintich karolus guldens tsiaers tot Heijlige Drie Coneningen dage
op Cornelis Claes Adriaensz. Brouwer
Ic Dirck van Boschusen schout inden ambochte van Alphen doe condt allen luden dat voor mij ende
den gheburen hier nae beschreven, ghecomen ende ghecompareert zijn in properen parsonen,
Cornelis Claesz. Brouwer ende Claes Adriaens zoon wijlen Brouwer zijn vader poorters der stede van
Leijden ende belieden schuldich te wesen mit ghezamender handt ende elcx een voor al die
ghasthuus meesteren van sinte Katherijnen Ghasthuus binnen der voorsz. stede van Leijden, als
Willem Dircs zoon olijslager, Meeus Doensz., Claes Lambertsz., Henrick Cornelisz. de Wilde ende

Gherijt Roelofsz. ende diet nae maels wesen zullen, tot des voorsz. ghasthuus behoef een ende
twintich karolus guldens van veertich grooten tstuck tsiaers eewighe ende erflicke renten. Te betalen
alle jaers tot Heijlige Drie Coninghen dage, daer of teerste jaer renten verschijnen zal tot Heijlige Drie
Coninghen daghe naestomende ende zoe voorts van jare te jare tot Heijlige Drie Coninghen daghe
daer an volgende dese voorsz. renten te betalen. Te verzien ende te verhalen specialicken an acht
morghen landts, bij den hoop zonder maet, toebehoorende Claes Adriaensz. voorn., ghelegen inden
voorsz. ambachte van Alphen aen de oestzijde vande Ghoude, ghemengeder voer ende aerde in een
weer landts van neghen ende twintich morghen. Ende heeft belegen an de oostzijde derfgenamen van
Jacob Copier inden Haghe ende an die westzijde de Ghoude kade, streckende van Sijmon Cornelisz.
huuswerf tot an den toeghanck. Ende voort te vorzien ende te verhalen generalicken an alle die
goeden die Cornelis Claesz. ende Claes Adriaensz. voorsz. nu ter tijt hebben ende naemaels
vercrijgen zullen, roerende ende onroerende, waer ende waer an die geleghen zijn of bevonden zullen
worden binnen steden ……. buten gheen wtgezondert. Ende dit bij bedwanck …….. van allen
rechteren ende executien. Daer mede tvoorsz. ge…… huus hem zal willen behelpen zonder ijemants
weder zeggen of ooc eenich weer van rechte, tzij geestelick of waerlick daer jegens te doen of te doen
doen. In eenigher manieren hoemen dat zoude moghen dencken, peijnsen, vinden ofte visieren. Ende
was die voorsz. Claes Adriaensz. tot meerder vasticheijt renunchierende ende te buten gaende die
benefitien in rechte genoemt wesende dun adriani et nove constitutionis de fide jussoribus, daer van
wel verzekert wesende, te weten in gevalle die voorsz. Cornelis Claesz. in betalinghen der voorn.
renten ende hooftghelde van dien ghebreckelicken bevonden worde dat alsdan tvoorsz. gasthuus
tzelfde zal mogen verhaelen an des voorsz. Claes Adriaenszs. goeden gelijck tvoorn. ghasthuus des
believen zal zonder dat hij in rechte mitte voorsz. benefitien hem zal mogen behelpen of die te
allegeren om niet geconveniert te worden. Des zijn voorwaerden dat Cornelis Claesz. ende Claes
Adriaensz. voorn. horen erven ende naecomelingen dese voorsz. renten zullen moegen lossen tot
horen belieften teenen male den penning mit achthien in hooftghelde ende mit zulcke renten als
naeden beloop des tijts verscheenen zullen wesen, als die lossinge geschiet in paijmente den gouden
toervorster rinsche gulden van vijf ende tzeventich int marck, voor acht ende twintich stuvers den
gouden phillipus gulden van vier ende tzeventich int marck, voor vijf ende twintich stuvers den voorsz.
ghouden karolus gulden van vier ende tachtich int marck voor twintich stuvers. Ende alle andere
paijmente ons ghenaden heeren naeden advenant gerekent. Welcke hooftgelde der voorsz. renten
tvoorn. ghasthuus an gecomen is van tvierendeel van alzulcke thien morghen landts leggende inden
ambachte van Zoeterwoude achter Bosschusen, als eenen Clemeijnse Henric Paeds dochter zaliger
gedachten bij hore testamente gelost…….
Nr. 17 d.d. 12-12-1560.
Vijff …………………… stuvers tsiaers ……… op Wi(llem) Jacob Arlewijn.
Wij Lenert Willemsz. schoudt inden ambocht van Zoeterwoude, Jan Claesz. Bon ende Jan Ewoutsz.
gebueren als tuijden vuijt den zelfden ambocht ende Adriaen Willemsz. schout inden ambocht van
Zoetermeer, Cornelis Meesz. ende Willem Adriaen Boijsz. gebuijren als tuijgen vuijt den zelffden
ambocht, doen condt allen luijden dat voer ons gecomen ende gecompareert es Willem Jacob
Arlewijnsz. buijrman in Zoetermeer, kent ende belijdt mits desen voor hen zijnen erven ende
nacomelingen wettelicken vercoft te hebben Marijtgen Gerrit Keijsers dochter, mit hoir zuster, hoeren
erven ende nacomelingen, of mit hoiren willen der houder van desen brieff, een jaerlicxe losrente van
vijff ende twintich carolus guldens thien stuvers tot veertich grooten vlaems den carolusse gulden
gerekent, off paeijment dier waerden tsiaers, verschijnende ende te betalen de zelve renten alle jaers
op Alreheijliger misdach, daer teerste jaer renten of verschijnen zal Heijliger misdach anno 1500 een
ende tsestich ende soe voorts van jare te jaere ter welck die voorn. comparant ende zijnen
nacomelingen tot allen tijden sal moegen doen alst hem of sijnen nacomelingen believen sal, teffens
tot eenen male ofte tot twee diversche reijsen, zoe hem zulcxs gelieven zal, mits elcke reijse toe
laeten den helft vande hooft zomme voor elcken penninck sestien gelijcke penningen. Mits gaders die
verschenen ende onbetaelde renten na den beloop vanden tijt verschenen met paijment ende gelde
als ten tijde vande lossinge cours, loop ende ganck hebben zal. Ende kent hier die voorn. Willem
Jacobsz. vande coop voorsz. al wel ende deuchdelicken voldaen ende betaelt te wesen, den lesten
penning met den eersten ende dat met zeeckere seven morgen weijlants gelegen in Zoeterwoude,
belent hier nae volgende, dien hij comparant gecoft heeft van Dirck Gerrijtsz. Keijser in sijn leven daer
Marijtgen voorsz. dese actie aen heeft. Mits conditiën soe wanneer Willem Jacobsz. of zijnen
nacomelingen de selve Marijtgen ende hoeren nacomelingen een half jaer te vooren gewaerschouwet
sal hebben om die helft vande hooft zomma up te leggen ende zulcx die zelve renten half gelost te
hebben, soe zal Maritgen Gerritsdr. off actie hebbende, schuldich wesen de selve Willem Jacobsz.
waringe ende waerborge te stellen vande voorsz. seven morgen lants ende behoorlicke waerbrieve te
passeren daer hij an verseeckert sal zijn, al na costume ende rechte van Rijnlant. Welcke voorsz.

rente ende thooftgelde van dien …. (com)parant geconstitueert, gehypoteeckert ende verseeckert
heeft specialicken upte voorsz. seven morgen lants, gelegen in Zoeterwoude dair dese voorsz.
penningen of spruijtende zijn, streckende vuijt die Vliet tot de oude Zwet toe, belent hebbende an die
noortoostzijde Bouwen Cornelisz. erfgenamen ende ande zuijtwestzijde Willem Jacobsz. selffs. Noch
hier onder stellende zijn woninck, huijs, schuere, barch, potinge, plantinge ende landen, den hoop
sonder maet zulcx daer van omtrent seven morgen lants gelegen leijt over die Vliet in Zoeterwoude
voorsz., streckende vuijt die Vliet tot doude Zwedt toe, belent and oostzijde Willem Jacobsz. mitte
lande voorsz., an die zuijtwestzijde Jan Neel Gerritsz. ende thuijs, schuijr, barch, potinge, plantinge
ende lovede mitte beterscap van dien leen leijen ende dander landen gelegen in Zoetermeer,
streckende van die Vliet ende van ande (…..ksz.) landt of tot den Broeck wech toe, belent an die
noortoostzijde ende zuijtwestzijde Gerrit (…)onsz. Mitsgaders te verhaelen, alle tgunt op die landen
opt cope int huijs bevonden sal worden, ofte andere coers van allen zijn anderen gereeste goeden,
om bij gebreck van betalinge vande jaerlicxe renten ande coere vandien te mogen verhalen, mit erf
penninck recht. Mits gaders allen cost, schade bende interesten. Toerconden hebben wij Lenaert
Willemsz. schoudt van Zoeterwoude ende Adriaen Willemsz. schout van Soetermeer, doer begeerte
vande comparant ende kennisse van tuijgen elcxs in ons gans dactie voorsz., elcxs mit onsen zegel
e
hier an hangende bezegelt, opten 12 Decembris anno 1500 ende tsestich.
Kanttekening: Collatie gedaen jegens sijne originale rentebrieve ende deur romatijcheijt (zoo sc..nt
een weijnich vergaen), wesende nochtans wel leesbaer, vuijtgeseijt alleen de plaets die alsboven naer
strepen gelineert zijn daermen alleenlick gevonden heeft die letteren ende woorden, zulcx die boven
gestelt zijn, daer van de zegelen deur romatijcheijt affgegeven alsen waren. Ende es daer mede
bevonden accorderende. Bij mij Boechorst.
Nr. 18 d.d. 19-10-1574.
………………….
Vertoont in alder oetmoe… ………id van …….. ve… pensionaris als executeur van de vuijt….. van
wijlen Marijtgen Gerrijt Keijsers dochter van Benthuijsen ..as hij suppliant int beginsel vanden jare vijer
ende tseventich ten begeerte vanden selve Marijtgen mette meesteren van sinte Catharinen
Gasthuijse geaccordeert es nopende haer onderhoudt inden selven huijse geduijrende haer leven.
Ende dat sij ter cause vandien soude transporteren een renthe van 25 gulden 20 st. siaers, ter losse
den penning sestien, verschijnen Alreheijligen up Willem Jacob Aelewijnsz. buijrman van Soetermeer
van date den 12en Decembris 1500 tsestich, met een jaer verschenen renthen. Welcken brieff bij
ongeluck tot sommige plaetsen nijet gans bevonden ende es een zegel van dien doer die vochticheijt
der plaetse daer die gebercht was, affgevallen. Daer van hij suppliant ten versoucke vande meesteren
vande voorsz. gasthuijse onder andere sijn depositie heeft gedaen, sulcx dat hij als executer tvoorsz.
transport nijet en mach doen. Versouct daeromme dat mijn heeren believe Jan van Hout Cornelisz.
secretaris dese stede te ordineren tot speciael curateur vanden boedel vanden voorsz. Marijtgen ende
den selven oversulcxs te authoriseren tvoorsz. transport met alle brieffs recht ende verschenen renten
ten profijte vanden meesteren vanden selven gasthuijse ende oock waringe te doen onder verbant
van alle die goeden vanden voorsz. Marijtgen. Dit doende etc. Upte marge stont gescreven die
vanden gerechte van Leijden authoriseren den secretaris der selver stede het versochte transport
ende waringe te doen. Des ten oirconde dese geteijckent in plaetse vanden selven secretaris upten 19
October 1574. Ondergeteijckent Claes Ghijsbrechtsz. van Dorp.
Kanttekening: Vuijtgegeven voor copie van de originale ondergeteijckent ende aen de marge
geopostilleert alsboven ende naer voorgaende collatie es daer goede bevonden accorderende. Bij mij
Bouchorst notaris.
Nr. 19 d.d. 22-10-1574.
…………………..
Wij ……….. Pietersz. …………… Heijnricxz. schepenen in Leijden doen eenen ijegelick ….. voor ons
quam Jan van Hout Cornelisz. secretaris dezer stede als speciael curateur van wijlen Maritgen Gerrit
K(eijsersdo)chter, ten desen geordineert blijckende bij acte van date den 19en Octobris 1574 ons
verthoent. Ende bekende hij comparant inder voorsz. qualiteijt dat hij doir crachte vanden accorde
tusschen die voorsz. Marijtgen ende die meesteren vanden gasthuijse van sinte Catharinen nopende
haere onderhoudt aldaer Martio lestgeleden gemaect, transporteerde ende cedeerde bij desen tot
behouff van Joost Jacobsz., Jacob Thomasz., Dirck Dircxz. Steen, Ghijsbrecht Heijnricxz. ende
Adriaen Jansz. Knotter als meesteren vanden zelffden gasthuijse tot des selffs gasthuijs behouff, den
renthebrieff van vijff en twintich gulden thien stuvers siaers, spreeckende up Willem Jacob Aelewijnsz.
buijrman in Soetermeer. Verschijnende Alreheijligen van date den twaelfsten Decembris anno 1600
tsestich, daer op desen jegenwoirdigen es getransporteert mit alle rechten voor date van desen
verschenen ende alle brieffs recht ende actie die voorsz. Marijtgen ofte haeren erven eenichsins daer
aen ende vuijt competerende. Ende beloefde alle tselfde te vrijen ende te waren als recht es, daer toe

verbindende alle die goeden bijde voorsz. Marijtgen achtergelaten, gheen vandien vuijtghesondert.
Ende bekende hij comparant inder voorsz. qualiteijt ter cause van de voorsz. transporte ende cessie
mits den voorsz. accorde bij desen vernoucht te wesen. Des toirconde soe hebben wij schepenen
voorn. desen brieff elcxs met onsen zegele vuijthangende bezegelt upten twee en twintigsten Octobris
1500 vier ende tseventich.
Onder stont geteijckent G. Hoogheveen.
Kanttekening: Vuijtgegeven voor copie vande originale vuijthangende bezegelt met twee groene
wassen zegelen in dubbelen staerten buijten up de plijcke geteijckent zijnde alsboven ende nae
voorgaende collatie es daer mede bevonden accorderende. Bij mij Bouckhorst.
Nr. 20 d.d. 26-10-1574.
Wij Pieter …….. ende Pieter ………. in Leijden doen condt enen eijgelicken dat ……. ondergescreven
voor ons gecompareert zijn Mr. Gerard van Hogeveen Melisz. pensionaris der selver stede oudt vijftich
jaren ende Jan Jacobsz. Copheer taelman der vierschare der selver stede oudt vijf en twintich jaren,
rechtelicken gedaecht omme ghetuijchenisse der waerheijt te geven ten versoucke vande meesteren
van sint Catharinen Gasthuijse binnen der voorsz. stede. Ende verclaerden bij den eet bij elcxs van
hem int accepteren van heuren dienste gedaen, eerst de voorsz. Mr. Gerard dat hij opten twee ende
twintichsten Octobris 1500 vier en tseventich daer bij ende present geweest es aldaer Jan van Houdt
secretaris deser stede als bijde gerechte der selver stede geordonneert speciael curateur omme
transporte van een rentebrieff van vijff en twintich gulden thien stuvers tsiaers, spreeckende up Willem
Jacob Aelewijnsz. buijrman in Soetermeer van date den twaelfden Septembris 1500 tsestich te doen
tvoorsz. transport voor Pieter Oem Pietersz. ende Pieter Heijnricxz. schepenen deser stede upte
burgemeesteren camer deser stede omtrent thien vuijren voor die middach heeft gedaen ende
voorden tijt van het consent van het transport gesien heeft dat het segel van Lenaert Willemsz. schout
van Soeterwoude (m.i. Zoetermeer) anden selven brief was gans ende gave ende van groenen wasch
vuijthangende aen den voorsz. renthebrief met dubbele staerte ende hebbende in de circumserentie
dese woorden, Lenaert Willemsz. Backer ende int midden een wapen met een balck van drie crucen
ende boven ende beneden drie claveren. Ende hij deposant heeft sulcxs den zelffden brief mettet
transport, acte van curatele ende andere stucken daer bij getransfixeert beneden inde secretarie
gebracht ende aldaer int selffde transport bijden voorsz. Copheer doen schrijven die namen vande
voorsz. schepenen ende date vande voorsz. acte ende transporte. Ende heeft zulcxs den voorsz.
brieff met het voorsz. zegel boven gebracht omme bijden voorsz. schepenen bezegelt te werden.
Ende hij deposant meende tot dien eijnde den selffden brief, transport ende munimenten inde voorsz.
camer den voorn. Pieter Oem die verclaerde zijn zegel bij hem te hebben over te leveren, heeft
bevonden dat het voorsz. zegel vande voorsz. brief ter aerden was gevallen ende tselfde alsoe vander
aerde op nemende, bevonden heeft dat aen twee vande voorsz. staerte gescheijden ende alsnoch
zulcx als vooren leesbaer ende thoonbaer te wesen. Die voorn. Jan Copheer verclaerde dat hij
schrijvende int voorn. transport die namen vande voorsz. schepenen, mitsgaders die date vandien
ende vande voorsz. acte, bevonden heeft dat voorsz. segel aenden voorsz. brief was. Ende want ons
Pieter Heijndricxsz. schepen ende secretaris ondergescreven mede kennelick es tgunt bijden voorsz.
Mr. Gerard es geposeert en ic …………… zegel ………………….. in gelijcke forme …. hebben gesien.
Soe hebben ……… secretaris tot weder …ged… van tgunt voorsz. is dese jegenwoordige upt voorsz.
transport deursteken zijnde besegelt ende geteijckent upten zes ende twintichsten Octobris 1500 vier
en tseventich. Buijten upte plijck stont geteijckent J. van Hout.
Kanttekening: Vuijtgegeven voor copie vande originele vuijthangende besegelt met twee groene
wassen zegelen in dubbelen staerte, zijnde deur dvoorsz. copie getransfixeert ondergeteijckent
alsboven. Ende nae voorgaende collatie es daer mede bevonden accorderende. Bij mij Bouckhorst.
Nr. 21 d.d. 13-08-1581.
Ick Jan Dircxsz. Vaender schout inden ambachte van Soeterwoude doen condt ende kennelick allen
luijden dat up huijden datum van desen brieff voor mij ende getuijgen hier onder an gescreven selver
persoonlijck gecomen is Jan Maertsz. wonende inden ambaacht van Soeterwoude voorsz. ende
bekende voor hem ende sijne nacomers schuldich te wesen Pieter Michielsz. van Leeuwen off den
houder van desen twee gouden carolus gulden van 84 int marck tsiaers eeuwige ende erffelicke
losrenten, te betalen alle jaers upten twaelften dach van Meije ofte acht dagen daer nae, onbegrepen
als willecoer, gelt off erffpenningen, daer dat eerste jaer renten van betalinge off wesen sall anno 1500
vijff ende veertich den twaelften dach van Meije. Ende soe voort van jare tot jare tot dat se gelost sijn.
Ende staen te versien ende te verhalen als goede ijpoteeck up twee morgen lants, geheten die Gairn
ende heeft belegen an dat oisteijnde Pieter Pietersz. Boijsens erffgenamen, an dat westeijnde die
oude Swedt, an dat noorteijnde Jan Maertsz. voorn. selver, an dat suijteijnde Sijmon Gerritsz. Ende es
vrij lant sonder ……..all. Ende voort noch ………… verhalen an drie morgen …… besijden de …….
beh…. Jan Maertsz. voorsz.. Ende wert saecke dat die houder van desen eenige costen dede off

scade leden doer quade betalinge, die belooft Jan Maertsz. voorsz. voor hem ende sijne nacomers
mede te betalen, gelijck die principale renten. Ende dat te geloven den houder van desen brieff bij
sijne simpele woorden. Renunchierende alle exeptien, privilegiën, gratien, respiten die Jan Maertsz.
voorn. off sijnen erffgenamen te contrarie hier in behulpelijck souden moegen wesen. Behoudelijck dat
Jan Maertsz. voorn. dese twee carolus gulden sall moegen off lossen ende hem daer van vrijen den
penningen met achtien gelijcke penningen valueert nae beloop des tijts. Alle ding sonder arch ofte list.
In kennisse der waerheijt soe hebbe ick Jan Dircxz. Vaender schout voorsz. desen brief besegelt in
tegenwoordicheijt der eerbare mannen buijrluijden vuijtte den ambocht van Soeterwoude Jan Arentsz.
ende Claes Heijnricxsz. int jaer ons heeren 1500 vier ende veertich up den elffde dach in Meij.
Kanttekening: Gecollonneert jegens zijne originale vuijthangende bezegelt met eenen groene wassen
zegele in dubbelde staert, zijnde gans, gave ende ongeroseert. Ende es daer mede bevonden te
accorderen. Actum 13en Augusti anno 1581. Bij mij Bouckhorst.
Nr. 22 d.d. 20-06-1534.
……….sp…….. Jacob …….. uxoris ….. tot … Weijpoort? ……….. vijff ……….. van …….. morgen
lants gelegen in Soeterwoude dat omme voorden …….. lant …. dese gasthuijse t……. Ende
b…..brechtsz.voorsz. …… hij de …. geweest is. Belangende de betaling voorsz. jaerlixe rente daer
van copie aen es gescreven.
Ick Geertruij Jans wedue van Heijnrick Jansz. van Leeuwen doe cont allen luijden dat ick vercoft
hebbe ende vercope mits desen voor mijn ende mijne erven ende nacomelingen joncvrou Catrijn de
Vriese Heijnrix weduwe van van der Does, negen gouden karolus gulden van 40 grooten vlaems
tstuck van vier ende tachtich int marck, eeuwige ende erffelicke renten tsiaers. Te betalen alle jaers
upten eersten dach van Julio, daer van dat eerste jaer verschenen wesen zall upten vijf ende dertich
naestcomende.Die welcke ick heur verseeckere te moegen verhalen, eerst up vijff morgen twee hont
lants, leggende int Langerlant inden ambochte van Benthuijsen. Dat welcke lant vrij is, onbecommert
zonder eenige upstall, vuijtgesondert achtalve stuver tsiaers geamertiseerde renten. Ende is gelegen
aen beijde zijden Claes Woutersz. tegenwoordich coster van Leijderdorp, streckende voorts van de
Buijrma off tot aende eerste wateringe. Noch te mogen verhalen up dat vijftedeel van de helft van
veertien morgen lants daer die ander vier deelen off toebehoirende Adriaen Heijnrick, joncvrou Alijdt
van der Does, Adriaens kinderen van der Does ende Gielis Dervelijn vuijten naem van joncvrou
Margriet van der Does, oeck Adriaens dochter zijn huijsvrou, gemeen leggende met heer Gerrit van
Lochorst ridder, gelegen inden ambacht van Soeterwoude, streckende vuijten Rijn achterwaerts
aenden westen ende oock comende anden noorden aen een campe lants, tsamen toebehoirende
Ghijsbrecht van Swieten, die joncvrou van Schoten, Dirck van der Bouchorst, Mr. Willem Sijmonsz.
ende Dirck Florisz. ende aende zuijtsijde zijn gelegen die broeders van Warmont. Ende hier toe noch
up dat vijfte deel van derdalve morgen lants, gemeen leggende metten voorsz. vier kinderen van der
Does, leggende oostwaerts up Meerburger wateringe, westwaert an Zeger Hugensz. lant noortwaert
…… van Pouwels (Op)…. Voorts de…. up als mij…….. roerende …………… Ick ….. ter tijt heb ………
vercrijgen zal mogen w………… waer an die gelegen zijn of ……. binnen steden, dorpen of daer
buijten, geen vuijtgesondert. Ende dit met dijckgraeffsrecht ofte heerlicke executie van den Hove van
Hollant ofte anders recht, zulcx dat die voorn. joncvrou Catrijn de Vriese ofte heuren erven ende
nacomelinge believen sal sonder eenich weer van rechten, tzij geestelick off waerlick daer tegens te
doen off doen doen in eeniger manieren hoemen dat zoude moegen dencken, peijnsen off visieren.
Behoudelick dat ick off mijnen erven ende nacomelingen desen voorsz. rente zullen moegen lossen
tot eenen male tot onser belieften met vier ende twintich ponden grooten vlaems eens in hooftgelde.
Ende dat in munte voorsz., off in ander goet gevalueert paijment dier waerde daer vooren. Ende mits
oock betalende sulcke renten als naden beloop des tijts verschenen zullen wesen als die lossinge
geschiet. Ende ick bekenne mijn van desen cope wel betaelt te zijn den lesten penninc mitten eersten.
Ende ick Cornelis Garbrantsz. buijrman in Leijderdorp stelle ende verbinde mijn zelven alhier als borge
voor Geertruijt Jans dochter voorn. om bij heur ende heuren erven ende nacomelingen all voldaen te
worden dat gunt ende alsoe hier vooren gescreven staet. Tot oirconde van desen soe hebbe ick
Geertruijt Jans dochter voorn. met Claes Heijnricxz. mijne gecosen voocht in dese zaecke, gebeden
Gerrit Claesz. van Tholl als schout inden ambocht van Benthuijsen voorsz. ende oock zulx noch
gebeden Cornelis van Swieten als ambochtsheer ende schout inden ambocht van Soeterwoude onder
wiens mijne voorsz. landen gelegen zijn, desen brieff over mij te willen besegelen met heuren zegelen,
dat welck wij Gerrit Claessen van Tholl ende Cornelis van Swieten ten verlije ende begeerte van
Geertruijt Jans dochter mitten voorsz. Claes Heijnsz. heuren gecoren voocht in desen zaecke alsoe
gedaen hebben ende desen brieff besegelt mit onsen zegelen hier beneden vuijthangende ende dat
inder tegenwoordicheijt van jonge Willem Willemsz. ende Eeuwout Aertsz. als buijren inden ambocht
van Benthuijsen ende oock in tegenwoordicheijt van Teus Aertsz. ende Oloff Dirxsz. als buijren inden
ambocht van Soeterwoude voorsz. Ende insgelijcx zoe hebbe ick Cornelis Garbrantsz. voorn gebeden

Gerrit Jansz. als schout inden ambocht van Leijderdorp desen brieff …………………………………..
Jansse …………………….. tegenwoordicheijt van (Luijt) Roelofsz. bode, Jan Cornelisz. als buijren van
Leijderdorp voorsz. upten vier ende twintichsten dach van Junio int jaer ons heeren duijsent vijff
hondert vier ende dertich. Ende was onderteijckent Cornelis van Swieten.
Kanttekening: Gecollonneert jegens zijn originale wesende met een roede ende twee groene wassen
zegelen in dubbelde staert vuijthangende bezegelt, ondergeteijkent zijnde alsboven es daer mede
en
bevonden te accorderen. Actum den 20 Martij 1582. Bij mij Bouckhorst.
Nr. 23 d.d. 24-06-1534.
Copie.
Upten dach van huijden compareerde voorden hogen heemraden van Rijnlant Geertruijt Jans dochter
Heijnrick Jansz. weduwe van Leeuwen mit Claes Heijnrixsz. heuren gecoren voocht in deser zaecke
ende belooffde up dijckaege recht te betalen juffrou Katrijn de Vriese Heijnrixs weduwe van der Does
alle jare upten eersten dach van Julio, alsulcke negen gouden carolus guldens ende up sulcke
verbant, conditie ende voorwaerden als den brieff vande drie schouten, alse van Benthuijsen,
Soeterwoude ende Leijderdorp besegelt int lange, inhout ende begrijpt, van date den 24en Junio anno
duijsent vijffhondert ende vier ende dertich. Aldus gedaen ende gepasseert voor heere Willem van
Alckemade ridder ende Jan van Alckemade hoge heemraden van Rijnlant den derden dach van Julio
anno voorsz. Mij jegenwoordig Bruijn.
Kanttekening: Vuijtgegeven voor copie vande originale ondergeteijckent als boven. Es daer mede
bevonden te accorderen. Actum den 25en Martij 82. Bij mij Bouckhorst.
Nr. 24 d.d. 22-1-1582
…………………. gasthuijs ……… impossante …………….. Jacob Aelbrechtsz. …………. possessive
van den impossante hijpoteert gelegen ter andere zijden, tvoorsz. gasthuijs gegoet? trapport vanden
commissaris …….. die pa..en gecompareert zijn geweest, gesien zijn proces verbael, ander stucken
ende munimenten onder hem geexhibeert. Condempneert den gedaechde den impetrant te betalen
zeven jaren van verschenen renten als de annis 1572, 73, 74, 75, 76, 77 ende acht ende tzeventich
tot negen gulden tsiaers, offslaende dat blijcken zall daer up betaelt te zijn ende affslach behoort te
strecken. Welverstaende dat dexecutie gedingeert zall werden ande hijpoteeck bijden voorsz.
gedaechde gepossideert. Reserveert den gedaechde zijn recht ende actie daer ende alsoot behoren
zall. Ende condempneert den gedaechde inde costen van desen ter tauxatie ende moderatie vanden
voorsz. Hove. Gedaen inden Hage bij meesters Dirck van der Nijeuburch, Gerit van Wijngaerden,
Jeronimus van Borre, Pelgrom van Loon, Niclaes Camerling, Cornelis Adriaensz. Backer ende Pieter
de (Junioza), raetsluijden van Hollant ende gepronunchieert den 22en Januarij anno 1500 twee ende
tachtich. In kennisse van mij. Onder stont geteijckent ….sanck.
Kanttekening:Gecollonneert jegens zijne originale ondergeteijckent zijnde alsboven. Es daer mede
bevonden taccorderen. Actum den 23en Martij 1562. Bij mij Bouckhorst.
Nr. 25 d.d. St. Williboorts avond november 1556.
Drie gulden tsiaers sprekende up Willem Adriaensz., Cornelis Lourisz., Willem Cornelisz.
ende Kors Claes.
Copie.
Wij Willem Adriaensz. schout, Cornelis Lourisz., Willem Cornelisz. ende Kors Claesz. buijrluijden
inden ambachte van Soeterwoude, verlijden bij desen mit gesamender hant ende elcx een voor als
principael sculdenaer, wel ende deuchdelicken sculdich te wesen heer Jacob Egbertsz. priester
wonende tot Leijden, beijde voor ons ende zijnen erven ende nacomelingen off den wettelicken
thoonder van desen, drie karolus guldens te 40 grooten vlaems tstuck tsiaers, eewige ende erflicke
lossbare renten te betalen alle jare …. ende onvermindert ……..erende ende ……. in handen van
heer Jacob voorsz. ……… dage den sevende Novembri, daer van teerste jaer …….. zall tot Ste.
Willeboorts dage anno 1500 zeven ende sestich naestcomende ende alsdan zoe voort van jare tot
jare daer altijt aen volgende. Durende ter tijt toe dat wij de voorsz. renten all of gelost zullen hebben,
twelck wij onse erven ende nacomelingen zullen moegen doen alst ons oft hunluden gelieft, mits up
leggende teene male in hoeft gelde acht ende veertich der voorsz. karolus gulden, mit de onbetaelde
renten naer beloop des tijts als die lossinge geschiet. Al in goeden gevalueerden geldens naer
volgende de laeste evaluatie der Keij. Ma. laestmael gepriseert. Ende belijen wij ons vande
hooftsomme der voorn. renten in goeden gelden voorseijt al wel voldaen ende betaelt den lesten
penning metten eersten, hier onder ende ter causen voorseijt bij desen stellende ende verbindende
elx alle onsen goeden, jegenwoirdige, toecomende, roerende ende onroerende, geene wtgesondert,
alle tot heerlicke ende reale executie vanden Hove van Hollant ende bedwanc van allen anderen
tsheeren rechten ende rechteren. Daer allsulx an wies ende aen welcke goeden off personen den
thoonder van desen tot zijnen keure gelieven zall te procederen bij faulte der voorn. betalinge tot
inninge der voorn. verschenen renten ende die hooftsomme van dien mit alle die costen ter tauxatie

vanden zelven thoonder daer omme doende, zo wel alst principale. Hier toe renunchierende
specialicken die benefitien ende bescreven rechten diemen nompt ordinis dat men upte borge nijet
gefundeert en is ten ware de principale schuldenare eerst ende voor all geëxcuteert ende geëxcuteert
ware ende divi adriam datmen elc niet hooger dan voor een portie en zoude moegen aenspreken van
alle den in houden ende effecten van dien wel te voren onderwesen ende gewaerschouwet alst
behoort. Renuncierende voorts generalicken alle cessien, respiten, exceptien, defentien ende alle
tgunt dat tot prejuditie van desen eenichsins zoude moegen wesen. Belovende bij eede ende op
peijne van meneerdicheijt mit dvoorsz. exceptien noch geene van dien off diergelijcke aende ons nijet
te behelpen in rechte oft daer buten, noch in geenre manieren. Alle ding zonder bedroch, arch ende
liste. Des toorconde zoe heb ick Willem Adriaensz. schout voorsz. soo ver mij zelven als oick ten
versoucke vande voorsz. Cornelis Louwerijs zoon, Willem Cornelisz. ende Kors Claesz. als voor mij in
persone comparerende ende voor Jacob Claesz. opt Wedt ende Jacob Brunensz. Coster buijrluijden
in Soeterwoude voorsz., als getugen hier toe geropen ende gebeden dese brieve besegelt met mijnen
segel vuijthangende in groene wasse int jaer ons heeren duijsent vijff hondert ses ende vijftich opten
sesten dach in November wesende Ste. Wilboors avont. Ende was vuijthangende besegelt met een
groene wassen segele in dubbelde staert.
en
Kanttekening: Vuijtgegeven voor copie. Actum den 20 Aprilis 1584. Bij mij Bouckhorst.
Nr. 26 folio 17 d.d. 19-07-1579.
…gulden tsiaers speeckende up Pouwels …… ende Joris IJeuwoutsz. inden Lage Waert
verschijnende Meije dage, ter losse met 200 gulden in hooftsomme.
Ik Cornelis Michielsz. van Rossum schout inden ambachte van Alphijn ende Outshoorn doe condt
eenen ijegelicken dat voor mij ende voor Cornelis Barentsz. ende Adriaen Cornelisz. gebuijren inden
selven ambachte als getugen hier over geroepen, in personen gecomen ende gecompareert sijn,
Pouwels Jacobsz. ende Joris Eeuwouts zoon, beijde wonende inde Lage Waert inden ambachte van
Coudekerck. Ende bekenden voor hem heuren erven ende nacomelingen wel ende wettelick schuldig
te wesen ende deuchdelicken vercoft te hebben Joost Jacobsz., Jacob Thomasz. Brouwer,
Ghijsbrecht Dircxz. Gool, Jan Ghijsbrechtsz. ende Johan Paets van Zanthorst Cornelisz. als
meesteren van St. Catarinen Gasthuijs binnen Leijden tot des selffs gasthuijs behouff, de somme van
derthien gulden van 40 grooten vlaems tstuck tsiaers eeuwige ende erffelicke losbare renten. Te
betalen alle jaere dvoorscreven rente onvermaent binnen der stede van Leijden, aen handen vande
meesteren vande voorsz. gasthuijse inder tijt sijnde, Meije dage, vrij suver gelts van als niet
vuijtbesondert. Daer van teerste jaer losrenten voorsz. gevallen ende verschenen sall wesen Meije
dage anno 1500 ende tachtentich toecomende. Ende dan soe voorts van jaere te jaere telcken Meije
dagen daeraen volgende te betalen manieren voorsz., dvoorsz. jaerlicxe losrenten, geduijrende zoe
lange ende ter tijt toe de jaerlicxe rente voorsz. geheel volcomelick ende all affgelost, geredimeert
ende gequeten sall sijn. Twelck sij comparanten voorsz. heuren erven ende nacomelingen ende elcxs
van hem tot allen tijden tsijnen ofte thaeren believen sullen moegen doen, mits teffens ende tot eenen
male up leggende ende betalende de somme van twee hondert gulden in hooftsomme, mitsgaders de
verschenen ende onbetaelde renten nae rate ende advenant des tijts ten dage vande lossinge
verschenen ende dat met goeden gepermitteerden gelde, alsdan cours ende loop hebbende. Ende
omme tvoorsz. gasthuijs ter cause vande jaerlicxe rente voorsz. ende hooftsomme vandien,
mitsgaders de costen daeromme te doen wel te funderen ende verseeckeren, soe waren dvoorn.
Pouwels Jacobsz. ende Joris Eeuwoutsz. comparanten voorsz., daer onder ter cause voorsz.,
stellende, verbindende ende hijpotequerende, stellen, verbinden ende hijpotequeren mits desen
specialick elff morgen lants bij den hoop sonder maet, gelegen inden voorsz. ambachte van
Outshoorn ende Gneppick, gemeijnder voor ende aerde in een weer lants groot een ende twintich
morgen daer inne de andere thien morgen toebehoiren den convente van St. Aechten tot Delff. Ende
es tselve weer lants streckende vuijten Rijn tot het Wout ambacht toe. Belent aen toosteijnde die
heere van Poelgeest ende aen twesteijnde Floris Bruijnensz. tot Coudekerck voorsz. Verbindende
voort sij comparanten voorsz. ter fine voorsz. generalick heure personen ende alle heure goeden,
roerende ende onroerende, jegenwoordige ende toecomende actien ende crediten, geen
vuijtbesondert noch buijten gehouden, stellende dselve ende de keure ende crachten van dien tot
verbant ende executie van allen heeren ende rechteren. Welcke voorsz. hooftsomme ende copinge
der renten voorsz. eensdeels spruijtende es vuijt saecke ende in volle betalinge vanden voorsz. elff
morgen lants gelegen als voren, die sij comparanten van eenen Gerrit Heijndricxsx. Scaeck tot Leijden
hebben gecoft. Ende dat mette voorsz. belastinge van derthien gulden tsiaers, ancomende St.
Catrinen Gasthuijs tot Leijden ende sulcx de meesteren van dien mette voorsz. Gerrit Heijnricxs zoon
Scaeck als erffgenaem van de huijsvrouwe van Mourijn Adriaensz. waren geaccordeert. In welcke
voorsz. woninge ende landen tvoorsz. gasthuijs plach te hebben de helfte van sestien hont ende vijff
ende twintch gaerden. Mitsgaders de helfte van drie morgen lants met de vruchten vandien zedert den

jaere 1500 ende vijftich, daeromme die gasthuijsmeesteren mette voorsz. Mourijn Adriaensz. seeckere
questie ende geschille voorden Hove van Hollant seeckeren jaeren gehadt hebben ende vuijt de
welcke dvoorsz. rente eensdeels es spruijtende, alsoe dvoorn. Mourijn de landen, daeromme questie
was aen hem behielde, mits dat hij den gasthuijse onder andere schuldich bleeff de somme van vier
hondert gulden die hij soude houden up renten den penning zestien ende daer van den gasthuijse
passeren behoorlicke rentebrieve met souffisante hijpoteque. Twelck overmits toverlijden van Mourijn
Adriaensz. voorsz. dus lange achter wege es gebleven, alle breder blijckende bij seeckere
vuijtspraecke ende condempnatie vande voorsz. Hove, wesende in date den 21en Augustij anno 1571.
Welcke condempnatie mij schout in presentie vande getugen voorsz. es verthoont. Alle ding sonder
bedroch, arg ende liste. Des ten oirconde hebbe ick Cornelis Michielsz. schout voorsz. desen brieff
deur bede ende verlijde vande voorn. comparanten vuijthangende besegelt met mijnen segele ende
bij de voorn. gebuijren tot meerder vestenisse onder de plijcke doen teijckenen upten 19en dach Julij
anno 1500 negen ende tseventich. Onder de plijcke stondt geteijckent bij mijn Cornelis Barentsz., bij
mijn Adriaen Cornelisz.
Kanttekening: Gecollenneert jegens zijn pricipale rentebrieve vuijthangende bezegelt met een groene
wassen segele in dubbelde staerte, zijnde gans gave ende ongecasseert. Wesende ondergeteijckent
en
alsboven. Ende es daer mede bevonden taccorderen. Actum den 29 Julij 1579. Bouckhorst.
Nr. 27 folio 18 d.d. 19-07-1579.
… gulden stiaers spreeckende up Gerrit …….. wonende inde Lage Waert,
verschijnende ….. dage. Ter losse mit 200 gulden.
Ik Cornelis Michielsz. van Rossum schout inden ambacht van Alphijn ende Outshoorn doe cont eenen
ijegelick dat voor mij ende voor Dirck Jansz. ende Claes Philipsz. van Leeuwen gebuijren des selver
ambacht als getugen hier over geroepn, in persone gecomen ende gecompareert es Gerrit
IJeuwoutsz. wonende inde Lage Waert inden ambacht van Coudekerck. Ende bekende voor hem
sijnen erven ende nacomers wel ende wettelick schuldich te wesen ende deuchdelick vercoft te
hebben Joost Jacobsz., Jacob Thomasz. Brouwer, Ghijsbrecht Dircxz. Gool, Jan Ghijsbrechtsz. ende
Johan Paets van Santhorst Cornelisz. als meesteren van St. Catarinen Gasthuijs binnen Leijden tot
des selffs gasthuijs behouff, de somme van twaelff gulden van 40 grooten vlaems tstuck tsiaers
eeuwige ende erffelicke losbare renten. Te betalen alle jaere dvoorsz. rente onvermaent binnen der
stede van Leijden, aen handen vande meesteren vande voorsz. gasthuijse inder tijt sijnde, Meije
dage, vrij suver gelts van als niet vuijtbesondert. Daer van teerste jaer losrenten voorsz. gevallen ende
verschenen sall wesen Meije dage anno 1500 ende tachtentich toecomende. Ende dan soe voorts van
jare te jaere telcken Meije dage daer aen volgende te betalen in manieren voorsz., dvoorsz. jaerlicxe
losrente geduijrende soe lange ende ter tijt affgelost, geredimeert ende gequeten sall sijn. Twelck hij
comparant voorsz. sijnen erven ende nacomelingen ende elcx van hem tot allen tijden tsijnen ofte
thaeren believe sullen moegen doen, mits teffens ende tot eenen male up leggende ende betalende
de somme van twee hondert gulden in hooftsomme, mitsgaders de verschenen ende onbetaelde
renten nae raete ende advenant des tijts ten dage vande lossinge verschenen ende dat met goeden
gepermitteerden gelde alsdan cours ende loop hebbende. Ende omme tvoorsz. gasthuijs ter cause
vande jaerlicxe rente voorsz. ende hooftsomme vandien wel te funderen ende verseeckeren soe was
dvoorn. Gerrit IJeuwoutsz. comparant voorsz. daer onder ende ter cause voorsz. stellende,
verbindende ende hijpotequerende, stelt, verbindt ende hijpothequeert mit desen specialick acht
morgen lants, geheeten Swallsweer, inde Gneppick, streckende vuijte Lagewaertse wateringe tottet
Wout ambacht toe. Belent aen toost seeckere capelrie lant, aen twest Ghijsbrecht Cornelisz. voor
ende Jan Dircxz. achter over de Groene wech. Verbindende voorts hij comparant voorsz. ter fine
voorsz. generalick sijn persoon ende alle sijne andere goederen, roerende ende onroerende,
jegenwoordige ende toecomende, actien ende crediten, genne vuijtbesondert noch buijten gehouden,
stellende dselve ende de keure ende vruchten vandien tot verbant ende executie van allen heeren
ende rechteren. Welcke voorsz. hooftsomme ende copinge der renten voorsz. eensdeels spruijtende
es vuijt saecke ende in betalinge vande voorsz. acht morgen lants gelegen als voren, die hij …..ant
van eenen Gerrit Heijnricxz. Scaeck tot Leijden heeft gecoft ende dat mette voorsz. belastinge van
twaelff gulden siaers ancomende St. Catarinen Gasthuijs tot Leijden ende sulcx de meesteren vandien
mette voorsz. Gerrit Heijnrixsz. Scaeck als erffgenaem van de huijsvrouwe van zaliger Mourijn
Adriaensz. waeren geaccordeert. In welcke woninge ende landen tvoorsz. gasthuijs plach te hebben
de helfte van drie morgen lants met de vruchten vandien zedert den jaere 1500 ende vijftich,
daeromme die gasthuijs meesteren mette voorsz. Mourijn Adriaensz. seeckere questie ende geschille
voorden Hove van Hollant seeckere jaeren gehadt hebben ende vuijt de welcke voorsz. rente
eensdeels es spruijtende, alsoe dvoorn. Mourijn de landen daeromme questie was, aen hem behielde,
mits dat hij dem gasthuijse onder andere schuldich bleeff de somme van vier hondert gulden die hij
soude houden up renten den penninc sestien ende daer van den gasthuijse passeren behoorlicke

rentebrieve met souffisante hijpoteque, twelck overmits toverlijden van Mourijn Adriaensz. voorsz. dus
lange achter wege es gebleven. All breder blijckende bij seeckere vuijtspraecke ende condempnatie
en
vande voorsz. Hove, wesende in date den 21 Augusti anno 1571. Welcke condempnatie mij schout
in presentie vande getugen voorsz. es verthoont. Alle ding sonder bedroch, arch ende liste. Des ten
oirconde hebbe ick Cornelis Michielsz. schout voorsz. desen brief deur bede ende verlijde vande
voorn. comparanten vuijthangende besegelt met mijnen segele ende bijde voorn. gebuijren tot
en
meerder vestenisse onder de plijcke doen teijckenen upten 19 dach Julij anno 1500 negen ende
tseventich. Onder de plijcke stont geteijckent, bij mijn Dirck Jansz., Claes Philipsz. van Leeuwen.
Kanttekening: Gecollonneert jegens zijne originale rentebrieve vuijthangende bezegelt met eenen
groen wassen segel in dubbelde staerte zijnde gans gave ende ongecasseert. Ende es daer mede
bevonden te accorderen. Bij mij Bouckhorst.
Nr. 28 folio 19 d.d. 22-09-1577.
……………………………………………. Adriaen ……….
Copie.
Wij Pieter……. Teijlingen bailliu ende schoudt, Gerrit Cornelisz. Keijser ende …….. Sijmonsz.
schepenen inden ambacht ende heerlicheijt van Haserswoude doen condt allen luijden dat voor ons
quam ende compareerde Pieter Baerntsz. wonende te Boscoop ende bekende voor hem, zijnen
erffven ende nacomers deuchdelicken schuldich te wesen Machtelt Cornelisdr. weduwe ende
boedelhouster van Jan Willemsz. van der Meer wonende tot Leijden, off actie van haer vercrijgende,
een rente van twaelff karolus gulden tsiaers, verschijnende jaerlix te Meije dage, daer eerstcomende
anno 1578 ende sal daer na toe geduijren van jare te jare ter tijt ende wijlen toe dat dselve renten
sullen wesen affgelost ende gequeten, dat men sal mogen doen tot alre tijt, mits teffens ende tot
eenen male upleggende ende betalende in hooftgelde, twie hondert karolus gulden mitten verschenen
onbetaelden renten naer advenant des tijts verloopen ende onbetaelt wesen. Alle met goeden
gevalueerden gelde goet van alloij ende swaer van gewicht, te weten den karolus gulden voor veertich
groten, den gouden philips gulden voor vijftich groten, een gouden koervorster rijnsse gulden voor ses
ende vijftich groten, een dubbelde stuijver voor vier groten, een silveren vlies voor ses grooten en
voorts allen anderen gesalveerden munte naer advenant vandien. Stellende hier onder specialicken
een perceel lants groot wesende omtrent drije margen, leggende inden ambocht van Haserswoude
Binnenwech, belent an doostsijde Maritgen Andriesdr., de westsijde Adriaen Cornelisz., streckende
vande Voorwech tot den Achterwech toe mit alle dat men daer op sal comen bevinden. Ende voorts
generalicken ende specialicken alre sijne ende zijn erffven ende nacomers ander goeden, roerende
ende onroerende, gewonnen ende ongewonnen, gheen vuijtgesondert noch buijten gehouden, om
daer an ende aen de keure vandien te mogen versien ende verhaelen dvoorsz. jaerlixe renten mitten
costen daerom te doen ende te lijden en soe wel alst principael all. Ende elck deser poincten ende
articulen onder verbant van allen rechten ende rechteren. Ende verclaerde hij comparant dat tselve
lant hem is aengecomen van Andries Claesz. sijn zaliger huijsvrouw vader, niet meer belast wesen
dan met 30 stuvers siaers daer op staende sonder meer. Daer bij verclarende dat hij comparant tselve
lant selffs niet belast en heeft, noch niet en weet meer belast te wesen ende oft bevonden werde
meerder ende vorder beswaert te wesen dan voorsz. es, soe sal hij gehouden wesen vorder ende
breder souffisant hijpotheque bestellen ofte dvoorsz. renten te lossen. Onder verbant als boven ende
bekende vande hooftsomme der voorsz, rente wel vernoucht ende betaelt te wesen, mits de cassatie
ende overleveringe van eenen anderen rentbrieff, houdende gelijcke somme die dvoorsz. Machtelt op
hem compt of sijne goeden te Boscoop hadde spreecken. …..tie renunchiërende de exceptie van tgelt
niet ontfangen te hebben, sonder argelist. Ten oorconde hebben wij schoudt ende schepenen voorsz.
respectivelijck dit besegelt ende onderteijckent. Actum den 22en September anno 1577. Onder stont
geteijckent bij mijn Adriaen Sijmonsz., Gerrit Cornelisz., B. Adriaensz.
Kanttekening: Gecollonneert jegens zijne originale vuijthangende besegelt met een root wassen
zegele in dubbelde staerte, ondergeteijckent alsboven, als daer mede bevonden taccorderen. Actum
den 12en Januarij 1598. Bij mij Bouckhorst.
Nr. 29 folio 19v. d.d. 10-03-1544.
Ses gulden tsiaers sprekende up Wouter Roeloffs zoon, verschijnende jaerlix Petrij ad
Cathedram.
Copie.
Ick Jacob Harmensz. gemachtich schout inden ambocht van Groenswaert ende Puellien ende wij
Cornelis Florisz. ende Cornelis Maertsz. buijrluijden inden selffden ambocht voersz. doen kondt eenen
ijgelicken dient behoort dat voor ons gecomen is Wouter Roelofsoon ende bekende schuldich te
wesen Jan den Deuck Huijgensz. off den houder van desen brieve, dsomme van ses karolus gulden
tstuck gereeckent tot veertich groten vlaems des jaers an renten eeuwelicken geduijrende coopmans
paijments, te betalen alle jaers op St. Pieters dach ad Cathedram, waer off dat eerste jaer rente

vervallen ende verschijnen sal op St. Pieters dach ad Cathadram anno 1500 vijff ende veertich nae
tscriven des Hof van Utrecht eerstcomende ende dan zoe voort van jare te jare …. telicke geduijrende
ende dese voorsz. (penningen) Wouter Roelofsoon voorsz. versekert ende (verplogen) inden eersten
op vijff morgen lants ende een halff hont, leggende inden ambocht van Puellien Buijtenwech,
streckende van die wech off an die Alphe(sche) weteringe toe ende heeft belegen an die noortsijde
Brant Jansz. ende an die suijtsijde Frans Aelbertsz. Ende noch op sijne Wouter Roeloffsz. hoffstede,
huijs, bepotinge ende erf met achtalff margen lants ende een half hont, leggende inden ambocht
voorsz. Bovenwech, streckende van die wech off an die Back weteringe toe ende heeft belegen an die
noortsijde Frans Cornelisz. ende an die zuijtsijde Adriaen Jansz. ende Jan Jansz. Vogelaer. Ende
waert dat zaecke dat Wouter Roelofsz. voorsz. off zijne nacomers dese voorsz. niet en betalen alle
jaers ten dage als voorsz. staet, vrij van alle commer in handen van Jan Dircxz. voorsz., off den
houder brieffs handen, soe mogen den houders brieffs comen panden ende schatten alle verschenen
onbetaelde renten, mitsgaders alle die oncosten die den houders brieffs daer omme doen sal in recht
off daer buijten als die principael rente andie landen, hoffstede ende ander landen voorsz. ende noch
an alle tgundt datmen daer op off inne bevinden sal drivende ende dregende, roerende ende
onroerende. Ende noch an alle Wouter Roeloffsz. gereetste goeden ende sijnen erven goeden,
gewonnen ende ongewonnen die hij nu ter tijt heeft off hier naemael vercrijgen sal mogen, gheen
goeden vuijtgesondert, waer den houders brieffs die hant met recht aenslaet, gelijcke erfpenningen
sonder eenich wederseggen. Ende Wouter Roeloffsz. voorsz. beloofde voor hem sijne erven ende
nacomelinghen hier niet tegens te doen, noch te doen doen, noch niet te verweren met gheenen
rechte geestelick, noch waerlick, noch met ghenen nieuwen vonden die contrarie desen brieff bedocht
off bevonden sullen mogen worden. Alle ding sonder bedroch. Behoudelick so zal Wouter Roeloffsz.
voorsz. off zijne nacomer deese voorsz. rente wel mogen off lossen ende vrijen tot allen tijden als hem
dat believen sal ende dat met hondert karolus gulden ende die verschenen renten nae beloop des tijts
ende dat met goeden gefalueerde gelde ende gout van volre gewichte, te weten een carolus gulden
voor twintich stuvers, een philips gulden van vijf ende twintich stuvers, een gouden koervorster gulden
voor 28 stuvers, een vier ijser voor vijfftalff groot ende alle andere paijment daer nae advenant, in
kennis der waerheijt. So hebbe ick Jacob Harmansz. gemachtich schout voorsz. door beede van
Wouter Roelofsz. voorsz. ende begeerte vande voorsz. buijrlieden mijne vuijthangende segel …. aen
desen brieff gehangen int jaer ons heeren 1500 vier ende veertich opten 10e dach in maerte nae
tgemeen scriven.
Nr. 30 folio (19v.) d.d. 19-11-1574.
Transfix.
Wij Adriaen Harmensz. ende Cornelis Jansz. Bosch schepenen binnen der Goude oirkonden ende
kennen dat op huijden voor ons gecomen ende gecompareert es geweest in propere persone Lijsbeth
Jacobsdr. van Haserswoude als mede erffgenaem van wijlen Neeltgen Putten, met Jacob Cornelisz.
haer soon ende gecoren voocht ende (bekende) voor haer, haeren erven ende nacomelingen wel
ende deuchdelick vercocht, getransporteert ende gecedeert te hebben ten behouve van Cornelis
Adriaensz. mede van Haserswoude voorsz., een jaerlixe losrentebrieff innehoudende ses karolus
gulden tsiaers. Ter lossen met hondert gulden hooftgelt, verleden bij eenen Wouter Roeloffsz.,
beginnende; ick Jacob Harmansz. gemachtich schoudt inden ambochte van Groenswaert ende
Puellien, etc. ende gedateert int daer ons heeren 1544 upten thienden dach in Maerte note tgemeen
scriven, daer de jegenwoirdige brief van transport op deurgesteecken getransfixeert besegelt es,
omme vuijt crachte der selver transporte bij de voorn. Cornelis Ariensz. geïnnet ende ontfangen te
mogen werden nae vermogen dselve brieff. Van welcke transporte ende coop vandien dvoorn.
comparante bekende ten vollen voldaen ende betaelt te sijn den lesten penning metten eersten, daer
van quiterende dvoorn. Cornelis Adriaensz. Belovende jegens dit transport niet te doen noch doen
doen, maer tselve te houden ende doen houden over goet vast ende van waerden jegens eenen
ijgelicken te doen fine renunchierende alle (relie) …ten ende brieven van gratien die haer ter contrarie
van desen te bate souden moegen comen in eeniger manieren. Alle fraude desecludeert. Toorconde
e
van desen hebben wij schepenen voornt elc ons zegel hier over aengehangen. Den 19 Novembris
anno 1500 vier ende tseventich.
Nr. 31 folio 20 d.d. 09-09-1576.
Transfix.
Wij Pieter van Teijlingen baeliu ende schoudt, Wouter Willemsz. ende Willem Pietersz. schepenen
inden ambocht ende heerlicheijt van Haserswoude doen kondt allen luijden dat voir ons es gecomen
ende gecompareert Cornelis Adriaensz. wonende Haserswoude ende heeft overgegeven ende
getransporteert, gaff over ende transporteert bij desen ten behouve van Machtelt Cornelisdr. weduwe
van Jan Willemsz. van der Meer tot Leijden een rente ende rentebrieve, houdende ses karolus gulden
tsiaers an renten, spreeckende op Wouter Roelofsoon tot Waddinxveen in date anno 1500 vier ende

veertich opten 10e dach in Maert nae gemeen scriven, hem bij transport aengecomen van Lijsbeth
Jacobsdr. ende bekennende daer off wel voldaen end ebetaelt te wesen mits seecker rentebrieff
houdende op den boel van Vranck Gerijtsz. vijftien gulden thien stuijvers tsiaers. Om dvoorn. Machtelt
Cornelisdr. mitte voorn. rentebrieff van tien gulden tsiaers te mogen winnen ende verliesen gelijck hij
comparant soude hebben te mogen doen ende oock de verloopen ende onbetaelde renten te innen
ende op te beuren. Sonder argelist. Ten oorconde van desen heb ick Pieter van Teijlingen baeliu ende
schoudt voorn. deesen brieff upten voorgaende brieven getransporteert met mijn segel besegelt ende
wij schepenen voorn. hebben dit onderteijckent. Actum anno 1500 ses ende tseventich upten 9e
Septembri. Onder stont geteijckent Wouter Willemsz. merck, Willem Pietersz. merck.
Kanttekening: Gecollonneert jegens den originale vuijthangende besegelt met een groen wasse segel
ende dubbelde staert met twee brieven van transporten daer up deursteken, deene vuijthangende
besegelt met twee groene wasse zegelen in dubbelde staerten ende tander met een root
vuijthangende segel in dubbelde staerte, respective ondergeteijckent alsboven, es daer mede
bevonden taccorderen. Actum den 12en Januarij anno 1500 acht ende tnegentich. Bij mij Bouckhorst.
Nr. 32 folio 20v. d.d. 13-12-1596.
Copie.
Op huijden compareerde voor mij IJsbrant Jacobsz. van der Bouchorst notaris publijck bijden Hove
van Hollant geadmitteert ende voor den getugen nabeschreven deersame Adriaen Jansz. van der
Meer wonende inden Hage, dwelcke bekende voor hem sijnen erven ende nacomelingen
getransporteert, gecedeert ende overgegeven te hebben, transporteerde, cedeerde ende gaff over
mitsdesen Gerrit Oom Claesz., Lambrecht Jacobsz. van Zweten brouwer, Gerrit Lenaertsz. ende Dirck
Gerritsz. van Hogeveen mede brouwer als meesteren van den armen van Ste. Catarinen Gasthuijs
binnen Leijden, tot des selffs gasthuijs behouff, off dese heure actie vercrijgende: Eerst een schouten
besegelde losrentebrieve van Groenswaert ende Pueleijden, spreeckende up Wouter Roelofsoon,
innehoudende ses karolus guldens tsiaers, verschinende jaerlix Ste. Pieters dage ad Cathedram. Ter
losse met hondert gulden in hooftsomme, specialick verseeckert up vijff morgen en een halff hont
lants, gelegen inden ambachte van Puelijen voorsz. all volgende de besegelde losrentebrieve,
beginnende ick Jacob Harmansz. etc. in dat den thienden dach in Maert anno 1500 vier ende veertich,
met twee brieven van transporten daerop deursteecken deene in date den 19en November anno 1500
vier ende tseventich ende dander in date den 9e September anno 1500 ses ende tseventich. Noch een
besegelde losrentebrieve van Haserwoude spreeckende up Pieter Baerentsz. wonende tot Boscoop,
innehoudende twaelff gulden tsiaers, verschinende jaerlix Meije dage, ter losse met twee hondert
guldens in hooftsomme, specialicken verseeckert up drije margen lants gelegen inden ambochte van
Haserswoude, alle volgende de besegelde losrentebrieve: Beginnende wij Pieter van Teijlingen bailliu
ende schout etc. in date den 22e September anno 1500 seven ende tseventich. Welcke voorsz. twee
losrentebrieven dvoorn. comparant (zoe hij verclaerde) aengecomen ende an bestorven zijn, mits
doode ende overlijden van Machtelt Cornelisdr. weduwe wijlen Jan Willemsz. van der Meer sijne
moeder ende vader zaliger gedachten, mitsgaders alle recht, actie toe ende aenseggen hem
comparant aen den voorsz. twee losrentebrieven ende deur crachte vandien aende jaerlixe
verschenen renten ende hooftsomme respective daerinne verclaert ende begrepen competerende,
mitsgaders tverloop des voorsz. renten tot dese dage toe verschenen. Omme bijde meesteren vanden
voorsz. gasthuijse inder tijt sijnde, off dese heure actie vercrijgende de jaerlixe verschinende renten
ende hooftsommen daerinne gevatet, met manen ende ontfangen, in allen schene off hij comparant
voorsz. zelver ware. Constituerende ende stellende misdien tvoorn. gasthuijs daer van in sijne
comparants plaetse. Belovende oock dvoorsz. twee losrentebrieven mitsgaders de jaerlixe verschinen
renten ende hooftsomme daerinne begrepen tvoorn. gasthuijs bij in souffisantheijt te vrijen ende te
waren als nae rechten ende waert saecke dat tvoorsz. gasthuijs naemaels tot eeniger tijt geen
betalinge vande voorsz. losrentebrieven ende conden gecrijgen ende de goederen, soe generale als
speciale daervoren gestelt ende verbonden, niet goet off souffisant genouch bevonden en werden,
omme de jaerlixe verschinende rente ende hooftsomme respective daerinne begrepen, te mogen
consequeren ende verhalen. Soe gelovede hij comparant indien gevalle tvoorn. gasthuijs selffs
expresselick te sijn dat de achterwesen te contenteren ende te verhalen. Daer toe verbindende hij
comparant zijnen persoon ende alle sijne goederen, roerende ende onroerende, jegenswoordige ende
toecomende, actien ende crediten geen vandien vuijtbesondert noch buijten gehouden. Stellende
dselve ende de keure ende trecht vandien tot verbant ende executie vande Hove van Hollant ende
allen anderen heeren rechten ende rechteren. Voorts bekende hij comparant vande meesteren
vanden voorsz. gasthuijse hem ter cause van dese transporte, cessie ende overgifte wel ende
volcomelick vernoucht, voldaen ende betaelt te wesen den lesten penning metten eersten.
Renunchierende tot dien eijnde sprecialick dexceptie non numerate pecunie ende voorts generalick
alle andere exceptien ende weren van rechten desen eenichsins hindelick sijnde. Ende de comparant

versochte aen mij notario wettelick aen mijnen handen stipulerende ten behouve vande voorsz.
gasthuijse hiervan gemaect ende gelevert te werden een ofte meer acten in behoorlicke forme. Aldus
e
gedaen binnen Leijden tot mijnen huijse opten 13 dach December anno 1500 ses ende tnegentich.
Ter presentie van Franck Jacobsz. laeckenbereijder ende Jacob IJsbrantsz. van der Bouchorst poorter
der voorsz. stede als geloofflicke getugen hier toe versocht ende gebeden.
Kanttekening: Voor copie vande originale ondergeteijckent alsboven es, daer mede bevonden
en
taccorderen. Actum den 12 Januarij anno 1598. Bij mij Bouckhorst.
Nr. 33 folio (23) d.d. 04-09-1600.
………………………….
Ick Claes Philipsz. van Leeuwen schout inden …….. Alphen oirconden dat voor mij ende den
ondergeteijckende schepenen ofte gebuijren des selffs ambachts als getuijgen hier over geropen
gecomen ende gecompareert zijn Jan Claesz. nagelaten soon van Claes Jan Govertsz. wonende in
Steect inden ambachte van Alphen voor hem selven ende Dirck Jan Govertsz. als geordonneerde
voocht over die drie onbejaerde kinderen van wijlen Claes Jan Govertsz. voorsz. Dewelcke bekenden
wel ende wettelicken vercoft te hebben ende deuchdelicken schuldich te sijn, vercopen ende
bekenden schuldich te wesen bij desen Gerrit Oom Claesz., Willem de Milde Jacobsz., Adriaen
Mourinsz. Grebber, Heijndrick Pietersz. van Goen ende Jacob Paets als jegenwoordige meesters van
Ste. Catarinen Gasthuijs binnen Leijden ten behouve van tselve gasthuijs, een jaerlicxe losrente van
seven gulden van 40 grooten tstuck tsiaers, te betalen alle jare dvoorsz. rente onvermaent aen
handen van den voorsz. meesteren van tvoorsz. gasthuijs inder tijt sijnde ofte heuren rentmeester,
e
Petri ad Cathedram, wesende den 22 Februarij ofte binnen 14 dagen daer nae onbegrepen altoos
wel betaelt. Ende dat vrij gelts zonder enige cortinge, tsij van beden, subventien, scattingen ende
verpondingen ofte andere contributien van 10e, 20e, 50e ende hondersten penning meer ofte minder
penningen, hoe die genomt ende bij wien die alrede innegestelt ende ommegeslagen sullen mogen
werden. Alwaert zoo dat expresselick gestatueert jae bij volcomen edicte gepubliceert worde, datmen
op dese ende gelijcke renten, cortinge ende afslach soude moeten lijden. Derhalven sij comparanten
vertijen ende te buijten gaen mitsdesen het dispositijff van alle placcaten, ordonnatien ofte bevelen
vuijt crachte van welcke heur geoorloft soude mogen zijn ofte toegelaten soude mogen werden eenige
cortinge te doen, doch alwaert sulx dat dselve placcaten ofte bevelen innehielden eenige clausule
derogatoir van gelijcke conventien ende overcomsten ende des te meer gemerct sij comparanten
voorn. bekenden dese voorsz. rente gesproten te sijn vuijt saecke van coope van een margen lants,
hier nae genomineert bij den voorsz. comparanten vanden voorn. meesteren gecoft ende int tracteren
vandien sulcx wel …….donge………….sij comparanten ……….. oversulcx ………… Cornelisz.
………..heijt bel……… comen ende …. achtervolgen als sij ….. beloofden bij desen. Welcke ………….
van tgunt voorn. instaet teerste jaer verschijnen sal Petri ad Cathedram anno 1600 ende drie ende
zoo voorts van jare te jare gedurende soo lange ende ter tijde toe dese voorsz. rente all ende
teenemale affgelost ende gequeten zall sijn. Dwelcke dvoorn. comparanten voor heur ende heuren
erven ende nacomelingen tot allen tgeen sullen mogen doen alst hemluijden zal gelieven. Mits tselfde
drie maenden te voren den heffer van desen waerschouwende ende dat naer advenant den penning
20 teffens ende teenemale namentlijck mette hooftsomme van hondert ende veertich der voorsz.
guldens in hooftsomme. Mits daer beneffens opleggende ende betalende die verlopen ende
onbetaelde renten vandien naer rate ende advenant des tijts als die lossinge geschiet. Alles in goede
gevalueerde ende gepermitteerde gelde alsdan cours ende ganck hebben. Ende tot verseeckerheijt
deser voorsz. rente mette hooftsomme vandien so hebben dvoorn. comparanten daer onder gestelt
ende verbonden, stellende ende verbinden mitsdesen tvoorsz. morgen lants, hier voren
gementioneert, gelegen gemengder veur ende aerde in een weer lants van sestien morgen in tSteect
voorsz. inden voorseijden ambachte. Belent ende belegen hebbende int geheel ten noorden den Rijn,
aen toosteijnde Matheus Willem Hoven cum socijs, aen tsuijden den toegancks cade ende aen twest
Dirck Jan Govertsz. voorsz. Ende voorts hier onder stellende ende verbindende generalick, te weten
dvoorn. Jan Claesz. alle sijne ende dvoorseijde Dirck Jan Govertsz. alle des voorsz. kinderen andere
goederen, roerende ende onroerende, jegenwoordige ende toecomende, actien ende inschulden geen
vuijtbesondert. Maeckende dselve ende die keure vandien subiect allen rechten ende rechteren mitte
costen daeromme doende ende lijdende. Voorts bekenden sij comparanten inden name voorsz. hem
vande costitutie der voorsz. renthen wel vernoucht, voldaen ende geconteert te wesen ende dat in
minderinge ende affcortinge met die coope ende overdrachte van tvoorsz. morgen lants hier voren
verhaelt. Alle ding sonder bedroch desen toirconden soo hebbe ick schout voorn. deur versoecke
vande voorsz. comparanten desen brieff met mijn segel vuijthangende besegelt in presentie van
Michiel Sijmonsz. ende Jan Jacobsz. den ouden als getuijgen diet te meerder kennisse
en
ondergeteijckent hebben. Actum anno 1600 ende twee den 4 dach Septembris. Onderstont

geteijckent Michiel Sijmonsz. merk, Jan Jacobsz. merk ende was vuijthangende besegelt met een
groene wasse zegel in dubbelde staerte.
Kanttekening: Gecollonneert jegens sijne originale besegelt ende gemerct als boven. Es daer mede
bevonden taccorderen. Actum den 7en September 1602. Bij mij Bouckhorst.
Nr. 34 folio 24 d.d. 18-02-1588.
……….. spreeckende up Dirck Pietersz. ……….. van de Hazerswoude verschijnende …..
Wij Roeloff A(…….)zoon …. bailiu ende schout, Jacob Doesz. ende Job Jansz. (schepenen) inden
ambacht van Hazerswoude en vrije heerlicheijt den heeren van Cruijningen oirconden dat voir ons
gecomen ende gecompareert es Dirck Pieters zoon wonende inden voorsz. ambachte anden Rijndijck
ende bekende voor hem sijnen erfven ende nacomers wettelick schuldich te wesen Catrijn ende Trijn
Jans dochteren wonende tot Leijden opte Middelste graft, sijne nichten of actie van haer vercrijgende,
een rente van zeven carolus gulden ende thien stuvers tsiaers van 40 groten vlaems de gulden. Te
betalen jaerlix sinte Jacobs dach anno 1500 acht ende tachtich teerste jaer, altoos in vrijen gelde
sonder eenige cortinge te doen off affslach te begeeren, tzij van verpondingen 100e, 50e, 20e ende 10e
penningen meer off minder contribucien van alles vrij, nijet vuijtgesondert, zoe tselve bij expres sulcx
is bevooraert. Ende zall soe geduijrende van jaere te jaere ter wijlen ende tijt toe dat de voorsz. rente
zall wesen affgelost. Datmen tot alre tijt sal mogen doen, mits teffens ende teenenmaele up leggende
in hooftgelde hondert vijff ende twintich der voorsz. carolus guldens mitten verlopen onbetaelde renten
naer advenant des tijts verlopen wesende als die lossinge geschiet. Wel verstaende dat bij expres es
bevoorwaert dat so wanneer hij comparant sal wesen overleden, zijne erffgenamen schuldich sullen
wesen. Des te boven gewaerschouwet sijnde binnen tsiaers de voorsz. afflossinge te doen. Ende
heeft specialijcken deesen gevesticht ende verseeckert op omtrent vijff margent wie hondt landts,
leggende inden ambacht van Hazerswoude Buijtenwech, belent ende belegen aen doostzijde Gerijt
Dircxzoon ende Dammas Dircxzoon sijne zoonen, de westzijde Joris Cornelisz. zijne swager ende
Jacob Mathijsz., tsuijteijnde de Dwerswetering, tnoorteijnde Rinenburger landt. Wesende erffpenning
landt van den heere van Cruijningen, die daer op jaerlicks heeft sprekende thien gulden. Ende voorts
generalijcken ende specialijcken op alle sijn ende sijn erffven ende nacomers andere goederen,
roerende ende onroerende gheen vuijtgesondert. De zelve obligerende onder verbant van allen
rechten ende rechteren. Omme daerom ende an de keure vandien te mogen versijen ende verhaelen
al dat fier aen sal moghen gebreecken mit allen costen, scade ende interest daeromme te doen ende
te lijden. Ende bekende voorts aengaende thooftgelt der voorsz. renten wel voldaen ende betaelt te
wesen sonder argelist. Ten oorconden hebben wij schout ende schepenen voorn. respectivelijcken
desen brieve elcx onderteijckent ende tzegel des heeren van Cruijningen datmen in zaecken van
schoutambacht voorsz. gebruijct, hier onder aen doen hangen upten achtienden dach Februarij int
jaer duijsent vijff hondert acht ende tachtich. Onder de plijcke stont geteijckent een ? Adriaensz., bij
mijn Jacob Doesz., Job Jansz. merck. Geregistreert folio 149 M. ende was vuijthangende bezegelt
met een groen wassen zegele een dubbelden staerte, zijnde gans gave ende ongecasseert.
Nr. 35 folio 24v. d.d. 10-10-1593.
Transfix.
Up huijden compareerden voor mij IJsbrant Jacobsz. van der Bouchorst notaris publijck, bij den Hove
van Hollant geadmitteert ende voorden getugen nabescreven, Catarijn ende Trijn Jans dochteren
wonende up de Middelste graft binnen der stede Leijden, beijde geholpen met Jacob Quackernaet
schipper van Rotterdamme haerluijder gecoren voocht in dese zaecke. Dwelcke bekenden ten vrijen
eijgen bij desen getransporteert, gecedeert ende up gedragen te hebben Cornelis Gerritsz. de Haes,
Alexander Aelbrechtsz., Philips Lanschot, Gerrit Oom Claesz. ende Gerrit Lenaertsz. als meesteren
van sinte Catarijnen Gasthuijs binnen der voorsz. stede ten behouve vande voorsz. gasthuijse, een
schouten bezegelde losrentebrieve van Haserwoude, sprekende up Dirck Pieters zoen wonende
aende Rijndijck inden voorsz. ambachte, innehoudende de somme van zeven gulden ende thien
stuvers tsiaers, verschijnende jaerlix Jacobi. Ter losse met hondert ende 25 gulden in hooftsomme, all
volgende de rentebrieve, wesende in date den achtienden Februarij anno 1588, hier aengehecht,
mitsgaders alle recht, actie, toe ofte aenseggen, haer comparanten aende voorsz. losrentebrieve ende
deur crachte vandien aende jaerlixe rente ende hooftsomme daer inne verclaert ende begrepen.
Competerende omme die bijden voorsz. gasthuijse met recht off met gevouge te mogen eijsschen,
inne manen ende ontfanghen in allen schijne off zij comparante voorsz. zelve waren. Constituerende
ende stellende mitsdien de voorsz. gasthuijse daer van in heure plaetse. Welcke voorsz. transporte,
cessie ende overgifte spruijtende es in recompense ende vergeldinge van dat de meesteren van de
voorsz. gasthuijs ontfangen ende inden zelven gasthuijse innegenomen hebben Lenaert Jansz.
heurluijder broeder, omme zijne leven lang geduijrende inden zelven gasthuijse onderhouden ende
gealimenteert te werden als alle andere miserablen aldaer. Ende dvoorsz. comparanten versochten
aen mij notario wettelick aen mijnen handen stipulerende ten behouve vande voorsz. gasthuijse hier

van gemaect ende gelevert te werden een ofte meer acten in behoorlijcke forme. Aldus gedaen
e
binnen Leijden tot mijnen huijse upten 10 dach October anno 1500 drije ende tnegentich. Ter
presentie van IJsbrant Pieters zoon schuijtvoerder vuijte Cage ende Jacob Gerritsz. van Brenen
schilder van Rotterdamme als geloofflicke getugen hier toe versocht ende gebeden.
Kanttekening: Onder stont geteijckent van der Bouchorst notaris.
Gecollonneert jegens zijne originale rentebrieve met den transfix daer aen gehecht, ondergeteijckent
en
ende bezegelt alsboven ende daer mede bevonden te accorderen. Actum den 12 Octobris 1593. Bij
mij Bouckhorst.
Nr. 36 folio 25 d.d. 04-06-1542.
Hazertswoude
Zes gouden karolus guldens tsiaers op Dirck Jans zoon Wittebol.
Ick Sijndrijn Claesz. Block bailliu ende schout inden ambachte ende heerlicheijt van Hazertwoude doe
condt allen luijden dat voor mij ende getuijgen hier onder gescreven in proper persoon gecomen is
Dirck Jansz. Wittebol van Hazertswoude ende bekende voor hem zijnen erven ende naecomelinghen
wel ende wettelicken vercoft te hebben ende schuldich te wesen dat gasthuijs van Sinte Kathrijnen
binnen Leijden ende die administratuers van dien, zes gouden karolus gulden voir vier ende tachtich
t.
int marck of paijment der keij. ma dier waerde tsiaers eewige ende erflicke losrenten. Te betalen alle
jaers vrij van allen costen ende commer binnen den zelven gasthuijs voorn. ofte actie van huer
hebbende opten vijften dach in Junio ofte lanxsten binnen een maent daer nae onbegrepen daer of
teerste jaer renten verscheenen ende wesen zal op ten vijfsten dach in junio inden jare vijfthien
hondert drie ende veertich ende dan zoe voort van jare tot jare gedurende ter tijt toe ende zoe lange
tot dat dese zes gouden karolus guldens tsiaers gequeten ende ofgelost zullen wesen. Twelck Dirck
Jansz. Wittebol ende zijnen erven ende naecomelingen doen zullen mogen als hem dat believen zal
ende dat mits tot eenen reijse ende teffent op te leggen ende betalen hondert gouden karolus guldens
van gewichte als voorsz. is. Ende daer toe die renten die naden beloop des tijts verscheenen zullen
wesen als die lossinge geschiet. Te versien ende te verhaelen eerst an derdalf morgen lands
leggende binnen den ambocht voorsz. Binnenwech. Ende heeft belent an die westzijde Claes
IJsbrants zoon, an die oostzijde Cornelis Adriaensz. Croeswijck, streckende van den Voorwech totten
Afterwech. Noch an twee morgen lands leggende binnen den ambocht voorsz. Buijtenwech, belent
ende belegen an die westzijde die erfgenamen van Dirck Vrancsz., an die oostzijde Dirck Claesz.,
streckende vanden heerwech totten dwars weterijnck toe. Noch an acht hondt lands leggende binnen
den ambocht voorsz. Binnenwech ende heeft belent an die westzijde den ouwe Cornelis Ariaensz., an
die oostzijde Bruijn Jans zoon, streckende vanden Voorwech totten Afterenwech. Noch aen zijn huijs
ende huijszaet, barch, schuijr, potinck ende plantinck mit alle tgeen dat men daer op bevinden zal
mogen, groot acht morgen lands ende heeft belent ende belegen aen die westzijde Jacob Jacobsz.
ende Cornelis Jansz., aen die oostzijde die westvaert, streckende vanden Delft tot de Voorwech toe.
Ende voort generalick ende specialick aen des voorn. Dirck Jansz. Wittebol ende zijnen erven ende
naecomers personen ende haer alder goeden, roerende ende onroerende die zij nu ter tijt hebben
ende hier naemaels noch zullen vercrijgen. Waer men die bevinden zal ofte gelegen zullen wesen,
gheen wtgesondert, leen noch eijgen. Omme bij gebreecke der voorsz. betalinge daer aen te mogen
verhaelen ende doen realicken ende bij feijte executeren die verscheenen renten mitte costen, oock
vanden sommatie, executie, executeur ende allen anderen costen ende schaden daer om gedaen
ende geleden ende dat bij ende mit heerlicke ende reale executie vanden Hove van Hollandt. Ende
dat in gelijcke verbande als of hij Dirck voorn. doir zijn selfs verzouck bij den zelven Hove daer inne
gecondempneert waer, of mit executie van willecoir recht ende vander plecken daer men hem zijn
ende zijne naecomers parsonen ofte goeden bevinden zal, zoe die voorn. gasthuijs meesters in der tijt
wesende ofte actie van huer hebbende, dat believen zal. Ende off gebuerde dat die gasthuijs
meesters of den houder van desen brieve eenich bode zende tot Hazerswoude nae die verschijninge
van den renten om zijn penningen thebben, zoe zal Dirck Jansz. Wittebol voorsz. zijnen erven ende
naecomelingen schuldich wesen dien bode te betalen zes stuvers, elcke reijse. Ende dit al zonder
eenich weer van rechte daer tegen te mogen doen, noch doen doen, noch hem te mogen behelpen
mit eenige afschriften (qunicquernellen) ?esen ten cessien noch ander gratien indulten beneficien van
rechten, noch oock mit vrijheijden van marcten daer van die voorsz. Dirck voor hem ende zijnen erven
ende naecomelingen ende van alle te..ent dat men ter contrarie van des voorsz. is zoude moeten
impetreren ofte vercrijgen, expresselijck renuncherende bij desen. Ende van dese coope bekende
hem Dirck Jansz. Wittebol voorsz. vanden voorscreven gasthuijs meesters al wel ende volcomelick
betaelt te wesen den lesten penninck mitten eersten. Alle dunck zinder bedroch. Hier hebben bij, an
ende over geweest als tuijgen ende gebueren Adriaen Roelofs zoon ende Jan Joostensz. Block. Des
toirconde zoe hebbe ick Sandijn Jansz. Block bailliu ende schout voorn. mijn zegel hier onder aen
gehangen ten begeerte van Dirck Jansz. Wittebol voorn. Aldus gedaen inden jaere der geboorten ons

heeren duijsent vijfhondert twe ende vertich opten vierden dach Junij nae gemeen schrijven der
kercke van Vtrecht. Ende onder die ploije stont geteijckent A. Roelofsz.
Nr. 37 folio 26 d.d. 17-04-1545.
Zes gouden karolus guldens tsiaers op Jan van Rijswijck Jans zoon.
Ick Sandrijn Jansz. Block bailliu ende schout inden ambocht ende heerlicheijt van Hazertswoude doe
condt allen luijden dat op huijden datum van desen voor mij ende twee buijrluijden hier nae gescreven,
gecomen ende gecompareert is zelver in parsoon Jan van Rijswijck Jansz. wonende binnen Leijden
ende bekende mits desen voor hem zijnen erven ende naecomelingen vercoft te hebben ende daer
van schuldich te wesen sinte Kathrijnen Gasthuijs binnen Leijden ende die gasthuijsmeesters inder tijt
wesende van dien, of den houder desen brief bij hoiren twille, zes gouden karolus guldens jaerlixe
losrenten van vier ende tachtich int marck tstuck op 20 st. gemunt. Te betalen alle jaers opten
seventhienden dach in April. Daer van teerste jaer verschijnen zal opten 17en dach in April alsmen
scrijven zal anno 1500 zes ende vertich ende alsoe voort van jare te jare geduerende ter tijt toe dat
die voorsz. Jan van Rijswijck Jansz. ofte zijnen erven dese jaerlixe losrenten van zes gouden karolus
guldens tsiaers geheel ende al ofgelost ende gequeten zal hebben. Twelck die voorsz. Jan van
Rijswijck ofte zijnen erven zal mogen doen tot zijnen belieften ende tot eenen maele mitter somme van
hondert gouden karolus guldens in prijse als boven of paijment van gout ende zilver, achtervolgende
die laetste valuatie van dien, mits opleggende ende betaelende die verscheenen ende onbetaelde
renten die nae advenant des tijts altijt verscheenen zullen wesen. Ende tot verzeeckertheijt vanden
betaelinge vande jaerlixe renten voorsz. mit de hooft penningen voorn., zoe was Jan van Rijswijck
Jansz. specialicken mijts desen hier onderstellende ende verijpotequerende tot eenen vasten
onderpant, zeven morgen houtlands, al bij den hoop zonder maet, hem comparant voorn. eijgenlick
toebehoorende, gelegen inden ambacht ende heerlicheijt voorsz. Buijtenwech. Ende heeft belent ende
belegen an die oostzijde Andries Claesz., aen die westzijde Bouwen Woutersz., tzuijteijnde den
heerwech, tnoorteijnde die Nieuwe vaert. Noch anderhallef morgen houtlands, hem comparant
eijgentlick toebehoorende, gelegen inden zelven ambacht voorn. Buijtenwech ende heeft belent an die
westzijde Huijch Gerijtsz., an die oostzijde Bruijn Jansz., streckende vanden heerwech noortwaert tot
die Nieuwe vaert toe. Ende voorts generalicken ende specialicken alle zijne ende zijnder erven
huerluijder parsonen ende goeden, roerende ende onroerende goeden, leen ende eijgen waer die
gelegen zijn of bevonden zullen worden, binnen steden, dorpen ofte daer buijten, die hij comparant
voorsz. nu ter tijt heeft of noch naemaels vercrijgen zal mogen, waer ende waer an die gelegen zijn,
geen wtgesondert, omme ant alder ghereetste te mogen exemteren bij faulte van quader betaelinge
mit reale heerlicke executie vanden Hove van Hollandt of mit andere tonstructie van rechte. Zoe den
houder van desen brief dat alder beste believen zal te doen executeren mit alle die costen ende
moeijten hier omme gedaen. Ende hij comparant voorsz. bedanckt hem vanden zelve coop goeder
betaelinge, den lesten penninck mitten eersten. Alle dijnck zonder bedroch. Des toirconde zoe hebbe
ick Sandrijn Jansz. Block bailliu ende schout voorsz. mijn zegel hier beneden aen gehangen ende
wthangende bezegelt ter presentie van twe getuijgen als Arien Roelofsz. ende Jan Bock Joostensz.
Aldus gedaen opten 17en dach Aprilis anno 1500 vijf ende vertich. Onder stont gheteijckent A.
Roelofsz.
Kanttekening: Nota. Dat dese rentebrieve getransporteert es ten behouve van Cornelis Gerritsz. de
Haes in Weteringe …. een rente van f 12½ tsiaers, daer van dese gasthuijse de helfte competeerde
ende vander helft bijde Heijlige Gheest meesteren dese gasthuijse getransporteert es geweest,
sprekende dselve rente up Cornelis Vranckensz. Ergo alhier nijet.
Nr. 38 folio 27v. d.d. 09-07-1524.
Vijf rinsch guldens tsiaers op Pieter Claesz. ende Machtelt Jansdr. zijn moeder.
Ic Willem Jacobsz. Craen schout inden ambocht van Hazertsou doe condt ende kenlick allen luijden
dat voor mij quam Pieter Claesz. ende Machtelt Jans dochter zijn moeder ende Claes Jansz. als
gecoren voocht van Machtelt Jansdr. als roerende in dese zaecke. Ende ghelijden vercoft te hebben
mit gesamender handt elcx voor al Gheret Eewoutsz. vijf rinsch guldens tsiaers losrenten, vrij ghelt
van alle onghelt. Te betaelen alle jaer sint Johannis Baptisten in die zomer. Ende dese renten
verzekert Pieter Claesz. te betaelen ende staende op 9½ morghen landt, luttel min of meer ende zijn
ghelegen in Hazersou. Ende streckende van die Voorwech tot den ouden Dwers weteringe toe. Ende
heeft belegen an die westzijde Pieter Jacobsz. Craen ende an die oostzijde Gerijt Floris zoon ende
Huijch Gerijtsz., an die westzijde mede ghelandt elck mit erf ende eijghen. Ende voort zelfe Gerijt
voorsz. of zijnen erven mogen verhalen an alle die goeden die Pieter Claesz. ende Machtelt Jans
dochter zijne moeder nu ter tijt hebben of hier naemaels zellen moghen vercrijgen. Waer dat die
goeden zijn ghelegen zonder eenich weer van recht daer tegen te doen off doen doen, het zij
geestelick of waerlick of mit geenre hande manieren diemen daer op dencken of versieren zoude
mogen. Ende voort zoe geloven Pieter Claesz. ende Machtelt Jansdr. zijn moeder mit horen gecoren

voocht Claes Jansz. voor hoor ende voor horen erven hier niet tegen te doen, noch doen doen. Ende
dese vijf rijnsgulden Gerijt Eewoutsz. of zijnen erven vrij te waren jaer ende dach als recht is alsmen
vrije losrenten op eijghen landt ende erve schuldich is te waren. Ende voort zijnt voorwaerden dat
Pieter Claesz. of zijn erven dese renten zellen mogen lossen tot eenen male mit die voorscheenen
renten, tot welcker tijt dat hem dat believen zal, den penning 18. Te weten mit tnegentich rinsche
gulden, 40 groot voor de gulden. Alle dijnck zonder arch ofte list. Tot een teijcken dat waer is, zoe heb
ick Willem Jacobsz. Craen scout voorsz. desen brief bezegelt mit mijnen zegel in presentie van twee
tugen als Geret Barentsz. Coster ende Cornelis Claesz., geschiet int jaer duijsent vijfhondert ende vier
ende twintich opten negenden dach in Julio.
Nr. 39 folio 28 d.d. 06-02-1528.
Drie philipus guldens tsiaers op Pieter Claesz. ende Machtelt Jans dochter
zijn moeder beijde voorsz.
Ick Willem Jacobsz. Craen schout inden ambocht van Hazerswou doe condt ende kennelick allen
luijden dat voor mij quam Pieter Claesz. ende Machtelt Jans dochter zijn moeder mit Cornelis Claesz.
haar gecoren voocht in dese zaecke elck voor al. Ende bekenden vercoft te hebben Gerijt Eewoutsz.
tot Leijden drie philipus guldens tsiaers ende mach se lossen mit tzestich enckel gouden philipus
guldens, goet van gewichte ende verschijnen alle jaer op sint Jans dach in die zomer. Welcke rente
zijn geset ende verzekert op een stucke lands, leggende int ambocht voorsz. int Westeijnde,
streckende van die Voorwech totten ouden Dwers watering toe. Ende heeft belegen an de westzijde
Pieter Jacobsz. Craen, an de oostzijde Gherijt Florisz. Ende voort noch op vijff merghen landts
toebehoorende Machtelt Jans dochter zijn moeder. Ende leijt int ambocht voorsz., streckende wter
Dwerswateringe totten Rijn toe. Ende heeft beleghen an die westzijde Jan Ariansz., an die oostzijde
Willem Stoop Kerstantsz. Ende waert zaecke dat Pieter Claes zoon Machtelt Jans dochter of haren
naecomelingen niet en betaelden alle jaer ten daeghe voorsz., zoe mach Gerijt Eewoutsz. voorsz. of
den houder van desen brief hem zelven versien ende verhaelen an dit zelve landt voorsz. ende al
tgeen dat men daer op bevinden can ende voort op alle die goeden die Pieter Claesz. ende Machtelt
Jans dochter zijn moeder nu ter tijt hebben of vercrijgen mogen waer die oock gelegen zijn, zij ofte
hueren erven. Voort zijnt voorwaerden dit landt voorsz. miet te delven, noch te ontgronden mer zellent
altijt verbeteren ende niet verargeren. Ende van desen coop lijdt Pieter Claes zoon voor hem ende
zijnen erven wel ende deuchdelick betaelt ende voldaen te wesen den eersten mitten lesten. Ende ick
Pieter Claesz., Machtelt Jans dochter mit mijn ghecoren voocht voorsz. in dese zaeck voorsz. beloven
voor ons ende onse naecomers hier niet tegen te doen, noch doen doen mit gheenen rechten
geestelick noch waerlick, noch mit ghenen lose vonden diemen daer op vinden of dencken zoude
mogen. Alle dijnck zonder arch ofte list. In kennisse der waerheijt zoe heb ick Willem Jacobsz. Craen
schout voorsz. desen brief bezegelt mit mijn eijgen zegel in tegenwoordicheijt van twee tugen wten
ambocht voorsz. als Jan Cornelis ende Jan Cornelis zoen. Gedaen int jaer ons heeren vijfthienhondert
acht ende twintich den zesten dach in Februario.
Nr. 40 folio 28v. d.d. 16-11-1534.
Transficx.
Wij Coen van Bosschuijsen ende Cornelis Paeds in Leijden oirkonden dat voorden gerechte quam
Lijsbeth Gerijts dochter falide baghijn als erfgenaem van Gherijt Eewoutsz. hoir vader zaliger
gedachten mit Pieter Colijn Eliaszsz. horen gecoren voocht in desen zaecke. Ende ghaf over die
gasthuijs meesteren van sinte Kathrijnen gasthuijs binnen Leijden als Jan Claes Corneliszsz., Jan
Allartsz., meester Claes de Wilde ende Jan Claesz. Moijt tot des zelven gasthuijs behouf, twee
schouten brieven van Hazertswoude, daer desen brief doir steecken is mit recht ende mit vonnisse als
recht es. Ende schepenen wijsden die ghasthuijs meesteren voorsz. ende diet naemaels wesen zullen
tot des voorsz. gasthuijs behouf, daer mede te winnen ende te verliesen. In allen schijn oft Lijsbeth
Gerijts dochter voorn. zelver waer. In oirkonden desen brief bezegelt mit onsen zegelen int jaer ons
heeren duijsent vijfhondert vier ende dertich opten zesthienden dach in Novembri. Ondergeteijckent
opte ploije Deijman.
Nr. 41 folio 29 d.d. 06-12-1529.
Zes ponden hollands tsiaers op Cornelis Claes Erbouts zoon.
Ic Sander Jansz. Block schout inden ban ende vrije heerlicheijt van Hazertsou, doe condt ende
kennelick allen luijden dat voor mij quam Cornelis Claes Erbouts zoon. Ende bekende voor hem ende
voor alle zijne naecomelingen schuldich te wesen Dirck Mathijsz. of den houder des briefs die somme
van zes pondt hollands dertich coomans groot voor dat pondt, te betaelen alle jaer op sinte Claes
dach in die winter. Welcke renten Cornelis Claesz. voorsz. geset ende verzeeckert heeft op zijn huijs
ende erf, streckende vanden Voorwech tot an die Poete toe. Ende heeft belegen an die zeezijde Jaep
Ewoutsz. die Ghemenen ende Gelder Jansz., an die landt zijde Pieter Gerijt Bouwen Woutersz. ende
Gerijt Pietersz., elck mit erf ende eijghen. Ende waer dat zaecke dat Cornelis Claesz. of zijnen

naecomelingen alle jaer niet en betaelen opten dach als voorsz. staet of 14 daghen daer nae
onbegrepen, zoe mach den houder van desen brief hem zelven versien als erfpenning an dit voorsz.
huijs ende erve ende an alle dat gheene datmen daer op bevinden can. Ende voort an alle andere
goeden die den besitter van dit voorsz. huijs ende erve nu ter tijt heeft of hier nae zoude mogen
vercrijgen, hij ofte zijnen erven ende alsoe wel om dat hooftgelt als om die renten. Ende in die lossing
zal Cornelis Claesz. moeten betaelen een gouden karolus gulden voor twintich stuvers, een philips
gulden voor 25 st., een gouden gevalueerden gulden voor 28 stuvers ende alle andere paijment nae
dier advenant. Ende indien dat Cornelis Claesz. ofte zijnen naecomelingen betaelen alle jaer als
voorsz. staet, zoe mach Cornelis voorsz. ofte zijnen erven lossen tot horen wille den penning mit 15
ende die verscheenen renten op dat hooftgeldt nae tbeloop des tijts ende dat mit paijment als voorsz.
staet. Ende ick Cornelis Claesz. belove hier niet tegen te doen noch te doen doen mit gheenen
rechten, geestelick noch waerlick, noch mit gheenen loose vonden diemen daer op bevinden zoude
moghen. Tot meerder zeeckerheijt ende kennis dat dit aldus gheschiet is, zoe heb ick Sander Jansz.
schout voorsz. mijn zegel an desen brief gehangen duer bede van Cornelis Claes zoon. In presentie
van twee tugen als Gerijt Barentsz. Coster ende Aelbert Bruijnensz. ende Govert Pietersz. anno 1500
negen ende twintich den zesten dach in Decembri.
Nr. 42 folio 30 d.d. 17-12-1534.
Drie ponden hollandts tsiaers op Adriaen Pieter Gerijts zoon.
Ic Sander Jansz. Block bailliu ende schout inden ban ende heerlicheijt van Hazertswoude oirconde dat
voor mij quam Adriaen Pieter Gerijtsz., lijde ende kende voor hem ende zijnen erven schuldich te
wesen Dirck Mathijsz. of den houder van desen bij sijnen twille drie ponden hollandts tsiaers, jaerlicxe
losrenten, tstuck van dertich coomans grooten. Te betaelen alle jaers opten een ende twintichsten
dach Decembris, daer van dat eerste jaer renten verschijnen zal opten een ende twintichsten dach
Decembris anno 1500 vijf ende dertich ende alsoe voort jaerlicx jaerlicx gheduijrende tot dat dese
jaerlicxe voorn. renten geheel ende al ghelost worden. Twelck Adriaen Pietersz. ofte zijnen erven zal
mogen lossen die penning mit vijfthien tot eenen maele, mits betaelende die verscheenen ende
onbetaelde renten. Ende als die lossinge geschiet in paijmente een gouden coirvorster rinsse gulden
voor acht ende twintich stuvers, een gouden carolus gulden voor twintich stuijvers ende alle ander
paijment dier waerden gereeckent. Ende tot verzekertheijt van dese jaerlicxe renten te betaelen ende
die hooft penningen van dien, stelde Adriaen Pietersz. comparant daer onder tot een speciael
ijpotheque vierdallef morgen eijghen lands, leggende inden ban voorsz. Binnenwech in die
Waterghanck ende is streckende vanden Voorwech tot den Afterenwech, belendt ende belegen aen
die westzijde Aeltgen, Jan Ariaensz. wedue, aen die oostzijde Cornelis Claes Woutersz. Noch tot een
ijpoteque zijn huijs ende erf daer Adriaen Pietersz. nu ter tijt in woont, staende ende leggende binnen
den ban voorn., belent ende belegen aen die westzijde heer Lodowijcx vaert, aen die oostzijde Huijch
Gerijtsz. Voort generalicken alle Ariaen Pietersz. zijn gereetste goet, ghewonnen ende ongewonnen,
beijde haef ende erf geen goet wtgesondert. Alle dijnck zonder bedroch. Des toorconde zoe heb ick
Zander Jansz. Block voorn. desen brief wthangende bezegelt mit mijn eijghen zegel. In presentie van
tughen als Bruijn Jansz. ende Adriaen Roelofsz. Actum anno vijfthienhondert vier ende dertich den
17en dach Decembris. Onder de ploije stont gheteijckent A. Roelofsz.
Nr. 43 folio 31 d.d. 06-02-1553.
Twee gulden ende vijff stuvers ….. die betaelt werden bij Cornelis Gerritsz. den scheepmaker.
Copie.
Ick Zweer Harmansz. van der Polle bailliu ende schout inden vrije heerlicheijt van Haserzwoude doen
cont alle luijden dat voor mij ende twee getugen als buijren der voorsz. heerlicheijt hier na beschreven
gecomen ende gecompareert is, zelver in persoonen Jan Jansz. van Zwammerdam, lijde ende
bekende midts desen deuchdelick schuldich te wesen CornelisHeijnrickxsz. off den houder van desen,
bij zijnen wille twee gouden enckele carolus guldens ende vijff stuvers tstuck van veertich grooten
vlaems tsiaers eewige ende erfelicken losrenten, te mogen lossen den penning twintich. Te betalen
alle jaers op sinte Jacobs dage in Julio, off ten lanxsten een maent daer nae onbegrepen, midts
voorwaerden datmen hem comparant off zijne nazaten eens zal moeten manen eer men hem schade
doen zal, omme welcke renten te betalen teerste jaer wesen zal anno vijftien hondert drije ende vijftich
sinte Jacobsdach ende zoe geduijerende ter tijt toe dat hij comparant off zijnen erven dese voorsz.
renten geheel ende al ofgelost zullen hebben. Twelck hij comparant zal mogen doen tot zijnder
belieften tot een, twee of drije reijsen, telcken mit twintich ponden hollandts of lossende vijftien stuvers
van die voorsz. jaerlicxe rente, mits telcken alsoo eenige lossinge geschiet opleggende die
verschenen ende onbetaelde renten na advenant des tijts verschenen wesende als die lossinge
geschiet. Ende hij comparant was hijer onder verbijndende ende ijpotekerende specialick alzulcken
huijs ende erf als Jan voorsz. gecoft heeft van Cornelis Heijnricxz. met de beterscap vandien, staende
ende leggende inder voorsz. heerlicheijt Butenwech over die Nieuwe vaert ende heeft belent aen die

westsijde Neel Adriaen IJsbrandtsz., aen die oostzijde Jan Dircsz., tnoordeijnde Mathijs Pietersz.
snijder, tsuijteijnde die Nijeuwe vaert. Voorts generalicken ende specialicken alle zijn ende zijnder
erven goeden, roerende ende onroerende, jegenwoordige ende toecomende, geen goeden noch te
plaetsen wtgesondert. Omme bij gebreecke der voorsz. betalinge daer aen te mogen versien ende
verhaelen mette costen, schaden ende interesten ter cause vandien gedaen, met verbande van
erfpenninck recht. Ende hij comparant belooft hijer nijet jegens te doen, noch doen doen in eeniger
manieren. In kennisse dat dit waer es, zoe heb ick Zweer Harmansz. van der Polle bailliu ende
schoudt voorsz. mijn zegel hier beneden aen gehangen, ter presentie van Adriaen Lamberts zoon
ende Roeloff Adriaensz. die desen brieff als getugen onderteijckent hebben. Actum anno vijftien
hondert drije ende vijftich den zesten dach Februarij stilo. Ende was bezegelt met een groene wasse
zegel vuijthangende in dubble staerte.
Onder de plijcke stont geteijckent Roeloff Adriaensz., Adriaen Lambrechtsz.
Nr. 44 folio 32 d.d. 06-02-1553.
Transfix.
Ick Zweer Harmans zoon van der Polle bailliu ende schout inden ambochte ende heerlicheijt van
Hazerswoude, doe cont allen luijden dat voor mij ende twee gebuijren, hier nae beschreven, gecomen
ende gecompareert es zelver in persoon Cornelis Heijnricx zoon. Ende bekenden mits dese voor hem,
zijnen erven ende nacomelingen vercoft, gecedeert, getransporteert ende over gegeven te hebben,
Joost Pieters zoon een losrente brieff van twee carolus gulden tsiaers ende vijff stuvers, ter losse den
penninck twintich. Spreeckende op Jan Jansz. van Zwammerdam, breder blijckende bij de zelven
brieff daer dese doorsteecken getransfigeert bezegelt es. Omme den voorsz. Joost Pietersz. metten
voorsz. brieff te mogen eijsschen, manen, winnen ende verliesen, gelijck met zijn andere goeden.
Ende Cornelis voorsz. belooft Joost Pietersz. ende zijn nacomers desen voorsz. brieff te vrijen ende te
waren jaer ende dach naden rechte van Rijnlandt, daer onder stellende generalicken ende
specialicken alle zijn comparants goeden, roerende ende onroerende, jegenwoordige ende
toecomende, geen goeden nochte plaetsen vuijtgesondert, al onder verbande van erfpenninck recht.
Ende hij comparandt bedanct hem ter cause voorsz. goeder betalinge van Joost Pieters zoon den
lesten penninck metten eersten. Alle dinck zonder bedroch in kennisse der waerheijt heb ick Zweer
Harmansz. van der Polle bailliu ende schoudt voorsz. dese brieff door den principalen rentebrieff
getransfixeert, bezegelt ter presentie van Adriaen Lambertsz. ende Roeloff Adriaensz. die dese brieff
als getugen onderteijckent hebben. Actum anno vijftien hondert drije ende vijftich den zesten dach
Februarij. Onder de plijcke stont geteijckent Roeloff Adriaensz., Adriaen Lambrechtsz. Ende was
vuijthangende besegelt met een groen wasse zegele in dubbelde staerte.
Nr. 45 folio 32v. d.d. niet ingevuld.
Transfix.
Wij (niets ingevuld) schepenen in Leijden oirconden dat voor ons gecompareert es Joost Pietersz.
backer ende bekend getransporteert te hebben ende transporteerde mits desen Cornelis Jacobsz.
verwer een schouten bezegelden losrente brief van Hazerswoude, spreeckende op Cornelis Heijnricx
zoon, inhoudende de somme van twee guldens van veertich grooten vlaems tstuck ende vijff stuvers
tsiaers losrenten, verschijnende jaerlicxs op sint Jacobs dage in Julio, oft veerthien dagen daer nae
onbegrepen, daer desen onsen brieffve op doorsteecken ende getransfixeert is. Mitsgaders alle recht,
actien ende toezeggen hem comparant aenden zelven schouten bezegelden losrentebrieff ende ande
renten en hooftpenningen vandien daer inne begrepen competerende, omme daer mede te mogen
winnen ende verliesen in allen schijn oft Joost Pietersz. voorsz. zelver ware. Ende ingevalle eenich
gebreck geviele inder betalinge vande voorsz. jaerlicxe renten ende hooftpenningen vandien ende
dijpoteque zoe speciale als generale daer voor gestelt ende verbonden, niet suffisant noch goet
genouch es ware deselve renten ende hooftpenningen vandien daeraen te verhalen, soe gelovende
Joost Pietersz. voorsz. de voorn. Cornelis Jacobsz. de voorsz. renten mette hooftpenningen vandien
alsdan zelver vuijt te reijcken, op te leggen ende te betaelen, daer onder stellende ende verbindende
alle zijne goeden, roerende ende onroerende, jegenwoordich ende toecomende, actien ende crediten
geen vuijtgesondert. Voort bekende hem Joost Pieters zoon voorsz. vanden voorn. Cornelis Jacobsz.
ter cause vande voorsz. transporte wel betaelt te wesen den lesten penning mitten eersten. In
oorconden desen brief bezegelt met onzen zegelen upten (niets ingevuld). Opte plijcke stont
geteijckent J. Houdt. Ende was vuijthangende met twee groene wasse zegelen in dubbelde staerte.
Kanttekening: Gecollonneert jegens zijne originale vuijthangende respective besegelt alsboven. Ende
en
zijn daer mede bevonden taccorderen. Actum den 14 Decembri 1586. Bij mij Bouckhorst.
Nr. 46 folio 33v. d.d. 05-10-1586.
Copie.
Wij meesteren vanden armen wesen binnen Leijden, Sander Jans zoon Schotsman als man ende
voocht van Jannetgen Jacob Pietersz. de Vrijsen dochter, Maerten Dirckxsz. droochscherier als

voocht over de naegelaten kinderen van Pieter Jacobs zoon de Vries, gewonnen bij Ermgaert Willems
dochter ende dvoorsz. Maerten Dirkx zoon ende Jorijs Willeboirts zoon als voochden over Pieter
Willemsz. nagelaten weeskint van Willem Pieters zoon ende overzulcx ende indier qualite als mede
erfgenaemen van Jacob Pieters zoon de Vries voorn. Ende bekenden getransporteert,
getrangecedeert ende overgegeven te hebben, transporteren, cederen ende geven over midtsdesen
de meesteren vanden armen van sinte Katrijnen gasthuijs binnen Leijden een schouten bezegelden
losrentebrieve van Hazerswoude, sprekende op Jan Jans zoon van Zwammerdam, inne houdende de
somme van twee gulden ende vijff stuvers tsiaers. Ter losse de penning twintich, verschijnende
jaerlicx Jacobi, specialick verzekert op zeker huijs ende erve gelegen inden voorsz. ambacht, al
volgende den voorsz. brieve, beginnende: Ick Zweer Harmans zoon van der Poll schout etc., wesende
in date vijftien hondert drie ende vijftich, den zesten dach Februarij, midtsgaders twee transporten
daer op getransfixeert, mitsgaders alle recht, actien, toe ofte anseggen, ons respective anden voorsz.
losrentebrieve ende dier crachte vandien ande jaerlixe rente ende hooftsomme daer inne begrepen
competerende, omme bij de voorn. gasthuijs meesteren tot des zelffs gasthuijs behouff dselve rente
ende hooft somme met recht ofte met gevouge te mogen eijschen, inne, manen ende ontfangen, in
allen schijne ofte wij respective zelffs waren. Constituerende ende stellende midtsdien d’voorsz.
gasthuijs meesteren daer van in onse plaetse ende bekennen ons respective ter cause van dese
transporte, cessie ende overgifte wel ende volcomelicken vernoucht, voldaen ende betaelt te wesen
den lesten penninck metten eersten. Renunchierende tot dien eijnde specialick dexceptie van
numeratien pecunien. Ende voorts generalicken alle andere exceptien ende weren van rechten desen
eenichsins hinderlick zijnde. Alle dinck zonder bedroch, arch ende list. Toorconden desen bij ons
en
geteijckent den 5 October 1586. Onder stont geteijckent Sander Jansz., Joris Willeboorts zoon,
Claes Cornelisz. van Noordt, Gillis van Heussen, Maerten Dircxz.
Kanttekening: Voor copie huijden den 15en December 1586. Bij mij Bouckhorst.
Nr. 47 folio 35 d.d. 27-07-1524.
Copie.
Ic Willem Jacobsz. Craen schout inde ambocht van Hazerswou doe condt allen luijden dat voor mij
quam Marritgen, Cornelis Jansz. weduwij met Jan Cornelisz. haer gerechte coeren voocht ende
bekende vercoft te hebben Gerrit Ewout drie gouden philips guldens jaers twelicke erfflicke jaerlixe
renten, en zijn geset ende versekert op een stucke lants van veerthien morgen, leggende inden
ambocht voorsz. ende is streckende van die Voerwech noortwaert tot Rinenburger lant toe. Ende heeft
belegen an die zee zijde mijn heer van Cruijningen, an die lantsijde die erffgename van Willem
Ghelres zoon elx mit eerst ende eijgelick. Ende desen renten sullen verschijnen alle jaer op St. Jacobs
dach ende wer dat zaecke dat Maritgen mit haer voocht voorsz. off haer nacomers nijet en betaelen
alle jaers ten dage voorsz., dan zoude hem Gerrit Ewoutsz. off den houder van desen brieve mogen
versien ende verhaelen aen dit selve lant voorsz., off an alle tgene dat men dan ter tijt daer op vinden
sal. Ende voort zoe bekenne ick Maritgen mit mijn voocht voorsz. van dese voorn. coop alwel voldaen
ende betaelt te wesen den eersten penning mitten lesten, van Gerijt Ewoutsz. voorsz. ende voort zijnt
voorwaerden off Maritgen, Cornelis Janszs. off haer nacomers desen voorsz. renten willen (er staat
Willem) affcopen, dat sellen zij mogen doen mit vier ende vijftich philpse guldens, goet van goude van
vier ende tseventich int marck ende leggen op dat hoeftgelt die verschenen renten, die dan ter tijt
verschenen sellen wesen nae beloop des tijts. Ende ick Maritgen, Cornelis Janszs. weduwij mit Jan
Cornelisz. mijn voocht voorsz. gelove voor mij ende mijnen nacomelingen hijer nijet tiegen te doen
noch laten doen ofte verweren mit geenen rechten, tsij gelicke oft waerlicke, noch mit geenen nuwen
vougen off manieren van rechte diemen hier tiegen vinden of versieren soude mogen. Alle dinck
sonder arch ofte list. Hier hebben bij ende overgeweest als tuijgen ende buijrluijden vuijten ambocht
voorsz. als Jan Diloffsz. ende Jacob Heijnricksz. In kennisse der waerheijt soe hebbe ick Willem
Jacobsz. Craen schout voorsz. desen brieffve bezegelt mit mijnen zegel in tiegenwoirdicheijt van
desen tuijgen voorn. Gedaen int jaer ons heeren vijfthien hondert ende vier ende twintch, den seven
ende twintichsten dach in Julius.
Kanttekening: Gecollonneert jegens zijn originale, vuijthangende besegelt met een groen wesse
zegele in dubbelde staerte, zijnde gans gave ende ongecasseert. Es daer mede bevonden te
accorderen. Actum den 1en Junij 1590. Bij mij Bouckhorst.
Nr. 48 folio 36 d.d. 12-08-1599.
….. ende tachtich ……thien st………. up ….. Willemsz. …………..maeckende
……. van …….. Kersavont.
Copie.
Ick Dirck Troost Rutgaftsz. schout inden ambachte van Oestgeest doe cont allen luijden dat voor mij
ende Jan Aelbertsz. ende Dirck Gerijtsz. buijren inden zelfden ambochte gecomen ende gecompareert
zijn Willem Willemsz. Ouwelant brouwer, Gerijt Arentsz. de Man ende Thijman van Veen Cornelisz.

alle poorters der stede van Leijden. Ende bekenden gelijckelijck ende met gesamenderhant ende elcx
int geheel als principael onder expresse renunchiatie ende certificatie van de benefitien van excussie
ende duusie wel ende wettelicken vercoft te hebben ende deuchdelicken schuldich te sijn mitsden
Alexander Aelbrechts zoon, Phillips Lantschot, Gerijt Oom Claesz., Lambert Jacobsz. brouwer ende
Gerijt Lenaertsz. als jegenwoordich meesters van Ste. Catarinen gasthuijs binnen Leijden, ten
behouve vant zelfde gasthuijs, een jaerlixe losrente van zes ende tachtich guldens te 40 grooten
vlaems tstuck ende thien stuvers. Te betalen alle jaers onvermaent aende meesters vant voorn.
gasthuijs in der tijt ofte haer rentmeester, op Karsavont als den 24en Decembris ofte binnen veertien
dagen daer nae onbegrepen. Ende dat vrij gelts sonder eenijge cortinge, tsij van beden, subventien,
schattingen ende verpondingen ofte andere contributien van 10e, 20e, 50e ende 100e meer ofte minder
penning, hoe die genompt ende bij wien die alreede innegestelt ende ommegeslagen sijn, ofte
alsnoch in tijden ende wijlen innegestelt ende ommegeslagen mogen werden. Allwaert soo dat
expresselick gestatueert, ja bij volcomen edicte gepubliceert ware, dat men op dese ende gelijcke
renten cortinge ende affslach soude moeten lijden. Derhalven zij comparanten verteegen ende buijten
gingen, gaen te buijten ende vertijen mitsdesen het dispositijff van alle de placcaten, ordonnatie ofte
bevelen, uijt crachte van welcke hem geoorloft soude mogen sijn, ofte toegelaten werden eenige
cortinge te doen. Doch all waert zulcx dat deselve placcaten ofte bevelen inne hielden eenijge
clausule derogatoir van gelijcke conventien ende overcompsten ende des te meer gemerct zij
comparanten voorn. bekenden dese voorsz. rente gesproten te sijn, uit saecke vande coop van
zeeckere landen hier nae genomineert, van de voorn. meesters gecoft ende dat tracteren vandien
zulcx wel expresselick bedongen ende onder sproocken ende de coope daer op aengegaen te sijn,
waeromme zij comparanten voorn. tselfde oversulcx voor haer ende haere nacomelingen bij eere
ende vromicheijt belooft hebben, naer te coomen ende te achter volgen, te doen naer coomen ende
achtervolgen als sij alsnoch beloven bij desen. Van welcke voorsz. rente in conformite van tgundt
tvoorsz. staet teerste jaer verschijnen sal op Karsavont naestcomende binnen desen loopende jare
van vijff ende tnegentich ende zo voorts van jare te jare geduijrende, soo lange ende ter tijt toe dese
voorsz. rente afgelost ende gequeten sall sijn. Twelck nochtans de voorsz. comparanten, nochte hare
erven ofte nacomers nijet en sullen mogen doen binnen de tijt van vijftien eerstcomende jaren, alsoo
zij comparanten voorn. bekenden voor ons schout ende schepenen voorn., tselfde de voorn. meesters
sulcx belooft te hebben als sij belooven bij desen gemerct zij. Verclaerden tselffde sulcx mede int
tracteren vande coope vant voorsz. lant bedongen te sijn den nae dexpiratie vande voorsz. vijftien
jaren sullen de comparanten ofte hare nacoomers de voorsz. renten tallen tijden (mits
waerschouwende de meesters inder tijt vier maenden te vooren) mogen lossen met een somme van
derthien hondert vier ende tachtich guldens, ten gelijcke prijse als vooren. In goeden gouden ofte
zilveren penningen ten tijde vande afflossinge gevalueert ofte gepermitteert sijnde cours ganck ende
loop hebbende. Mits daer beneffens op leggende ende betalende de verloopen ende onbetaelde
renten vandien naer beloop des tijts als die lossinge geschiet. Ende tot verseeckerheijt deser voorsz.
rente met de hooftsommme vandien soo hebben zij comparanten hier onder gestelt ende verbonden,
stellen ende verbinden bij desen, eerst specialijck eenen mergen twee ende tnegentich roeden
teellants, leggende opte Hoge Morsche inden ambacht van Oestgeest voorn. Belent ende belegen
hebbende ande westsijde de Hooge Morsch voorn., ande oostsijde de Schousijp, ande suijtsijde de
voorn. comparanten zelfs ende ande noortsijde alsnu Cors Heijnricxz. voorn.(?) met sijne
voorkinderen met hare erfpacht landen van dese voorhaelde landen gesepareert ende vant voorn.
gasthuijs onlancx in erfpachte genomen hebben. Noch de voorn. Gerijt Arentsz. ende Thijman van
Veen te samen ende gelijckelijck onder renunchiatie van de voorsz. benefitien hier vooren verbonden
haerluijder steenoven, loetsen woenhuijsen, turfschuijren ende ancleven vandien mette landen daer
de voorsz. timmeragien opstaende sijn, gelegen bij tSchou op te voorsz. Hooge Morsch, groot in als
vijftalf mergen. Belent ende belegen hebbende aende westzijde den Rijn, ande noortsijde Ste.
Elijsabets gasthuijs, aende oostsijde de heer van Lochorst ende Claes Jansz. steenplaetser ende
aende zuijtsijde de Schoudijck. Ende hebben voorts alle drie de voorn. comparanten hier onder mede
gestelt ende verbonden, stellende ende verbindende mitsdesen onder gelijcke renunchiatie vande
benefijtien hier vooren verhaelt, alle haere respective gueden, roerende ende onroerende,
jegenwoordige ende toecomende, actien ende inschulden, geen van dien uijtgesondert, maeckende
deselfde ende de keure vandien subiect allen rechten ende rechteren mitte costen. Ende bekenden
voorts zij comparanten voorn. van de constitutie der voorsz. rente well vernoucht, voldaen ende
gecontenteert te weesen mits de coope ende overdracht vande voorn. eene mergen twee ende
tnegentich roeden hier vooren verhaelt. Uijt saecke van welcke coope dese voorsz. rente spruijtende
is. Alles zonder bedroch. Des ten oorconde soo hebbe schout voorn. desen met mijn uijthangende
en
zegel bevesticht ende die de schepenen onder de plijcke gedaen teijckenen. Opten 12 Augustij anno
1500 vijff ende tnegentich. Onder de plijcque stont gemerct Jan (merk) Aelbrechtsz., Dirck (merk)

Gerijtsz. Op de plijcke stont mij present ende getekent L.C. Stoter secretaris. Wesende uijthangende
en
besegelt met een groen wassen segel. Voor copie den 12 Septembrij 1595. Bij mij Bouckhorst.
Nr. 49 folio 36 d.d. 21-01-1528.
Leijderdorp.
Twee ponden hollandts tsiaers op Pieter Willems zoon.
Ic Aelwijn Claesz. schout inden ambocht van Leijderdorp doe condt allen luijden dat voor mij quam
Pieter Willemsz., geliede ende bekende dat hij vercoft heeft Claes Florisz. twie pondt hollandts tsiaers
losrenten, vrijs gelts tstuck van dertich pondt groot vlaems. Te betaelen alle jaers tot sinte Agnieten
daege daer of teerste jaer renten verschijnen zal ende dach vander betaelinge wesen tot sinte
Agnieten daege alsmen scrijft duijsent vijfhondert negen ende twintich ende zoe voortvan jare tot jare
dese voorsz. twie pondt hollandts jaerlicx te betaelen tot sinte Agnieten dage duerende ter tijt toe
datse gelost worden. Te versien, staende ende te mogen verhaelen an een huijs ende erve gelegen in
den ambocht voorsz. daer Pieter voorsz. nu ter tijt in woont, streckende wten Rijn tot anden Rijndijck
toe, belegen an die noortzijde Jacop Pieter Arentsz. wedwij, an die zuijtzijde Ambrosius Colen ende
IJsaac Aelwijns zoons erfgenaems. Ende noch mogen verhalen an alle andere goeden die Pieter
voorsz. nu ter tijt heeft of hier naemaels vercrijgen zal mogen, gewonnen ende ongewonnen, roerende
ende onroerende, waer ende waeran die gelegen zijn of bevonden mochte worden, tzij in steden,
dorpen of daer buijten. Ende Pieter voorsz. gelooft voor hem ende zijn naecomelingen dese voirsz.
twie pondt hollands tsiaers Claes Florisz. voornt vrij te waren jaer ende dach als recht is alsmen vrije
losrenten op een huijs mit zijn erve ende op alle andere goeden schuldich is te waren. Sonder eenich
weer van rechte daer tegens te doen of doen doen. In eeniger manieren tzij geestelick of waerlick,
noch gheen nuwe loose vonden diemen hier op zouden mogen peijnsen, dencken, vinden of
verzieren. Ende zijn voorwaerden dat Pieter Willemsz. voorsz. of zijn naecomelingen dese voorsz.
twie pondt hollandts tsiaers zal moghen lossen tot eene male den penninck mit zeventhien in
hooftgelde mit alsulcke verscheenen onbetaelde renten als nae beloop des tijts alsdan verscheenen
zullen wesen als die lossinge in paijment den gouden karolus gulden voor twintich stuvers of paijment
haere waerden. Van welcken coop Pieter Willemsz. voorsz. lijdt ende bekendt wel voldaen ende
betaelt van Claes Florisz. voorn., den lesten penning mitten eersten, alle argelist wtgesondert. In
kennisse der waerheijt zoe hebbe ick Aelwijn Claes zoon schout inden ambocht voorsz. desen brief
bezegelt mit mijn zelfs zeghel ende hier onder an gehangen, daer an, bij ende over waren als tughen
Barthout Jansz. ende Jan Willemsz. in tjaer ons heeren duijsent vijfhondert acht ende twintch, opten
een ende twintichsten dach in Januario.
Kanttekening: Dese losrente ende tverloop zijn offgeschat bij schout ende schepenen van Leijderdorp
den 17en April anno ’81 met 41 gulden 8 st. 14 penn. dije bijden meesters van desen gasthuijs zijn
ontfangen den 1en Octobris anno ’82.
Nr. 50 folio 36v. d.d. 02-12-1534.
Zes karolus guldens ende vijf stuvers tsiaers op Bouwen Jacops zoon.
Ic Gerijt Jansz. Onderwater schout inden ambocht van Leijderdorp doe condt allen luijden dat voor
mijn quam Bouwen Jacobsz., gelijde ende bekende voor hem ende voor zijnen erven dat hij vercoft
heeft heer Joost Clementsz. pastoer van Hazertswoude inden parsone van zijn broeder Jan
Clementsz. of den houder van desen, bij zijnen wille twaelf karolus guldens ende een halve tsuck van
veertich grooten vlaems tsiaers losrenten, vrijs gelts van allen ongelden. Te betaelen alle jaers tot
sinte Andries dage daer of dat eerste jaer renten verschijnen zal ende dach vander betaelinge wesen
tot sinte Andries dage naestcomende alsmen schrijft duijsent vijfhondert vijf ende dertich ende zoe
voort van jare tot jare. Dese voorsz. twaelf karolus gulden jaerlicx ende een halve te betaelen tot sinte
Andries dage duerende ter tijt toe datse gelost worden. Te versien, staende end ete mogen verhalen
an zestalf morgen eijgen landts, gelegen inden ambocht voorsz. op die Dwerswetering. Ende heeft
belegen an die oostzijde die Regulieren tot Leijderdorp, an die zuijtzijde Jacop Claesz. erfgenaems,
an die westzijde die Dwerswetering, an die noortzijde Coen van Busschuijsen. Ende noch voort te
mogen verhaelen an alle die andere goeden die Bouwen voorsz. nu ter tijt heeft of hier naemaels
vercrijgen zal moghen, ghewonnen of ongewonnen, roerende of onroerende, waer ende waer an die
gelegen mogen wesen of bevonden mochte worden, tzij in steden, dorpen of daer buijten. Ende
Bouwen Jacobsz. consenteert voor hun ende voor zijnen erven dat in dese voorsz. jaerlickse
betaelinge eenich gebreck in vi(e)l ofte gebuerde opten dagen ende termijnen als voorsz. is, zoe zal
dan heer Joost voorn. of den houder van desen in rechter leestinge verteren zal moghen twaelf
coomans grooten daechs, onvermindert die principael losrenten voorsz., geduerende alsoe langhe als
in gebreecke vander betaelinge wesen zal van de jaerlicxe betaelinge voorsz. Ende heeft Joost voorn.
of den houder van desen zal dese voorsz. twaelf karolus guldens ende een halve siaers losrenten,
inden gebreck inder betaelinge gebuerde, in mogen winnen als erfpenning mit dijckage ende
dijcgraefs recht. Ende Bouwen Jacobs zoon voorsz. gelove voor hem ende voor zijnen erven dese

voorscreven twaelf karolus gulden ende een halve tsiaers heer Joost Clementsz. voornomt of den
houder van desen vrij te waren jaer ende dach als recht is, alsmen vrij losrenten up zesthalf morgen
eijgen landts ende op alle andere ghoeden schuldich is te waren. Ende Bouwen Jacobs zoon voorn.
ghelooft voor hun ende voor zijnen erven hier gheen van rechte tegens te doen of doen doen. In
eeniger manieren, tzij geestelick ofte waerlick, noch gheene nuwe loose vonden diemen
renuchierende alle hulpe van previlegien letteren gratien staten oppositien appellatien reformatien
reductien ordinantiën decreten plebisciten tessien contracten overdrachten ende alle hulpe van
exceptien hoe die ghenompt mogen wesen, niet wtgesondert. Ende zijn voorwaerden dat Bouwen
Jacobsz. voorsz. of zijnen erven dese voorsz. twaelff karolus gulden ende een halve tsiaers zal mogen
lossen tot eenen male, tot welcker tijt hun of zijnen erven believen zal, den penning mit zestien in
hooftgelde, mit alzulcke verscheenen onbetaelde renten als dan nae beloop des tijts verscheenen
zullen wesen, als die lossinge geschiet in paijment den gouden corvorster rinsgulden voor acht ende
twintich stuvers den gulden, philips gulden voor vijf ende twintich stuvers, den gouden karolus gulden
voor twintich stuvers ende alle andere paijment ons heeren munte, daer nae gereeckent. Van welcke
coop Bouwen Jacobsz. voorsz. lijdt ende bekendt wel voldaen ende betaelt te wesen van heer Joost
Clement zoon voorn., den lesten penning mitten eersten. Alle argelist wtgesondert. In kennisse der
waerheijt zoe hebbe ick Gherijt Jans zoon schout inden ambocht voorsz. desen brief bezegelt mit mijn
zelfs zegel ende hier onder an gehangen, daer an bij ende over waren als tugen Claes Woutersz.
ende Jan Bruijnensz. Ende indien heeft heer Joost voorn. of den houder van desen eenich gebreck
vander betalinge voorsz. dat hij mogen winnen mit reale executie bij den Hove van Hollandt. Int jaer
ons heeren duijsent vijfhondert vier ende dertich opten twieden dach in December. Opten rugge stont
gescreven, hier op gelost zes karolus gulden 5 st. dat opten achten dach van December.
Kanttekening: Desen brieve is den gasthuijsse offgelost upten 11en november van anno 1500 acht
ende vijftich, ergo de selfde doirgehaelt
Nr. 51 folio 38v. d.d. 20-11-1546.
Wij Jacop van der Does ende Claes Aelwijn Claes zoonsz. schepenen in Leijden oirconden dat voor
den gerechte quam meester Joost Clementsz. priester vice pastor tot Oestgheest mit David Egbertsz.
voor spraecke zijn gecoren voicht in dese zaecke. Ende ghaf over die ghasthuijs meesteren van sinte
Kathrijnen ghasthuijse binnen Leijden als Willem Dircxz. olijslager, Sijmon Jan Reijerszsz., Mees Doen
zoon, Gerijt Roelofsz. ende Heijnrick Cornelisz. de Wilde, tot des voorsz. ghasthuijse behouf, een
schouten brief van Leijderdorp daer desen brief doorsteecken is, mit recht ende mit vonnisse als recht
is. Ende schepenen wijsden die ghasthuijs meesteren voorn. ende diet naemaels wesen zullen tot des
voorsz. gasthuijse behouf daer mede te winnen ende te verliesen in allen schijn oft meester Joost
Clementsz. voorn. zelver waere. In oirconden desen brieff bezegelt mit onsen zegelen int jaer ons
heeren duijsent vijfhondert zes ende veertich opten twintichsten dach in Novembri. Ende opte ploije
stont geteijcken J. Deijman.
Nr. 52 folio 39 d.d. 27-11-1552.
Thien stuvers ende vijf penningen tsiaers geschatte renten opt huus ende erve
begrepen inden brief hier voren folio 37 geregistreert.
Ic Aelwijn Claes zoon schout inden ambachte van Leijderdorp doe cont alle luden dat voor mij ende
den gheburen hier onder gheschreven, gecomen zijn Jacob Cornelisz., Jochum Jorijsz. Cornelis
Allarts zoon ende Jan Garbrantsz. buurlieden inden ambocht van Leijderdorp voorsz. ende hebben bij
haeren eede verclaert hoe dat zijlieden opten een ende twintichsten dach van Maerte lestleden bij Jan
Willemsz. boede vanden ambacht van Leijderdorp voorsz. verdaecht zijn geweest om recht ende
schattinge te doen an de husinge ende erve toebehorende Margriete Bouwens dochter, Pieter
Willems zoon ballemaeckers wedue. Ende dat overmits dat Margriet voorsz. als onwillige betaelre van
hoor huse renten bijden voorsz. bode tot verzoucke van Gerijt Jansz. als rentmeester van sinte
Katherijnen ghasthuus, om vijf karolus guldens ende thien stuvers van binnen jarige ende oock van
verlopen renten gepandt. Ende die pandinge den schout als recht is. Ende den voorn. Gerijt Jansz.
eenen schatdach ghecontenteert hebbe. Ende die voorn. gheburen hoor ghewoonlicke salarijs
ontfangen hebbende ende bijden bode voorsz. vande schattinge vermaent wesende, hebben den
voorn. Gerijt Jansz. tot behouf vanden ghasthuse voorsz. tot eenen vrijen eijgen toe gheschat thien
stuvers ende vijf penningen paijments an jaerlixe renten den penning zestien. Verschijnende opten
een ende twintichsten dach van maerte anno acht ende veertich naestcomende ende zo voort van
jare te jare. Te verzien ende te verhalen an dat huse ende erve voorsz. Ende die voorsz.Jan Willemsz.
bode als voren verclaerde bij zijnen gedaen eede dat in deser zaecke rechtelicken gheprocedeert is,
als van rechts wegen behoort te gheschien. Van welcke voorsz. vijf karolus guldens thien stuvers
mitten derden penning beter comt tot die voorsz. thien stuvers ende vijf penningen. Welcke voorsz.
huus ende erve belegen heeft an die oostzijde Pieter Pijnsz., an de westzijde Geertruut, Florijs Jans
zoons wedue, an de zuutzijde den Rijn ende an de noortzijde den heerwech. Toorconde van desen zo

hebbe ick Aelwijn Claes zoon schout voorsz. desen brief deur begeerte vande geburen ende schatters
voorsz. mit mijnen zegel hier onder wthangende bezegelt in presentie van Cornelis Jansz. Maes ende
Eewout Pietersz. opten derden dach van Meije anno vijfthien hondert zeven ende veertich. Ende
opten rugge vanden brief stondt geschreven aldus. Die vijf penningen inden brief zijn ofgelost opten
27en dach van Novembre anno 1500 twie ende vijftich.
Kanttekening: Dese rente ende tverloop vandijen is bij schout ende schepenen van Leijderdorp
en
ofgeschat den 17 Aprill anno 81 met 13 gulden 9 st. ende 12 penn. Dijt bij de meesters van den
gasthuijse zijn ontfangen van Cornelis Jacopsz. calckbrander als coper van het hijpoteecke den 1en
October anno ‘82.
Nr. 53 folio 41 d.d. 27-09-1578.
Copie.
Wi Sr. Liddenck van Tautenburch bij die gratie godts (….) bischop tUijtrecht, allen den zelven die dese
onse lienen sullen sien ofte hooren leesen saluijt ende delectie. Wij hebben ontfangen die supplicatie
vuijten name ende van wegen des eersamen Melchior van Berendrecht possesseur ende besitter van
St. Annen vicarie, gefundeert inde parochie kercke van Ste. Pieters tot Leijden. Waerinne hij ons
clechtelick te kennen gegeven heeft hoe dat die zelve vicarie leggende heeft omtrent thien mergen
lants inden dorpe van Leijderdorp aenden Rijn int graeffschap van Hollant. Welcke voorsz. lant die
broeder van hem suppliant ten tijde dat hij suppliant noch soe jonck van jaren ende onmondiich was,
in erffpacht genomen heeft, stellende daer up calck ende steen hovens ende andere woninge daer toe
nodig wesende, mits oock tselve lant vuijtgravende. Ende heeft daer nae tselve lant met sijn
toebehoren sonder wetenschap vanden suppliant nemende daer voor een merckelicke somme van
gelde andere luijden overgeset tot groote prejudicie ende achterdeel des suppliants ende sijne
vicarien voorsz. Alsoe dat hij suppliant comende tot sijne jaren ende die groote scade ende
tachterdeel aenmercken, heeft den selven erffpacht niet groote costen ende moijten soe ter lager
vierschare als in tHoff van Hollant ende voor die Coe Mats Grooten Rade residerende tot Mechelen
doen revoceren ende casseren in vougen dat hij suppliant van die pachten des lants huijsinge ende
ovens jaerlix soude hebben moegen ontfangen ende genieten de somme van twee hondert carolus
guldens, maer (godt betert) nijet lange daer nae dat hij die sententie vanden Groten Rade van
Mechelen vercregen ende ter behoorlicke executie doen stellen hadde, volgende het oorloch ende het
beleth vandie stadt van Leijden, is den steenhoven met twee calckovens ende die huijsinge vanden
werck luijden (die met twee duijsent guldens nijet en mochten gerapeert worden gansselicken verbrant
ende vernielt. Ende daer en boven hadde die stadt van Leijden noch een weijnich tijdts voor den brant
geïmpetreert seeckere privelegie bij de welcke hare gegust was dat men up een mijle weech aende
selve stadt egheen steen ofte calckovens upt nijeuwe setten en soude moegen, willende daer mede
insgelijcxs hem suppliant behinderen die reparatie van die voorsz. oevers ende huijsinge vandien.
Waeromme hij suppliant aensiende dat lant voorsz. nu seer vuijtgegraven wesende den vicarie nijet
mit ofte profitelick en soude wesen ten ware daer up alsulcke ovens ende huijsinge wederomme
gestelt ende getimmert worden ende dat tvoorsz. privilegie oick hem tot desen ovens nijet en strecte
als hebbende tgebruijck naden tijt van die impetratie der privilegien voorn. heeft met groote costen (als
over de vijffhondert guldens int vervolgen ende impretratie de buserende) ende mit diversche moijten
nae veele sollicitatien ten laesten van sijne prinsselijcke excellentie ende die Staten van Hollant
vercregen dat hij ter plaetse voorsz. alsulcke ovens ende huijsinge wederomme op rechten ende
aldaer calck ende steen mach doen backen. Begerende daeromme tselve lant ten meesten oorbaer
ende proffijte vandie voorn. vicarie te brengen ende hem van die groote schult ende verloop daer inne
hij ter cause voorsz. gevallen ende gecomen is te redimeren ende te bevrijden. Ende sijet nochtans
daer toe nijet wel te geraken ten ware hij nijet onsen consente ende autoriteijt tzelve lant ijemants voor
den tijt van dertich jaren up seeckere conditiën ende voorwaerden alsdan voor te houden ende die
middelere tijt die ovens ende huijsinge aldaer tot sijnen laste wederomme up te timmeren, soude
willen nemende verhuijren soude moegen ende dat hij suppliant oock tselve lant tot eenen onderpant
ende hijpoteecke voor die somme van zes hondert guldens eens soude moegen oppinereren ende
stellen, omme met die selve somme aff te doen die schulden ende lasten daer inne hij gecomen is ter
oorsaecke van die cassatie des erffpachts voorsz. ende die impetratie der vrijheijt omme daer
wederomme steen ende calcovens te stellen ende dat hij (als nu tot grooten armoede gecomen
sijnde) van sijne crediteurs nijet gehelicken overvallen en soude worden ons oversulcx oidtmoedelijck
biddende dat wij hem tot geene voorsz. is onse con…t ende autoriteijt soude gelieve temploijeren
ende behoorlicke brieve daer up te doen depescheeren. Soe ist dat wij aenschou nemende up alle die
circumstantien indie selve supplicatie lang ende breet verhaelt ende tselve versouck deuchdelicken
bevindende den voorsz. suppliant geconsenteert ende gegust hebben, consenteren ende gunnende
hem mits desen dat hij tvoorsz. lant van 10 morgen met sijnen aencleven voor hem ende sijne
successenis besitters der voorn. vicarie ten meesten oorbair ende proffijte ende tot behouff des

besitters inder tijt voor den tijt van dertich jaren naestcomende sall moegen verpachten ende
verhuijren die welcke huijre ende verpachtinge sijn volle effecte houden ende sorteren sall geduijrende
dvoorsz. dertich jaren, tsij wie dat possesseur vandien sall sijn ende dat tselve lant met sijnen
toebehoiren teijnden dselve dertich jaren vrij, ledich ende losse wederomme comen ende gaen sall
aende voorsz. vicarie ende den possesseur vandien. Ende dat dvoorn. suppliant tselve lant mit sijn
toebehoiringe oick sall moegen beswaren met die somme van zes hondert guldens eens, stellende
tselve lant daer voir tot een speciael hijpoteke ende onderpant. Welcke verhuijringe ende hijpoteecke
nadien sij in manieren voorsz. gedaen ende gestelt sall wesen, wij met onsen ordinaris autoriteijt voor
nu alsdan ende dan alsnu geapprobeert geratificeert ende bevestigt hebben, approberen, ratificeren
ende bevestigen tselve mits desen onsen brieve. In kennisse der waerheijt soe hebben wij onsen
segel ter saecken aen desen brieff doen hangen. Gegeven tUijtrecht int jaer ons heeren duijsent
vijffhondert acht ende tseventich upten 27en dach Septembris. Onder de plijcke stont geteijckent: De
tij
Mar van den Weerde secretaris.
Kanttekening: Gecollonneert jegens zijne originele vuijthangende bezegelt met een groot roeden
wassen zegele in dubbelde staerte, wesende onder geteijckent alsboven. Es daer mede bevonden
taccorderen. Actum den 16en Januarij 1582. Bij mij Bouckhorst.
Nr. 54 folio 42v. d.d. 19-08-1578.
Copie.
Aen mijn E. Mogende heeren den Edelen ende Staten van Hollant ende Zeelant.
Geeft oetmoedelick te kennen Melchior van Berendrecht dat hem suppliant bijden princelijcke
Excelentie ende onder mijnen ende heeren apostille toegelaten es, die meenige ende exercitie van
den steenen ende calckovens weder up te rechten ende in esse te brengen tot Leijderdorp daer die
selve tegenwoordich staet, dan die huijsen ende schuijren bijden oorloge aff ende geruweneert sijn
ende de selve suppliant toe gelaten es bij consent vande vroetscappe van Leijden te moegen up
rechten ende die neringe te doen mits accorderende met die vier burgemeesteren van Leijden dan
soe die suppliant groote excessive costen gedragen ende geleden heeft. Soe int vervolgen vanden
landen totte selve over specterende wesende proeff landen dat oock alsulcke oppositie ofte rescriptie
ael heere aengebracht van brieven officiael vande archidiaken tot Vuijtrecht mit sinen aen u Edele
gescreven bijden selffde gerenunchieert ende aff gedaen es blijckende bijde missive van date den
25en Meij lestleden ende de renunchiatie in date den 21en Julij an dese gehecht, dat oick bij uwe mijne
heeren apostille van dat den 9en Julij lestleden, inde marge vande selve missive gestelt den zuppliant
gerenunchieert sijnde aende curatuers vande universiteijt van Leijden te handelen ende die volgende.
In communicatie getreden wesende mitten curateur ende toesienders vande selve universiteijt in
bijwesen vanden E. ende discreten Mrs. Cornelis Coninx raet vanden Staten, Mr. Pouwels Buijs
advocaet vande Staten ende Mr. Gerit Melisz. van Hogeveen die vande universiteijt als hem selven
ongelegen wesende affgeslagen hebbende, gevende den suppliant tot antwoorde dat hij voor soe veel
hemlieden angaen mochte, soude beswaren, verhuijren ofte mede handelen mettet lant soe hij ten
rade vinden soude ende alsoe den suppliant seer groote ende excessie oncosten gedragen ende
geleden heeft, soe int vervolgen vanden processen in drie instantie als ter lager vierschare daer nae
voorden Hove van Hollant, als voorden Groote Rade tot Mechelen ende dexecutie vandien omme te
commen ten eijnder ende …..uatie vande landen daer toe specterende ende dat de suppliant noch
geen vruchten tot remborchement van sijne oncosten ende achter wesen genoten hebbende de
trouble ende binnelantsche oirloge bijsonder daer ter plaetse leggende twee mael deur der vianden
leger daer en boven die schuijren, lootsen, letshuijsen ende woonhuijsen totter neringe nodich
wesende verbrant ende geruwineert, sijnde die lande als vuijtgedolven ende nijet toemaect sijnde,
sonder de neringe tot geen proffijt soude comen ende mitsdien om ten oirbaer te brengen ende noch
grooten oncosten sullen behouven om waer toe te comen int selffde te solleciteren den suppliant noch
sedert die pacificatie groote costen gehadt heeft ende noch doende es. Soe versouct den suppliant
oetmoedelijck dat uwe mogende heeren gelieve hem suppliant te consenteren voor hem ende sijn
nacomelingen ofte actie daer aen hebbende de landen totte voorsz. neringe specterende te mogen
vuijtgeven in eene huijre ofte beterscap voor den tijt van dertich jaren. Ende gedebourcheerde
penningen daer doir hij hem selven grootelijck geinvolueert ende ten achteren vint, up de selve landen
te moegen lichten soe verre hij becommen conde ofte mochte die somme van zeven ofte acht hondert
guldens van 40 grooten vlaems tpont, alsoe den suppliant wesende vande goede gecomen ende tot
difentie van tselffde perceel alle diligentie gedaen hebbende ende noch doende is. Ende mijn E.
heeren aenmerckende sijne calamiteijt ende miserie daer hij althans in is waer vuijt hij nijet en can
geraken ten ware dat mijn E. heeren dit en consenteeren. Dit doende etc. Upte marge stont
geapostilleert. Die Staten van Hollant gesien hebbende die stucken ende verrificatien hier toe
dienende sonder taguoserer dauthoriteijt vanden Aertsbisschop van Vuijtrecht ende onvermindert een
ijegelijck sijn gerechticheijt accorderende voor soe veele in hem is den suppliant alhier sijn versouck in

desen gedaen, authoriserende over sulcx den selve suppliant die landen in desen geroert, in huijre te
moegen vuijtgeven ende beswaren als daer bij wert versocht. Ende dat in aensieninge vanden
en
soberen staten vanden suppliant alhier. Gedaen inden Hage den 19 Augusti anno 1500 acht ende
tseventich. Onder stont geteijckent de Swieten, Fra Maetson, R. Barnadot. Noch lager stont
gescreven: Ter ordonnatie vande Staten. Bij mij onderteijckent G. de Rechtere.
Kanttekening: … collennatie gedaen jegens den originale requesten, wesende up de marge
en
gedepostilleert ende onderteijckent alsboven es ende mede bevonden taccorderen. Aldus den 16
Januarij 1582. Bij mij Bouckhorst.
Nr. 55 folio 43v. d.d. 08-11-1578.
Copie.
Ik Cornelis Cornelisz. schout inden ambachte van Leijderdorp doe condt eenen ijegelicken dat voor mij
ende voor Cornelis Garbrantsz. ende Pieter Dircxsz. scepenen inden selven ambachte gecomen ende
verschenen es Melchior van Berendrecht ende bekende mits desen voor hem ende sijne nacomers
vuijt crachte ende naer vermogens seeckere brieven van consent, hem comparant vande heeren
Staten van Hollant ende den Eertsbisschop van Vuijtrecht gegunt ende verleent, daer dese mijne
brieve up deursteecken ende getransfixeert is, wel ende wettelick vercoft te hebben ende deuchdelick
schuldich te wesen Gerrit Adriaensz. wonende tot Delff ofte actie van hem vercrijgende, die somme
van zeven ende dertich carolus guldens van 40 grooten tstuck ende thien stuvers tsiaers eeuwige
ende erffelicke losbare renten. Te betalen alle jaers binnen der voorsz. stede van Delff, in handen
vande voorsz. Gerijt Adriaensz. off den thoonder van desen up twee termijnen, nameltlijck den twee
ende twintichsten dach van Augusto ende den twee ende twintichsten Februarij, als telcken termijnen
achtien guldens ten prijse voorschreven ende vijftien stuijvers vrij van alle costen, comme rende
lasten, tsij van beden …….. gemeen lants imposten, thienden, twintichsten, vijftichsten, hondertsten
penning meer off min ende van alle andere lasten ende ommeslagen, hoe die genompt ende bij wien
die alreden geconsenteert ende ommegeslagen sijn ofte noch soude moegen werden, alle waer oock
sulcx dat expresselicke geconsenteert geapprobeert ende gepubliceert ware, cortinge ende affslach
up dese ende dier gelijcke renten te geschieden. Daer off teerste termijn gevallen ende verschenen
sal wesen upten 22en dach van Augusto anno 1500 negen ende tseventich naestcomende ende
tanderde termijn upten twee ende twintich Februarij anno 1500 ende tachtich. Ende soe voort van
termijn tot termijn telcken upte voorsz. dagen de voorseijde renten te betalen geduijrende soe lange
ende ter tijt toe dat dselve renten affgelost ende gequeten sullen wesen. Twelck hij comparant ende
sijne nacomers talre tijt tot haren believen sullen moegen doe mits teffens ende tot eenen male in
goeden gevalueerden gouden ofte silvere gelden, alsdan loopende cours hebbende, up leggende
ende betalende die somme van zes hondert carolus guldens ten prijse voorsz. in hooftgelde,
mitsgaders de verlopen renten nae advenant des tijts als die lossinge geschiet, verschenen wesende.
Ende omme de voorsz. renten ende de hooftsomme vandien wel te funderen ende te verseeckeren,
soe heeft hij comparant daer onder mitsdesen specialijck verbonden ende geijpotequeert de
steenplaetse, calckovens ende landen groot omtrent mit de vuijterdijcken thien mergen, leggende
inden ambachte van Leijderdorp voorsz. aen dese sijde van de Does, genaemt Valckenburch. Belent
sijnde int geheel aende suijtsijde den Rijn, ande noortsijde Cornelis van Noorde, ande noortwestsijde
een stucke lants genaemt de Pellecamp ende ande suijtoostsijde tVrouwen gasthuijs binnen Leijden
met hem consoorten. Ende voorts generalick sijn comparants persoon ende alle sijne andere goeden,
roerende ende onroerende, jegenwoordige ende toecomende, actien ende crediten, geen
vuijtgesondert. Stellende de selve subject allen tsheeren rechten ende rechteren. Voorts soe bekende
den voorsz. van Berendrecht comparant, vande cope der voorsz. renten all wel voldaen ende betaelt
te wesen den lesten penning mitten eersten. Ende dat bij handen vande voorsz. Gerrit Adriaensz.
Alles sonder fraude desen toorconde soe hebbe ick Cornelis Cornelis zoon schout voorn. doer verlijde
vande voorn. Melchior van Berendrecht comparant desen brieve besegelt ende deur de voorsz.
brieven van contsent getransfixeert. Ter presentie vande voorseijde schepenen als getuijgen hier over
geroepen, die dese jegenwoordige ter meerder vestenisse onder de plijcke geteijckent hebben upten
achsten dach van November anno 1500 acht ende tseventich. Onder de plijcke stont geteijckent
Cornelis Garbrantsz. merck, Pieter Dircxz.
Kanttekening: Nae collonnatie jegens zijne originale rentebrieve vuijthangende bezegelt met eenen
groen wasse zegele in dubbelde staerte, zijnde upte voorgaende requeste ende brieve van consent
getransfixeert. Ende naer voorgaende collonnatie es daer mede bevonden te accorderen. Actum den
en
16 Januarij 1582. Bij mij Bouckhorst.
Nr. 56 folio 43v. d.d. 26-12-1579.
Copie.
Up huijden den sessentwintichsten dach Decembris ann 1500 negen ende tseventich compareerde
voor mij Willem Claesz. van Oudevliet notaris pulijck bijden Hove van Hollant geadmitteert ende ter

presentatie vanden ondergescreven getuijgen, deersame Gerrit Adriaensz. borger der stede van Delft
ende bekende voor hem sijnen erven ende nacomeren vercoft, getransporteert, gecedeert ende ten
vrijen overgegeven te hebben, transporteerde, cedeerde ende gaff ten vrijen eijgen over mits desen
Joost Jacobs zoon, Jan Paets Cornelisz. van Santhorst, Ghijsbrecht Dircxz. Gool, Jacob Thomasz.
ende Jan Ghijsbrechtsz. gasthuijsmeesteren van St. Catarijnen gasthuijs binnen der stede van Leijden
ende tot des selffs gasthuijs behouff, een schouten besegelde losrentebrieve van Leijderdorp,
houdende zeven ende dertich carolus guldens van veertich grooten tstuck ende thien stuvers tsiaers
eeuwige ende erffelicke losbare renten, verschijnende jaerlicx tot twee termijnen, alsoe den 22en
Augustij ende den 22en Februarij. Ter losse teffens met zes hondert carolus guldens in hooftgelde,
verseeckert up een steenplaetse, calckovens ende landen groot omtrent met duijterdijcken thien
morgen inden ambachte van Leijderdorp. Verleden bij Melchior van Berendrecht ten behouve van
hem comparant, beginnende de selve brieve: Ick Cornelis Cornelisz. schout inden ambachte van
en
Leijderdorp etc. van date den 8 dach van November anno 1500 acht ende tseventich, mit noch een
brieve van consente van bisschop van Vuijtrecht van date den 27en Septembris anno 1578.
Mitsgaders een papieren acte van consente ende authorisatie van mijn E. heeren de Staten van
Hollant van date den 19en Augustij anno 1500 acht ende tseventich, houdende die voorsz. landen
alsvoorn. te mogen beswaren daer up die voorsz. principalen brieve es getranfixeert breder blijckende
bijden selven principalen brieve ende acte van authorisatie aengehecht es. Cederende mitsdien den
voorn. gasthuijs meesteren ende tot des selffs gasthuijs behouff ende die namaels gasthuijs
meesteren worden sullen, alle recht, actie toe ende aenseggen die hem comparant aen die voorsz.
losrentebrieve die hooftsomme ende die jaerlixe verschenen ende verschijnende renten daer inne
begrepen competeren, omme den voorn. gasthuijs meesteren inden voorsz. qualite daer mede te
moegen winnen ende verliesen, in alle schijn off hij comparant voorn. selver ware. Warende den
selver gasthuijs meesteren tot des gasthuijs behouff brieff ende brieffs recht rechte lovende hier van
ende van tgunt voorsz. staet den voorn. gasthuijs meesteren ende tot des gasthuijs behouff te
verlijden behoorlicke besegelde transport daer ende alsoot den gasthuijs meesteren gelieven sall aen
ander v….. de……. comparants parsoon ende alle sijnen goederen ……….. onroerende,
jegenwoordige ende toecomende, actien ende crediten geen van dien vuijtgesondert ter executie
……. Hove van Hollant ende alle anderen sheeren rechte ende rechteren. Ende beliede die voorsz.
Gerit Adriaensz. comparant hem van dese transporte, cope, cessie, updrachte ende overgifte vande
voorn. gasthuijs meesteren alle wel vernoucht, voldaen ende betaelt te wesen, den lesten penning
mitten eersten. Ende versochte die voorsz. comparant aen mij notario ondergescrieven all tselve
genoteert ende daer van acte ten behouve vanden voorsz. gasthuijs meesteren inder voorsz. qualite
gemaect ende gelevert te werden. Gedaen aldus binnen der stede van Leijden in St. Catarijnen
gasthuijse inde meesters camere, in presentie vanden eersamen Gerrit Jansz. de Man waert inden
Boom ende Dirck Maertensz. houtcoper poorteren der voorsz. stede als gelooffwaerdige getuijgen
hiertoe versocht ende gebeden. Onder de plijcke stont gescreven: In veritatis testimoni….. Ende was
ondergeteijckent W. v. Oudevliet notario.
Kanttekening: Nae collonnatie gedaen jegens zijn originael transfix. Wesende gescreven in franchijn
ende ondergeteijckent alsboven. Es daer mede bevonden te accorderen. Actum den 16en Januarij
1592. Bij mij Bouckhorst.
Nr. 57 folio 46 d.d. 06-04-1599.
……. zes gulden tsiaers ende vijff stuvers ……………. Alijtgen Clements dochter
tot Alphijn, verschijnende ………….. Alreheijligen.
Copie.
Wij Claes Philipsz. van Leeuwen schout inden ambachte van Alphen, doen condt enen ijegelicken dat
voor mij ende twee schepenen ofte gebuijrtuijgen onder gescreven, in persone gecompareert zijn
Aeltgen Clemens dochter weduwe, met Clement Jansz. schout van der Aer haeren oem ende
bloetvoocht ende Pieter Thijsz. Scheepmaecker ter Aer oem ende bloetvoocht vande weeskinderen
beijde van wijlen Crijn Thijsz. Scheepmaecker, in zijn leven gewoont hebbende tot Alphin. Ende
bekenden voor haer haeren erven ende naecomers schuldich te wesen die meesteren van sinte
Catherijnen gasthuijs binnen Leijden ende dese haere actie vercrijgende eene losrente van zes
gulden vijff stuvers tsiaers. Te betalen alle jaers Alderheijligen daege, vrij gelts van verpondingen 10e,
e
e
20 , 50 , honderste meerder off minder penning, allen anderen contributien ende schattingen ende
van als vrij nijet vuijtgesondert, alwaert bij openbare placcate gepubliceert cortinge te doen nochtans
zall in desen gheen geschien, daer van teerste jaer renten verschenen zall wesen Alderheijligen dage
anno 1500 negen ende tnegentich eerstcoomende. Ende zoe voorts van jare tot jaere geduijrende
totter effectun eerder offlossinge toe, de welcke zij comparanten ende haere naecomers tallen tijden
zullen moegen doen mits opleggende teenemael in hooftgelde hondert der voorn. carolus guldens,
mette verloopen ende onbetaelde renten naer advenant des tijts verschenen zijnde. In goeden

gepermitteerden gelde, daer den eenen coopman in tijde van lossinge mede vanden anderen scheijt.
Van welcke schulde de voorn. comparanten bekenden wel vernoucht, voldaen ende betaelt te wesen,
den lesten penninck metten eersten. Ende omme dese jaerlicxe renten mette hooftsomme vandien
wel te verseeckeren zoe hebben zij comparanten inder qualite voorseijt daer vooren tot vasticheijt
specialicken ghehijpotequeert, veronderpant ende gestelt inden eersten het gerechte derde paerte
van vier morgen vierentnegentich roeden lants daer van die verdere twee delen toebehoiren Jan
Jansz. Conneken, leggende inden ambochte van Alphen voorn. int Rietvelt, gemengder vuer ende
aerde, wesende een gedeelte van sGraven acker, streckende tgeheel vande Groote Moelen caede off
totte B…wech toe naest belent oosten Maerten Vrericxz. ende …….. Reus, int west dselve met Sijmon
ende Claes ……. baenen vogelkoije, noch haer huijs, erve ende boomgaert, staende ende gelegen
inden ambochte van Alphen tusschen den Rhijn ende den Hoogen Rijndijck naest gelegen, int zuijden
Henrick Boenen ende int noorden Adriaen ende Dirck Meessenen. Ende voorts generalick alle haere
andere roerende ende onroerende goeden, vercregen ende noch te vercrijgen. Stellende dselve de
vruchten ende die keure vandien tot bedwang van allen tsheeren rechten ende rechteren. Ende oft in
toecomende tijden gebeurde dat dese voorsz. goederen nijet goet genouch bevonden en werden voor
de betalinge voorseijt, soe compareerden mede voor mij schout voorn. ende de nabeschreven
gebuijrtuijgen, Clement Jansz. voorseijt ende Pieter Thijsz. Scheepmaecker elcx in haer privé naem
ende voor haer zelven. Ende hebben tot vasticheijt van desen haer selven ende alle haere generale
roerende ende onroerende goederen verbonden ende gestelt als vaste borgen ende elcx een voor all
als principael schuldenaers onder de renunchiatie vande benefien ordinis divisionis ende excussionis
vanden innehouden vandien, wel onderrecht zijnde tot gelijcke bedwang van recht alsboven, dies
belooffde die voorsz. weduwe van Crijn Thijsz. mit haeren voocht, zoe voor haer zelven als
vervangende haere voorn. weeskinderen dese voorn. haere borgen te bevrijden, costloos ende
schadeloos te houden, onder tverbant van haere voorsz. speciale ende generale goederen ende tot
bedwang van recht alsvoren. Ende renunchieeren gelijckelicken alle exceptien ende waer van recht in
eeniger manieren ter contrarie ende bijsonder dexceptie verclarende alle generale renunchiatie nul
ende van onwaerden, ten zij saecke daer speciale voorgaet. Alle bedroch buijten gehouden, desen
toorconde zoe hebben ick schout voorn. deur versoucke vande voorsz. comparanten elcx in haer
qualite desen brief mit mijnen zegele vuijthangende besegelt. In presentie van Sijmon Jansz. smith
ende Jan Jansz. Podth als getuigen ter meerder kennisse ondergeteijckent hebben. Actum anno 1500
negen ende tnegentich den sesten dach Aprillis. Onder stont geteijckent Sijmon Jansz. smith, Jan
Jansz. Poth. Ende was besegelt met een groen wasse zegel in dubbelde staerte.
Kanttekening: Gecollonneert jegens zijne originale bezegelt ende onderteijckent zijnde alsboven. Es
daer mede bevonden taccorderen. Actum den 15en dach Januarij 1600. Bij mij Bouckhorst.
Nr. 58 folio 49 d.d. 16-11-1536.
Zegwaert.
Anderhalf pondt hollandts tsiaers op Cornelis Pieter Claes Meijnensz.
Ic Huijch Pietersz. schout inden ambochte van Zegwaert doen condt allen luijden dat voor mij ende
getugen hieronder geschreven gecomen is Cornelis Pieter Claes Meijnenszsz. ende bekend voor hem
zijnen erven ende naecomelingen schuldich te wesen Aechte Cornelis dochter of den houder van
desen brief, anderhalf pondt hollandts tsiaers eewige ende erflicke losrenten. Te betaelen alle jaers tot
Aller Heijligen dage. Daer of dat eerste jaer renten verschijnen zal tot Aller Heijligen dage
naestcomende ende zoe voort van jare tot jare, die voorsz. renten te betalen ten dage voorseijt ter tijt
toe dat die voorsz. renten tot eenen male gelost zullen wesen eende penning met 16 ende mit
alsulcke verloopen renten als naer beloop des tijts verscheenen ende verloopen zullen wesen als die
lossinge geschiet. Mits voorwaerden datmen dese voirsz. renten niet en zal mogen lossen dan mit
eijnckele goude karolus guldens van vier ende tachtich int marck of mit ander paijment van goude dier
waerde. Voorts zalmen dese voorsz. renten alle jaers mogen versien ende verhalen mit bedwanck van
allen tsheeren rechten gheestelicken ende waerlick, zoe den houder des briefs dat gelieven zal. Eerst
aen drie morgen weijlands ghenompt dat Blocklandt, bij den hoop zonder maet, gelegen inden
ambachte van Zegwaert voorseijt, ende aen alle tgunt datmen opten voorsz. lande bevinden zal,
belegen aen die oostzijde Pieter Cornelisz. Stompwijck ende andie westzijde die zelve Pieter
Cornelisz. voorseijt, streckende van joncfrou Machtelts Horn of tot an die Zegwaertse slootwech toe.
Ende voorts generalicken ende specialicken aen allen den anderen ghoeden, roerende ende
onroerende dien Cornelis Pietersz. voorseijt nu ter tijt heeft of hier naemaels vercrijgen zal, geen
goeden wtgesondert noch buijten gehouden zonder eenighe exceptie, defentie ofte weer van rechte
hier jegens te doen ofte doen doen, in eeniger manieren, noch mit gheenen nijuwen vonden ofte
subtijlheijden diemen ter contrarie desen brief zoude mogen dencken, peijnsen, vinden ofte versieren.
Die tot voirdeel van Cornelis Pietersz. voorseijt zouden moghen wesen ende tot afterdeel vanden
houder van desen brief. Voorts zoe gheliede hem Cornelis Pietersz. voorsz. van desen voorsz. renten

van Aechte Cornelisdr. voorseijt wel ende duechdelicken voldaen ende betaelt te wesen den lesten
penning mitten eersten. Alle dijnck zonder arch ofte list. Des toirconden zoe hebbe ick Huijch Pietersz.
als schout inden ambochte voorsz. desen brief bezegelt doir begeerte van Cornelis Pieters zoon
voorseijt ende mijn zegel hier an gehangen opten zestiensten dach in Novembri anno vijfthienhondert
zes ende dertich, in presentie ende jegenwoordicheijt van twie tuijgen ende buijrluijden inden
ambochte voorseijt als Dirck Dircx zoon Star ende Dirck Claesz. Schout.
en
Kanttekening: Opten 20 Januarij anno 1584 is deese brieff offgelost ende bij Maerten Vranckensz.
…… het hooft ghelt bij de meijsters ontfangen, daeromme deese doergeslaghen.
Nr. 59 folio 49v. d.d. 25-02-1517.
Twee ponden hollants tsiaers op Pieter Claes Meijnaerts zoon.
Ic Jacob Huijgensz. als bevolen schout inden ambochte van Zegwaert doe kondt allen luijden dat voor
mij quam Pieter Claes Meijnaertsz., gheliede ende bekende dat hij vercoft heeft Pouwels Gerijtsz. drie
pondt hollants tsiaers tstuck van dertich coomans groot eewighe ende erflicke losrenten, vrij ghelts
van allen ongelden. Te versien, bewijsen ende staende ende te mogen verhalen op vier morghen
lands gelegen inden ambocht voorsz. bij den hoep zonder maet, gehieten die Benthorn ende heeft
belegen an die oostzijde Willem Pietersz., an die westzijde Claes Pietersz. voorsz., an dat zuijteijnde
Gerijt Claesz., an dat noorteijnde die Buijrwalle. Te betaelen alle jaers tot sinte Gregorius dach, daer
of teerste jaer renten verschijnen zal tot sinte Gregorius dach of vierthien dagen daer nae alsmen
schrijft duijsent vijf hondert ende achtien. Ende zoe voort van jare tot jare dese voorsz. renten jaerlicx
tot sinte Gregorius dage te betaelen. Duerende ter tijt toe datse gelost worden. Ende Pieter Claesz.
voorsz. gelooft voor him ende voor zijn erven ende naecomelingen dese voorsz. drie pondt hollandts
tsiaers Pouwels Gerijtsz. voorn. vrij te waren jaer ende dach als recht is, alsmen vrij renten op vrij
landt ende eijgen erve schuldich is te waren. Ende Pieter Claes Meijnaerts zoon voorsz. gelooft voor
him, voor zijn erven ende naecomelingen hier gheen weer van rechte tegens te doen of doen doen, in
eeniger manieren geestelick noch waerlick, noch gheen nuwe vonden die men hier op mochte
peijnsen, dencken, vinden of verzieren. Des zijn voorwaerden dat Pieter Claes Meijnaertsz. voorsz.
zijn erven ende naecomelingen dese voorsz. renten zullen mogen lossen tot eenen male tot horen
belieften, den penning mit vijfthien in hooftgelde ende mit zulcke verscheenen renten als naden
beloop des tijts verscheenen zullen wesen als die lossinge geschiet. In paijmente den gouden rinsch
gulden van vijf ende tzeventich int marck voor zes ende vijftich coomans grooten den gouden philipus
gulden van vier ende tzeventich int marck voor vijftich coomans grooten ende alle andere paijmenten
daer nae gerekent hore waerden. Van welcken coop Pieter Claes Meijnaertsz. voorsz. lijdt ende
bekendt van Pouwels Gerijtsz, voorn. wel voldaen ende betaelt, den lesten penninck mitten eersten.
Alle argelist wtgesondert. In kennisse der waerheijt zoe hebbe ick Jacob Hugensz. als bevolen schout
inden ambocht voorsz. desen brief bezegelt mit mijn zelfs zegel ende hier onder angehangen, daer an
bij ende over waren als tugen Pieter Jans zoon ende Willem Pieters zoon int jaer ons heeren duijsent
vijfhondert ende zeventhien opten vijf ende twintichsten dach in Februario. Opten rugge stont
geschreven: Item op dese brief is gelost van dese drie pondt een pondt.
Nr. 60 folio 50v. d.d. 25-05-1532.
Wij Franc Gerijt Doensz. ende Zeger Huijgensz. schepenen in Leijden oirconden dat voorden
gherechte quam Sijmon Gerijtsz. van Zegwaert als man ende voocht van Cornelie Pouwels dochter
zijn wijf. Ende gaf over Cornelis Jacops zoon cooman eenen schouten brief van Zegwaert daer desen
brief doirsteecken is, mit recht ende mit vonnisse als recht is. Ende schepenen wijsden Cornelis
Jacops zoon voorsz. daer mede te winnen ende te verliesen in allen schijn oft Sijmon Gerijtsz. voorn.
zelver waere. Voort zoe heeft Cornelis Jacopsz. voorsz. voor ons schepenen voorn. geboden Pieter
Claes Meijnaertsz. den coope vanden voorsz. schouten brief daer desen brief doirsteecken is. Welcke
coope Pieter Claes Meijnaertsz. voorsz. niet hebben en wilde ende den voorn. Cornelis Jacops zoon
te goede geschouden heeft. Welcke renten inden principalen brief begrepen den voirsz. Sijmon
Gerijtsz. mitter voorn. Cornelie Pouwels dochter zijn wijf opgecomen ende an bestorven zijn bij doode
ende overlijden van hueren vader zaliger gedachten. In oirkonden desen brief bezegelt mit onsen
zegelen int jaer ons heeren duijsent vijfhondert twie ende dertich opten vijf ende twintichsten dach in
Meije. Opte ploije stont geteijckent J. Deijman.
Nr. 61 folio 50v. d.d. 15-10-1545.
Wij Floris van Oij ende Jacop Jansz. van der Graft schepenen in Leijden oirconden dat voor den
gerechte quam Aechte Cornelis Jacopsz. coomans dochter mit Floris Hobbensz. voorspraeck hoir
gecoren voocht in desen zaecke. Ende gaf over die gasthuijs meesteren van sinte Kathrijnen gasthuijs
binnen Leijden als Willem Dircxz. olijslager, Sijmon Jan Reijerszsz., Mees Doen zoon, Adriaen
IJsbrantsz. ende Gerijt Roelofsz. tot des voorsz. gasthuijs behouf. twie schouten brieven van
Zegwaert, mit eenen schepenen transfix opten eenen schouten brief doirsteecken, daer desen brief
doirsteecken is, mit recht ende mit vonnisse als recht is. Ende schepenen wijsden die ghasthuijs

meesteren voorn. ende diet naemaels wesen zullen tot des voorsz. ghasthuijs behouf, daer mede te
winnen ende te verliesen in allen schijn oft Aechte voorn. zelver waer. In oirconden desen brieff
bezegelt mit onsen zegelen int jaer ons heeren duijsent vijfhondert vijf ende veertich opten vijfthienden
dach in Octobri. Opte ploije stont gheteijckent J. Deijman.
Nr. 62 folio 51 d.d. 19-08-1546.
Drie karolus guldens tsiaers op Claes Claesz. Lou ende Marijtgen, Pieter Claes Louwen wedue.
Ic Huijch Pietersz. inden ambocht van Zegwert doen condt eenen ijegelicken dat voor mij ende oude
Jan Cornelisz. ende Cornelis Dircxz. ghebueren des voorsz. ambochts gecomen es Claes Claesz. Lou
ende Maritgen, Pieter Claes Louwen wedue ende bekenden mit ghesamender handt wettelicken
vercoft te hebben ende schuldich te wesen Stijn Heijnricx dochter wedue wijlen Adriaen Huijghensz.
horen erven ende naecomelingen of mit haren wille den houder van desen brief, drie carolusse
guldens tot veertich groot vlaems stuck siaers losrenten, verschijnende ende te betaelen die zelve
renten alle jaer op sinte Jans mesdach inden zomer. Daer teerste jaer renten of verscheenen was
sinte Jansmisse anno 1500 zes ende veertich ende zoe voorts van jare tot jare ter tijt die voorsz. rente
afgelost ende gequeten zullen wesen, twelck die voorsz. comparanten ende horen naecomelingen
altijts zullen moghen doen een vierendeel vande voorsz. renten teffens tot haren wille te moghen
lossen, mits daer voor betaelende twalef carolusse guldens mit die verscheenen ende onbetaelde
renten nae beloop des tijts als die lossinghe geschiet of tot vermaninge van die voorn. Stijntgen ofte
horen erven te moghen lossen een vierendeel als voorsz., ter tijt die geheele somma van acht en
veertich carolusse guldens mit die verscheenen renten gheheel ghelost ende gequeten zullen wesen.
Ende die voorsz. Claes Claesz. ende Maritgen voorn. kenden hem vande coope voorsz. al wel
voldaen ende betaelt te wesen, den lesten penning mit den eersten. Welcke voorsz. rente ende
thooftgelde voorsz. die voorn. comparanten gheset ende verzeeckert hebben, hijpotekeren ende
verzeeckeren mits desen specialicken eerst Claes Claesz. Lou drie morghen weijlandts, den hoop
zonder maet, gelegen inden voorsz. ambocht van Zegwaert, streckende van die Zegwertse wech tot
Adriaen Vranck Ariaensz. landt toe, belendt hebbende an die noortzijde Neel Jansz. Welgedaen vrij
landt niet becommert noch belast te wesen zoe hij verclaerde. Maritgen, Pieter Claes Louwen wedue
mit Floris Hillebrantsz. hoir voocht gecoren in desen zaecke ende alle tgunt voorsz. is, heeft hier onder
gheset en verzeeckert specialicken twee morghen weijlands, hoir vrij eijghen toebehorende, geleghen
inden voorsz. ambocht van Zegwaert, streckende van Gherijt Pier Corsz. landt tot die schout van
Zoeterwou zijn (land) toe, belent hebbende an die noortoost zijde Jannetgen, Dirck Jansz. wedue
ende an die zuijtwestzijde Neel Jacop Arlewijnsz. Ende voort generalicken ende specialicken an alle
horen anderen gereeste goeden, roerende ende onroerende, ghewonnen ende onghewonnen,
gelegen in den ambocht voorsz. ende in allen plaetsen waer die bevonden zullen worden, gheen
wtgesondert. Om bij ghebreke van betaelinge van die jaerlicxe rente voorsz. den houder van desen
brief an den voorsz. generalen ende specialen hijpoteque, landen ende goeden te mogen verhaelen
ende an alle tgundt daer op bevonden zal worden tot bedwanck van allen theeren rechten geestelick
ende waerlick, mitsgaders allen costen schaden ende interest die hier om gedaen zullen worden.
Sonder eenighe exceptie ofte weer van recht hier tegens te doen in geenre manieren. Alle dijnck
zonder argelist. In kennisse der waerheijt zoe hebbe ick Huijch Pietersz. schout voorsz. doir bede
vande comparanten voorn. ende tot kennisse van mijn ende buijren voorsz. desen brief mit mijn zelfs
zegel opelicken bezegelt. Ende zijn noch voorwaerden dat zij comparanten dese renten voorsz. zullen
lossen mit valueert ghelt, te weten den karolusse gulden voor twintich stuvers, den philips gulden vijf
en twintich stuvers. Ende voort allen anderen paijment van gout ende zilver ghelt nae dier waerde
ende prijs. Alle dijnck zonder argelist. In kennisse der waerheijt soe hebbe ick Huijch Pieters zoon
schout voorsz. doir bede vande comparanten voorn. mijn zegel gehangen an desen brief. Aldus
gedaen den 19en dach Augusti anno 1500 zes ende veertich. Mij present. Onder de ploije geteijckent
F. Hillebrantsz.
Kanttekening: De hellifte van dese voersz. rentte is offghelost ende ghequeeten, upten 6 e Maij anno
negen ende vijftich, bij handen van Jan Jacobsz. int bijweesen van eenen Jacob Claesz. Back, zulcx
dat den gasthuijsse alsnu van die voorsz. rentten jaerlicx nijet toecomt dan dartich stuvers tsiaers.
Nr. 63 folio 53 d.d. 28-10-1596.
Vijff ende twintich guldens van 40 grooten tstuck tsiaers, spreeckende upte
molen meesteren van Zegwaert.
Wij Christoffel Willemsz. de Neckere schoudt vanden ambachte van Segwaert, Jan Aelwijnsz.
scheepmaecker ende Louris Cornelisz. timmerman schepenen van den selffs ambachts, oirconde
ende kennen sij alle de gene dijet behoort, als dat voor ons gecomen ende gecompareert sijn Cornelis
Dirck Joosten ende Gerrit Gerritsz. jegenwoirdich molenmeesters vande Segwaertsche acht cante
water molen ende polder van dien. Ende sij comparanten bekenden indier qualite mit toelatinge van
mijn schoudt voorsz. als oock met advijs van Adriaen Jacob Arlewinsz. oudt ambochtsbewaerder,

vervangende in desen Cornelis Pietersz. Stompwijck sijn mede macker, als oock mit consent van
tcollegie vande croosheemraden des voorsz. ambachts, bij desen brieve wel ende deuchdelicken
vercocht te hebben ende schuldich te wesen, de jegenwoirdige meesteren van Ste. Catarinen
gasthuijs binnen der stede van Leijden, ten behouve ende profijte vande armedes voorsz. gasthuijs,
ofte den toonder deses, wettelicke actie hebbende, een jaerlicxe losbare rente van vijff ende twintich
carolus gulden tot 40 grooten vlaems tstuck. Verschijnende ende te betalen alle jaers upten eersten
dach Novembris, zijnde Heijlige misdach. Daer van teerste jaer renten vallen ende verschijnen sal
den eersten dach Novembris anno 1500 seven ende tnegentich. Ende soe voorts van jare tot jare
geduijrende totter effectuele afflossinge toe. Die welcke sij comparanten ofte andere navolgende
molenmeesters ende regenten der voorsz. polder, genaemt Binnewechsche polder, inder tijt wesende,
thun gelieven tallen tijden sullen mogen duen, mits tot eenen male ende nijet bij deelen opleggende
dhooftsomme vande voorn. rente, te weten voor ijder penninck sestien gelijcke penningen,
bedragende met vier hondert carolus guldens ten prijse voorsz. ende beneffens die die verschenen
ende onbetaelde renten naer advenant des tijts. Ende dat al in goeden geëvalueerden gancbaren
gelde, sulcx ten tijde des lossings ceurs ende loop hebben sal. Ende sij comparanten inder voorsz.
qualite beloven mitsdesen dat dvoorsz. jaerlixe rente ten elcken jare ten verschijndage aen handen
vande voorn. gasthuijs meesteren inder tijt wesende sullen betaelt werden in vrijen suijveren gelde
e
e
ende sonder eeniger hande kortinge, tsij van beden, subventien, verpondingen, contriebutien 10 ,20
e
50 ende honderste min ofte meerder penningen, ofte eenige andere ordinaris ofte extraordinaris
scattingen, ongelden ende ommeslagen, geen vuijtgesondert, nijet jegenstaende eenige placaten ofte
ordonnatien alrede vuijtgegeven ende gepubliceert off noch vuijt te geven ende te publiceren ter
contrarie. Disponerende want sulcx expresselick es geconditioneert off in gevalle ijet soude mogen
genouch werden tot cortinge, soe sijn de molenmeesters ende regenten vande voorsz. polder inder tijt
wesende verbonden ende gehouden dvoorn. hooftsomme ende tverloop der renten alsdan dadelick
opte leggen zonder eenige tegensegginge te doen in geenre manieren. Ende omme dvoorsz.
hooftsomme ende jaerlicxe rente wel ende vast te verseeckeren, soe stellen ende verbinden sij
comparanten inder voorsz. qualite specialick de nieuwe gestelde acht cante watermolen upte polder
voorsz. staende. Ende voorts generalick alle des selven polders goederen ende innecomen, zoe van
renten, erffpachten, lanthuijren als anders, geene vuijtgesondert, die altsamen ende elcx bijsonder die
ceure van dien maeckende subiec allen tsheeren rechten ende rechteren mit allen resten, scaden,
interesten omme te doen ende te lijden. Ende gelijden sij comparanten inder voorseijde qualite vande
hooftsomme der voorsz. rente deuchdelick teene male voldaen ende betaelt te sijn mit gelijcke vier
hondert carolus guldens alsnu vande voorsz. gasthuijs meesteren ontfangen. Alles sonder bedroch.
Ten oirconde van desen soe hebben wij schoudt ende schepenen voor int hooft van desen
genomineert, deur verlijden vanden voorsz. comparanten inde voorsz. qualite desen rentebrief
respectivelick besegelt ende onderteijckent. Actum den 28 Octobris anno 1500 sessen tnegentich. Mij
present. Onderstont geteijckent Adriaen Cornelisz. secretaries tot Segwaert. Tmerck van Jan
Aelewinssoon scheepmaecker, tmerck van Louris Cornelisz. timmerman.
Kanttekening: Gecollacioneert jegens zijns originale losrente brieve vuijthangende bezegelt met een
groenen wassen segele in dubbelde staerte ende nae voorgaende collatie es daer mede bevonden
en
taccorderen. Actum den 26 Martij 1597. Bij mij Bouchorst notaris.
Nr. 64 folio 54 d.d. 09-04-1599.
Vier ende twintich guldens …… spreeckende up Louris Claes zoon wonende opte A,
verschijnende …..
Copie.
Ick Jacob Meijnaertsz. schoudt inden ambacht van Alckemade doen condt allen luijden dat voor mij
ende den ondergeschrevenen als getuijgen hier over geroepen, in persone gecompareert is Louris
Claesz. wonende opte A inden voorsz. ambachte van Alckemade. Dwelcke bekende wel ende
wettelicken vercoft te hebben ende deuchdelicken schuldich te sijn, vercoopt ende bekent
deuchdelicken sculdich te wesen bij desen Gerrit Lenaertsz., Dirck Gerritsz. van Hogeveen, Pieter
Adriaensz. van der Werff, Jan Marcus zoon van IJperen ende Jacob Dircxz. van Reijgersberch, als
jegenwoirdige meesters van Ste. Catarien gasthuijs binnen Leijden, ten behouve van tselve gasthuijs,
een losrente van vier ende twintich gulden van 40 grooten tstuck tsiaers. Te betalen alle jare dvoorsz.
rente onvermaent aen handen van de meesters vant voorsz. gasthuijs inder tijt sijnde, ofte haere
e
rentmeester, Petri ad Cathedram wesende den 22 Februarij, ofte binnen 14 dagen daer naer,
onbegrepen wel betaelt. Ende dat vrijts gelts, sonder eenige cortinge, tsij van beden, subventien,
scattingen ende verpondinge ofte andere contributien van 10e, 20e, 50e ende hondersten penningen
meer ofte minder penningen, hoe die genomt ende bij wien die alrede innegestelt ende
ommegeslagen sijn. Ende noch in tijden ende wijlen innegstelt ende ommegeslagen sullen mogen
werden, al waert soo dat expresselick gestatueert, jae bij volcomen edictie gepubliceert ware, dat men

op dese gelijcke renten, cortinge ende affslach soude moeten lijden, derhalven hij comparant vertijt
ende te buijten gaet, vertijt ende gaet te buijten mitsdesen, het dispositijff van allen placcaten,
ordonnantiën, ofte bevelen vuijt crachte van welcke hem geoorloft zoude mogen sijn ofte toegelaten
mogen werden eenige cortinge te mogen doen, doch alwaert sulcx dselve placaten ofte bevelen
innehielden eenige clausule derogatoir, van gelijcke conventien ende overcompsten ende elxs te meer
gemerct. Hij comparant voornt. bekende dese voorsz. rente gesproten te sijn vuijt saecke van coop
van een perceel lants hier nae genomineert, bij den voorsz. comparanten vande voorn. Meus gecoft.
Ende in tracteren van dien sulcx expresselijck bedongen ende ondersproecken. Ende den coop daer
up aengegaen te sijn, waerom hij comparant voornt. tselffde oversulx voor hem ende zijn nacomers bij
eere ende vromicheijt belooft naer te comen ende te achtervolgen als sij alsnoch belooft bij desen.
Welcke voorsz. rente in conformite van tgunt staet, teerste jaer verschenen zall Petri ad Cathedram
anno 1500 negen ende negentich ende zoe voorts van jare ……… soe lange ende ter tijt toe alse
…….. ende teenemale afgelost ende ge(queten) ….. Dwelcke dvoorn. comparant voor hem ende sijn
…….. comelingen tot alle tijden sal mogen doen, alst hem sal believen, mits dselve drie maenden te
voren den heffer van desen waerschouwende ende dat teffens ende teenemale mette hooftsomme
van vier hondert ende twee ende dertich gulden in hooftsomme, mits daer beneffens opleggende ende
betalende de verlopen ende onbetaelde renten vandien, naer rate ende advenant des tijts als die
lossinge geschiet. Alles in goede gefalueerde ende gepermitteerde gelde als dan cours ende ganc
hebbende. Ende tot verseeckerheijt dese voorsz. rente mette hooftsomme vandien zoe heeft dvoorn.
comparant daer onder gestelt ende verbonden, stelt ende verbint mitsdesen specialick een perceel
lants zoo tselve in zijne limiten gelegen is upte A inden voorsz. ambachte leggende volgende
tmorgenbouck, voor vier morgen, belent ende belegen hebbende zuijtoost dvoorn. comparant selffs,
suijtwest ende noortwest joncheer van Lanscroon ende noortoost dabdie van Reijnsburch. Noch
specialick ses morgen vrij lants sonder ijet daer op staende dan sheeren recht, gelegen inden voorsz.
ambachte, hem comparant aengecomen mits toverlijden van sijn comparants huijsvrouwen moeder,
belent ende belegen hebbende oost joncheer van Lanscroon voornt., noorden dabdie van
Reijnsburch, west Cornelis Thijsz. voorsz., suijt dvoorsz. Cornelis Thijsz. en hij comparant voornt.
Ende voorts hier onder stellende ende verbindende generalick alle sijne andere goederen, roerende
ende onroerende, actien ende inschulden, geene vuijtgesondert, noch buijten gehouden. Maeckende
dselve ende de keure van dien subiect allen rechten ende rechteren mitte costen daeromme doende.
Voorts zoe bekende hij comparant voornt hem vande constitutie der voorsz. rente wel vernoucht,
voldaen ende gecontenteert te wesen, mits de coope ende overdrachte van tvoorsz. teerste perceel
lants hier voren verhaelt, vuijt saecke van welcke coope dvoorsz. rente spruijtende is. Alle dinges
onder bedroch, arch ofte list. In oirconden van desen soe hebbe ick Jacob Meijnertsz. schout voorsz.
desen brief ten versoucke van hem comparant met mijn vuijthangende zegel bevesticht ter presentie
van twee schepenen als Cornelis Dirck Willeboortsz. ende Lenaert Jeroensz. hier over geroupen ende
gebeden ende diet te meerder kennisse van dese geschiedenisse onder de plijcke geteijckent
hebben. Aldus gedaen int jaere anno 15 acht ende tnegentich opten negenden Aprilis. Onder stont
geteijckent Cornelis Dirck Willeboortsz. merck, bij mij Lenaert Jeroensz. ende was vuijthangende
besegelt met een groene wasse zegel in een dubbelde staerte.
Kanttekening: Gecollonneert jegens zijne originele rentebrieven besegelt ende ondergeteijckent
en
alsboven. Es daer mede bevonden te accorderen. Actum den 27 dach Aprilis anno 1598. Bij mij
Bouckhorst notaris.
Kanttekening: Den 26 November anno 1617 is deze brieff affgelost.
Nr. 65 folio 55v. d.d. 09-04-1598.
Achtien gulden tsiaers ……………. Louris zoon wonende ………. Petri ad Cathedram.
Ick Jacob Meijnaertssoon schout inden ambachte van Alckemade doen condt …… dat voor mijn ende
den ondergeschreven schepenen …… getugen hier over geroepen in persoonen ……… Lourissoon
wonende opte A inden voorsz. ambachte van Alkemade. Dwelcke bekent wel ende wettelicken vercoft
te hebben ende deuchdelicken schuldich te sijn, vercoopt ende bekent schuldich te wesen bij desen
Gerrit Lenaertsz., Dirck Gerritssoon van Hogeveen, Pieter Adriaensz. van der Werff, Jan Marcus van
IJperen ende Jacob Dircxsoon van Reijgersberch als jegenwoordige meesters van sinte Catarinen
gasthuijsse, een jaerlicxe losrenthe van achtien carolus gulden te veertich grooten tstuck, tsiaers te
betaelen alle jaere dvoorsz. renthe onvermaent aen handen vande voorsz. meesters van tvoorn.
en
gasthuijs inder tijt sijnde, ofte haere rentmeester, Petri ad Cathedram, wesende den 22 Februarij,
ofte binnen veerthien dagen daer nae onbegrepen. Altoos wel betaelt ende dat vuijter gelt sonder
eenige cortinge, tsij van beden, setentien, van 10e, 20e, 50 ende hondertsten penningen, meer ofte
minder penningen, hoe die genoempt ende bij wien die alrede ingestelt ende ommegeslagen sijn, ofte
alsnoch in tijden ende wijlen innegestelt ende ommegeslagen sullen mogen werden, alwaert so dat
expresselick gestatueert, ja bij volcomen edictie gepubliceert ware dat men op dese ende gelijcke

renthen, cortinge ende afslach soude moeten lijden, derhalven hij comparant vertijt ende te buijten
gaet, vertijt ende gaet te buijten mitsdesen het dispotijff van alle placcaten, ordonnantiën ofte bevelen,
vuijt crachte van welcke hem geoorlooft soude mogen sijn, afte toegelaten mogen werden, eenige
cortinge te doen, doch alwaert sulcx dat dselve placcaten ofte bevelen innehielden, eenige clausule
derogatoir van gelijcke conventien ende overcompsten ende des te meer gemerckt. Hij comparant
voornt. bekende dese voorsz. renthe gesproten sijnde vuijt saecke van cope van een perceel lants,
hier nae genomineert bij devoorscreven …. van .. van de voorn. meesteren gecoft ende int tracte… …
Sulcx wel expresselick bedongen ende onders…….. cope daer op aengegaen te sijn, waeromme hij
comparant voornt, tselffde oversulcx voor hem ende sijne naecomers bij eere ende vromicheijt
belooffde naer te comen ende te achtervolgen als hij alsnoch belooffde bij desen. Welcke renthe in
conformite van tgunt staet teerste jaer verschijnen sal Petri ad Cathedram anno 1500 negen ende
negentich ende so voorts van jaere te jare geduijrende, so lange ende ter tijt toe dese voorsz. rente al
ende tgeene maele.. affgelost ende gequeten sal sijn. Dwelcke de voorn. comparant voor hem, sijnen
erven ende naecomelingen tot allen tijden sal mogen doen, alst hem sal gelieven mits tselffde drije
maenden te vooren den heffer van desen waerschouwende ende dat naer advenant den penninck
achtien, teffens ende tenemale, namentlick mette somme van drie hondert ende vierentwintich
guldens in hooftsomme, mits daer beneffens opleggende ende betaelende die verlopen ende
onbetaelde renthen vandien, naer rato ende advenant des tijts als die lossinge geschiet. Alles in
goeden gevalueerden ende gepermeteerde gelde alsdan cours ende ganck hebbende. Ende tot
verseeckertheijt deser voorsz. renthe mette hooftsomme vandien, so heeft dvoorn. comparant daer
onder gestelt ende verbonden, stelt ende verbint mitsdesen specialicken een perceel lants so tselve in
sijne lemijten gelegen es op Balgrijp inden voorsz. ambachte. Leggende volgende tgasthuijs regijster
voor drie morgen, belent ende belegen hebbende suijtoost Aelbrecht Matheeusz., suijtwest ende
noortwest Balgrijp voorsz. ende noortoost Luijt Dammisz. Ende voorts hier onder stellende ende
verbindende generalicken alle sijne andere goederen, roerende ende onroerende, jegenwoordige
ende toecomende, actien ende inschulden geen vuijtgesondert noch buijten gehouden. Maeckende
die selve ende die keure vandien subiect alle rechten ende rechteren mette coste daeromme doende.
Voorts bekende hij comparant voornt vande constitutie der voorsz. renthe wel vernoucht, voldaen
ende gecontenteert te wesen mits de cope ende overdrachte vande helfte vande voorsz. drie morgen
lants hier vooren verhaelt. Alle dinck sonder bedroch, arch ofte liste. In oorconde van desen so hebbe
ick Jacob Meijnaertsz. schoudt voorsz. desen rentebrieff ten overgifte van hem comparant met mijn
segele bevesticht hier beneden aengehangen ter presentie van twee schepenen als Cornelis Dirck
Willeboortsz. ende Lenert Jeroensz. hier overgeroupen ende gebeden ende diet te meerder kennisse
van desen geschiedenissen onder die plijcke geteijckent hebben. Aldus gedaen int jaer anno 1500
acht ende tnegentich opten negenden Aprilis. Onder stont geteijckent Cornelis Dirck Willeboortsz.
merck, bij mij Lenaert Jeroenssoon ende was vuijthangende besegelt met een groene wasse segel in
een dubbelde staerte.
Gecolonneert jegens zijne originele, bezegelt ende ondergeteijckent alsboven. Es daer mede
bevonden taccorderen. Actum den 27en Aprilis anno 1500 acht ende tnegentich. Bij mij Bouchorst
notaris.
Nr. 66 folio 57 d.d. 08-11-1540.
ZOETERMEER.
Anderhalve gouden karolus gulden tsiaers op Pieter Kostens zoon.
Wij Jacop Jansz. schout inden ambochte van Zoetermeer, Wouter Bouwensz. ende Floris Willemsz.
Kock buijren wten zelfden ambocht ende Huijch Pieters zoon schout inden ambocht van Zegwert, Jan
Cornelisz. ende Huijbrecht Dircxz. ghebuijren wten zelfden ambocht, doen condt eenen ijeghelicken
dat voor ons ghecomen is Pieter Korstinsz. ende bekende mits desen voor hem zijnen erven ende
naecomelinghen wittelicken vercoft te hebben Stijn Heinricx dochter, haren erven ende
naecomelinghen of mit haren wille, den houder van desen brief, een jaerlicxe losrente van anderhalve
gouden carolusse gulden stuck twintich stuvers gevalueert, tsiaers te betalen alle jare op Heijliger mis
dach anno 1500 een ende veertich ende alsoe voort van jare te jare ter tijt die voorsz. renten afgelost
ende ghequeten zullen wesen, twelck die voorsz. Pieter Corstinsz. ende zijnen naecomelingen tot
allen tijden zullen doen alst hem of zijnen erven ghelieven zullen ende oock alst die voorn. Stijn ofte
haren erven gelieven zullen. Zoe zal Pieter Corstinsz. ende zijnen erven bereijt zijn, mits dat zij ende
haren erven die voorn. Pieter Costinsz. ende zijnen erven een vierendeel jaers te voren zal
waerschuwen tot twee termijnen. Mits dat hij elcke termijn zal betaelen ende opleggen twaelf
carolusse guldens te volre somma van vier en twintich carolusse guldens, mitsgaders die verscheenen
ende onbetaelde renten naden beloop des tijts verscheenen, mit paijmente ende gelde nae die
evaluatie der Keij(zerlijke) Ma(jesteit) laestmael gepubliceert, te weten den carolusse gulden voor
twintich stuvers, den philips gulden voor vijf en twintich stuvers ende voort allen anderen paijment van

gout ende zilveren penningen nae dier waerde ende prijs. Ende bekende hem die voornomde Pieter
Costijnsz. van die coope voorschr. al wel ende deuchdelicken voldaen ende betaelt te wesen, den
laesten penning mit den eersten. Ende die voorn. Pieter Costijnsz. heeft geconstitueert ende gestelt
tot hypoteke ende onderpandt vande voorsz. rente ende hooftgelde van dien, specialick zijn woninck,
huijs, schuijr, barch. potinge, plantinge mit een morghen landts daer tvoorsz. huijs opstaet, gelegen
inden ambocht van Zoetermeer, streckende van dat Groene wechtgen tot Engebrecht Cornelisz. landt
toe, ande zuijtoostzijde belegen Dirck Gerijtsz. Keijser ende an die noortwestzijde Engebrecht voorn.
Noch daer onder verzekerende specialick een morgen weijlands gelegen inden ambocht van Zegwert,
streckende van Jan Eewoutsz. landt tot Maritgen Philips land toe. Ende hebben belegen an die
zuijtwestzijde Jannetgen Dirck Jansz. ende an die noortoostzijde Pieter Claes zoon Leu. Noch daer
onder stellende specialick twee morgen lands gelegen int Blocklandt inden ambocht van Zegwaert,
streckende van die Slootwech tot Joris Claesz. landt toe. Ende hebben belegen an die zuijtzijde Neel
Sijmonsz. ende an die noortwestzijde Luijt Roelofsz. Ende voort generalick ende specialick an alle
zijnen anderen goeden, roerende ende onroerende, gewonnen ende ongewonnen, waer die bevonden
zullen worden gheen wtgesondert, mit alle costen, schaden ende interest, mit erfpenning recht of
anders zoe den houder dat goet duncken ende ghelieven zal zonder eenige weer van recht hier
tegens te doen ofte doen doen, in geenre manieren geestelick noch waerlick, noch mit gheenen
nuwen losen vonden diemen ter contrarie zoude connen peijnsen, dencken, vinden ofte versieren.
Ende die voorschr. Pieter Korstijnsz. affirmeerde die voorsz. woninck ende landen hem eijgentlicken
toe te behoren niet belast ofte bezwaert voor datum van desen, anders dan drie carolusse guldens
ende vijf stuvers. Alle dijnck zonder bedroch. Des toerconde zoe hebben wij Jacop Jansz. schout van
Zoetermeer ende Huijch Pietersz. schout van Zegwert doir bede ende verlijde van Pieter Kostijnsz.
voorsz. desen brief elck mit onsen zeghel wthangende bezegelt opten achten dach van November
anno 1500 veertich.
Nr. 67 folio 58 d.d. 19-04-1527.
Ses gulden tsiaers spreeckende op Cornelis Dircxs zoon, dat nu betaelt wert
bij derfgenamen van Huijch Adriaensz. van Benthuijsen.
Ic Jan Florisz. Cock schoudt inden ambocht van Zoetermeer oirconde dat voor mij ende Jonis
Werboutsz. ende Louweris Heijnricxz. gebuijren des selffden ambocht voorsz. quam Cornelis Dircxz.,
ken ende belie voor mij ende mijnen nacomelingen schuldich te wesen Bruijn Vranckensz. of den
houder van desen, ses rinsse gulden tsiaers ewich ende erflicke renten, staende ende versekert op
een huijs ende erf ende vierdalff morgen lants, luttel min of meer, bij den hoop sonder maet, leggende
inden ambocht van Benthuijsen, streckende van die Kerckwech of tot die Melewech toe ende heeft
belegen an die oostzijde Heijnrick Claesz. ende heer Dierick van Pragen ende an die westzijde Claes
Aertsz. Ende of dit voorsz. huijs niet goet genoech en waer soe mach Bruijn Vranckensz. voorsz. hem
versien ende verhaelen an Cornelis Diericksz. voorsz., an alsulcken huijs ende erf als hij heeft
leggende inden ambocht van Zoeterwmeer, streckende van die Broeckwech of tot die meer toe ende
heeft belegen an die oostzijde Dirck Claesz. Roel ende an die westzijde Pieter Claesz. Lou. Ende
dese voirsz. renten zullen verschijnen alle jaers op meije daege. Ende des sint voorwaerden als dat
Cornelis Dircxz. voirsz. of sijnen nacomelingen dese voirsz. renten sal moegen lossen ende of copen
tot sijnen belieften ende met die verschenen renten ende dat met eens op te leggen ende te voldoen,
die somme van hondert rinsse guldens veertich groten vlaems voir den rinsse gulden gereeckent ende
die te lossen ende of te copen tot drie termijnen toe. Ende of dair eenich gebreck geviel inder
betalinge van die jaerlicxe voirsz. renten, soe mach Bruijn Vranckensz. dat versien ende verhalen an
Cornelis Diericksz. voirsz. an alle zijn gereeste goeden, roerende ende onroerende wair off wair an die
gelegen zijn of bevonden moegen worden, niet dair tegens te doen ofte doen doen met eenighen
rechte, tsij geestelick of wairlick, noch geenrehande condicien hoedaenich die wesen moegen, diemen
hier tegens dencken, peijnsen of versien mach. Alle ding sonder arch ende list. In kennisse der
waerheijt soe hebbe ick Cornelis Dircxz. voirsz. gebeden Jan Florijsz. schoudt voirsz. dat hij desen
brieff over mij ende wt mijnen name wil bezegelen, welcke ick Jan Florisz. voirsz. dat zoe gaerne
alsoe gedaen hebbe met mijne zegel hier an hangende. Opten negentiensten dach van April anno
duijsent vijff hondert ende seven ende twintich.
Kanttekening: Nota is afgelost opden 2e october anno 1637 door Gerrit Huijgen van Hogeveen.
Nr. 68 folio 58v. d.d. 03-09-1531.
Transficx.
Ic Bouwijn Jans zoon schoudt tot Wassenaer ende Zuijtwijck doen kont allen luijden dat voor mijn
ende tuijgen hier naegescreven gecomen is Bruijn Vrancken zoon buttercoepe van Leijderdorp ende
gelijde ende bekende voor hem ende sijnen erven ende nacomelingen vercoft te hebben ende
overgegeven te hebben ende geeft over mits desen tot een vrij eijgen, Jan Claes zoon vander
Waddinge een bezegelde brieve daer desen brief doorsteken is. Ende Bruijn voorsz. bekende voor

hem ende voor zijnen naecomers wel ende deuchtelicken voldaen te wesen van Jan Claes zoen
voorsz. van desen coepe ende overdracht. Ende Bruijn voorsz. belovede mits desen Jan Claesz.
voorsz. of zijn nacomers oft zaecke waer, dat die gene die dese rente jaerlicx gevende zijn nae
inhouden den principael brief daer desen doersteken is ende die souden willen lossen mit ander
paijment dan nu ter tijt coers ende loop heeft bij rijsinge vande gelde ende dat daer dese Jan Claes
zoon voorsz. of zijnen naecomers enich hinder off schade daer bij hadden, dat belovede Bruijn voorsz.
Jan voersz. ende zijnen nacomers te vrijen ende schadeloos daer van te houden. Ende Bruijn voorsz.
gelovede hier niet tegens te doen mit genen rechten noch mit genen nieuwen vonden diemen hier
tegens contrarie souden moegen peijnsen, dencken of verzijeren. Alle dinck sonder arch of list. Hier
waeren bij an ende over als tuijgen Dirck Aerentsz. schoemaecker ende Dirck Bruijnensz. In een
kennisse der waerheijt soe hebbe ick Bouwijn Jans zoen schoudt voorsz. doer bede van Bruijn voorsz.
ende in presentie vanden tuijgen voorsz. desen brieff bezegelt mit mijn zegel hier onder angehangen.
Int jaer ons heeren duijsent vijff hondert een ende dertich den derden dach in Septembrij.
Nr. 69 folio 59 d.d. 15-05-1575.
Transporte.
Up huijden compareerde voor mij IJsbrant Jacobs zoon van der Bouchorst notaris publijck bijden Hove
van Hollant geadmitteert ende voorden getugen nabescreven die eersame Cornelis Jan Claes
Sijmons zoonsz. van der Wadding. Ende bekende voor hem zijnen erven ende nacomelingen vercoft,
getransporteert, gecedeert ende overgegegeven te hebben, vercoopt, transporteert, cedeert ende
gheeft over ten vrijen eijgen mits desen Joost Jacobs zoon, Jan Jansz., Jacob Thomasz. Brouwer,
Ghijsbrecht Heijnricxz. ende Jan Korsz. als meesters van St. Catarinen gasthuijs binnen Leijden tot
des zelffs gasthuijs behouff, daer ick notaris voorn. wettelick voor stipuleerde ende tselvs accepteerde,
een schouten bezegelde losrentebrieve van Zoetermeer, spreeckende up Cornelis Dircxz.,
innehoudende de somme van zes rinsche gulden tsiaers, verschijnende jaerlicx Meije dage. Ter losse
met hondert gulden in hooftgelde, breeder blijckende bijden zelven brieve, beginnende: Ick Jan
Florisz. Cock etc., wesende in date den 19e Aprilis 1527. Welcke voorsz. rentebrieve met den
transporte daer up deursteken dvoorn. comparant aen handen van mij notaris voorn. tot des voorsz.
gasthuijs behouff effectuelick overgelevert heeft. Mitsgaders alle recht, actie toe ofte aenseggen hem
comparant aenden zelffden rentebrieve ende deur crachte vanden aende jaerlicxe rente ende hooft
somme daer inne verclaert ende begrepen. competerende. Mitsgaders de renten verschenen ende
gevallen Meijen dagen anno 1574 ende ’75. Omme bijde voorn. meesteren inden name alsboven daer
mede te moegen winnen ende verliesen, in allen schijn oft hij comparant voorsz. selver wart. Ende
waert saecke dat dvoorsz. meesteren ofte heure nacomers in officie namaels tot geen betalinge vande
voorsz. jaerlicxe rente ofte hooftsomme vanden en conden geraicken ende de goeden zoe speciale
als generale daer vooren gestelt ende verbonden, nijet goet ofte souffisant genouch bevonden en
werden omme de voorsz. jaerlicxe verschijnende rente ende hooftsomme vandien daer aen te
moeghen consequeren ende verhalen. Soe gelovede hij comparant indien gevalle tdeffect vandien te
suppleren ende vervollen ende over zulcx dvoorsz. rentebrieve te vrijen ende te waren, jaer ende
dach als recht es. Verbindende daer toe zijns persoons ende alle zijne goeden, roerende ende
onroerende, jegenwoirdige ende toecomende, actien ende crediten geen vandien vuijtgesondert noch
buijten gehouden. Tot verbant ende executie van allen rechteren. Voorts zoe bekende dvoorn.
comparant hem ter cause van dese transporte, cessie ende overghifte wel ende volcomelicken
vernoucht, voldaen ende betaelt te wesen, den lesten penning metten eersten. Renunchierende tot
dien eijnde specialick dexceptie vande ongelden ende voorts generalick alle andere exceptien ende
weren van rechten desen eenichsins preindiciabel zijnde. Ende dvoorn. comparant versochte ten
behouve vande voorsz. gasthuijse hier van gemaect te werden een ofte meer acten in behoorlicke
forme. Aldus gedaen binnen Leijden tot mijnen huijse upten 15e dach Maij anno 1575. Ter presentie
vanden eersamen Cornelis Adriaensz. verwer ende Michiel Cornelisz. als geloofflicke getugen hier toe
versocht ende gebeden.Quod manu et signo meis proprijs ita esse attestor. Onder stont geteijckent
Bouckhorst notaris.
Nr. 70 folio 60 d.d. 10-05-1596.
Copie.
Wij Christoffel Willemsz. van de Neckere schout inden ambochte van Zegwaert, Barent Dircxsoon
ende Claes Adriaensoon schepenen binnen des selffs ambachts oirconde ende kennelijck zij alle den
geenen dijet behoort als dat voor ons in persone gecomen ende gecompareert sijn jonge Lenaert
Leen Jan Pieren ende jonge Jan Jansz. Kock beijde buijrluijden inden voorsz. ambachte van
Segwaert, die welcke verclaerden dat sij comparanten iegens de iegenwoirdigen meesteren van Ste.
Catarinen gasthuijs binnen der stede van Leijden affgecoft hadden een erffpacht brieve van twaelff
gulden van 40 grooten tstuck tsiaers. Verschijnende jaerlicx Bamisse dage, specialijck verseeckert op
thien morgen lants, hem comparanten toecomende, gelegen inden voorsz. ambochte, alles volgens

de besegelde erffpacht brieve, wesende in date den 1e Marti anno 1500 vijffentwintich die hier mede
gecasseert ende te nijet gedaen es. Ende bekende zij comparanten dienvolgende met gesamender
handt ende elcx int geheel als principael onder renunchiatie vande beneficien van excussie ende
divisie als daer van ende vanden inhouden ende effecten vandien wel onderrecht sijnde alst behoort
ter saecke voorsz. ende in volle offquitinge vandien wel ende wettelicken vercocht te hebben ende
deuchdelicken schuldich te wesen mitsdesen de meesteren van St. Catarinen ghasthuijs inder tijt
wesende tot des voorsz. armen behooff, een losrente van vier ende dertich carolus gulden van 40
grooten tstuck ende achtalve stuijver tsiaers. Te betalen alle jare de voorsz. rente onvermaent aen
hande vande meesteren vande voorsz. gasthuijse ofte heuren rentmeester inder tijt sijnde Bamisse
dage ofte veerthien dage daer nae onbegrepen. Ende dat vrij gelts sonder eenige cortinge tsij van
beeden, subventien, schattingen ende verpondingen afte andere contributien van 10e, 20e, 50e ende
100e meerder ofte minder penningen, hoe die genompt ofte wije die alrede ingestelt ende
ommegeslagen sijn ende alsnoch in tijde ende wijlen innegestelt ende ommegeslagen sullen mogen
werden, alwaert soo dat expresselicke geordonneert, jae bij volcomen edicte gestatueert ware dat
men up dese ende gelijcke renten cortinge ende offslach soude moeten lijden. Derhalven zij
comparanten vertegen ende te buijten gingen, gaen te buijten ende verzien mitsdesen het dispersitijff
van alle placaeten, ordonnantiën ofte bevelen vuijt crachte van welcke hem geoorlooft soude mogen
sijn ofte toegelaten werden eenige cortinge doen doen alwaert sulcx dat dselve placaten ofte bevelen
inhielden eenige clausule derogatoir van gelijcke conventien ende overcompste ende des te meer
gemerct. Sij comparanten voornt. bekennen de voorsz. rente gesproocken te sijn vuijt saecke vande
affcope van de voorsz. erffpacht van twaelff gulden tsiaers ende int contraheren vandien sulcx wel
expresselicken bedongen ende ondersprocken ende de affquitinge vandien daer op aengegaen te
sijn. Waeromme sij comparanten voorn. tselve oversulcx voor heur ende heuren nacomers bij eere
ende vromicheijt belooft hebben naer (…..) ende achtervolgen van welcke voorsz. rente in conformite
van tgunt voorsz. staet (……) renten van dien verschijnen zal Bamisse dage naestcomende binnen
desen lopende jaer 1500 ses ende tnegentich ende soe voorts van jare te jare daer aen volgende
dvoorsz. losrente te betalen gedurende soe lange ende ter tijt toe dat dvoorsz. losrente geheel ende al
off gelost ende gequeten zal sijn. Twelck zij comparante voorsz. heuren erven ende naecomelingen
ende elcx van hem tot allen tijden theuren believen sullen moghen doen teffens ende teene male met
vijff hondert ende vijftich der voorsz. guldens in hooftsomme, mits bijde lossinge opleggende ende
betalende alle de verschenen verlopen ende onbetaelde jaren renten nae dat ende advenant des tijts
ten daghe vande lossinge verschenen ende dat met goeden gefalueerde gelde alsdan cours ende
ganck hebbende. Des sullen de comparanten (begerende de lossinge te doen) gehouden wesen de
meesteren inder tijt sijnde een vierendeel jaers behoorlick te infurmeren ende te verwittigen met
verdere conditie ende bespreck dat dvoorn. comparanten dvoorsz. thien morgen lants nijet en sullen
mogen verdelven ofte verslachturfven maer gehouden sijn dvoorsz. landen altoos te verbeteren dan
tot welcker tijt dvoorn. comparanten begheren bij gelieven vande meesteren inder tijt zijnde, twee
hondert guldens vande voorsz. renten te lossen dat sij alsdan ende anders niet, een morge van de
voorsz. thien morgen lants sullen mogen innesteecken, slachturfven ende verdelven sonder meer.
Ende tot verseeckerheijt deser voorsz. rente mette hooftsomme vandien mitsgaders voor alle tgunt
voorsz. es, soe hebben sij comparanten hier onder gestelt ende verbonden, stellen ende verbinden
mitsdesen eerst specialicken dvoorsz. thien morgen landts gelegen inde voorseijde ambochte,
streckende vande Segwaertsche Walle wateringe tot die Groeneweg toe ende hebben dvoorsz. thien
morgen belegen aen die oostside Buijtenwech, Adriaen Jacob Arlewijnsz. ende Arien Claes
Jongensz., ande oostsijde Binnenwech Claes Jacob Jongen ende aen die westzijde Buijtenwech
derffgenamen van Willem Dirck Schouten ende Jeroen Cornelisz. cum socijs, aende westsijde
Binnenwech de erffgenamen van Willem Dirck Schouten. Noch de voorn. jonge Leen Jan Pieren
comparant voorsz. daeronder verbindende specialicken een morgen weijland gelegen inden voorsz.
ambochte van Segwaert, belent aende noortoostside dvoorsz. jonge Leen Jan Pieren selver, ande
suijtwestsijde Cornelis Pouwelsz., streckende van des selffs comparants slachturfflant tot an tlant van
Dammis Willemssoon. Verbindende voorts zij comparanten voorsz. mitsgaders Jan Dircxsoon Kock
wonende int Westeinde inde ambocht van Soetermeer, des voorsz. Jan Jansz. Kock vader, die als
borge ende als principael onder renunchiatie van benefitie (…) eccussie als daer van wel onderrecht
sijnde, voer ons schoudt, schepenen vooren genompt mede compareerde ten fijne voorseijt generalick
alle heurlieden goederen, roerende ende onroerende, jegenwoordich ende toecomende, actien ende
creditien gheen vuijtgesondert noch buijten gehouden, stellende dselve ende de vruchten ende keure
van dien tot executie verbant ende bedwang van allen sheeren rechten ende rechteren. Ende soe
beloofde dvoorn. comparanten onder gelijcke verbande ende bedwang alsvoeren dvoorn. Jan
Dircxsoon Kock heurlieder borge, hier van te vrien indempneren costeloos ende schadeloos te
houden. Ende bekende voorts sij comparanten voornt. vande constitutie der voorsz. rente wel

vernoucht ende voldaen te wesen mits de affcoope vande voorsz. erffpacht van twaelff gulden tsiaers
hier vooren verhaelt vuijt saecke vande welcke de coope vande voorsz. jaerlicxe rente spruijtende es.
Alle ding sonder bedroch arch ofte list. Ten oirconde van desen so hebben wij schoudt ende
schepenen voor int hooft van desen genomineert deur verlijden vande voorsz. comparanten inde
voorsz. qualite desen rentebrieff respectivelijck besegelt ende onderteijckent. Actum den 10 e dach
Meij anno 1596, mij present. Onder stont geteijckent tmerck van Barent Dircxz., bij mijn Claes
Adriaensz., Adriaen Cornelisz. secretaris tot Segwaert. Ende was vuijthangende met een groene
wasse segel, wesende met een dubbelde staerte.
Nr. 71 folio 61 d.d. 24-04-1530.
Warmondt.
Neghen rijnsch guldens tsiaers op Jan Mouwerijn Jans zoonsz.
Ic Jan Loot Pellen zoon schout inden ambocht van Warmondt doe condt ende kennelick allen luijden
als dat voor mij gecomen is Jan Mouwerijn Jans zoonsz. ende belijde ende bekende als dat hij vercoft
heeft heer Pieter Willemsz. Kandt pater vanden Elfduijsent Maechden tot Warmondt negen rijnsche
guldens tsiaers eewige losrenten, viertich coomans groot voor den rijnsche gulden gereeckent,
staende ende te versien in den eersten op een woninghe groot wesende omtrent achte hondt lands
mit al datter opstaet aertvast ende nagelvast. Ende is vrij ende onbecommert, wtghesondert een
rijnsche gulden tsiaers opstal die de kerck van Warmondt daer op heeft. Welcke hofstede of woninge
toebehoort Mouwerijn Jansz. voorn. ende hij nu ter tijt zelver bewoont. Ende is gelegen inden ambocht
van Warmondt. Ende heeft belegen voor an dat noorteijnde des graven water geheten dat Zweijlandt,
an die oostzijde die weeskinder tot Leijden, an tzuijteijnde Claes Gerijtsz. ende an die westzijde dat
clooster van der Leewenhorst. Ende voort op alle alsulcke goeden als Mouwerijn Jansz. voorn. nu ter
tijt heeft of hier naemaels noch vercrijgen mach, het zijn roerende goeden ofte onroerende goeden,
waer ende waer an die gelegen of bevonden mogen wesen, in steden, heerlicheijden ofte dorpen.
Ende tot meerder zeeckerheijts zoe belijdt hem Berwoudt Dircxz. vader van Mouwerijn Jansz.
huijsvrouwe ende buijrman inden ambocht van Alckemade als borch te wesen, stellende hem zelven
ende alle zijn goeden tot een onderpandt van desen bij fault van eenige ghebreecken van al tgheene
hier voor beschreven. Ende Mouwerijn Jansz. voorn. loofde Berwout Dircx zoon als borch voorn. hier
van schadeloos te houden. Welcke renten voorsz. alle jaers verschijnen zellen te betaelen opden vier
ende twintichsten dach in April. Waer of dat eerste jaer van betaelinge wesen zel anno 1500 ende een
ende dertich naestcomende op den zelfden dach voorsz. behoudelicken diet altoos dat als tot wat
tijden dattet Mouwerijn Jans zoon voorsz. of zijnen naecomelingen belieft. Zoe moghen zijluijden dese
voorsz. woninge ende ander goeden voorsz. weder vrij lossen van dese voorsz. renten vanden pater
voorsz. of vanden houder des briefs. Ende dat den penninck mit zeventhien fant hondert ende drie
ende vijftich rijns gulden paijments voorsz. Ende dat mit alsulcke goede ghevalueerde ghelde als daer
nu ter tijt ghancbaer is int jaer als dese renten gecoft zijn ende die laetste valuatie nu ter tijt wtwijst
ende begrijpt, te weten den gouden keijsers gulden van ghewichte voor twintch deser stuc ende den
gouden philipus gulden van gewichte voor vijf ende twintich deser stuvers ende den gouden gulden
ghevalueert ende van gewichte voor acht ende twintich desen stuvers of paijment hare waerde. Ende
zellen oock eerst betaelen alle verscheenen ende verloopen onbetaelde pachten nae beloop des tijts,
mer mit voorwaerden als tot wat tijden dat men dese renten voorsz. lossen wil als voorsz. is. Dat
zelven den pater voorsz. of den houder des briefs een vierendeel jaers te voren laten weten. Ende
voort soe belijde ende bekende hem Mouwerijn Jansz. voorn. van heer Pieter Willemsz. Kant voorn.
van dese voorsz. coop wel voldaen ende betaelt te wesen den lesten penninc mit den eersten. Alle
ding zonder arch ende liste. Hier hebben bij an ende over geweest twee buijrluijden als tuijgen Foijt
Willemsz. ende Ghijsbrecht Heijnricxz. In kennisse des waerheijts zoe hebbe ick Jan Loot als schout
voornompt ende om bede wille van Mouwerijn Jansz. ende Barwout Dircxz. mijnen zegel hier an
gehanghen. Int jaer ons heeren duijsent vijfhondert ende dertich op den vier ende twintichsten dach in
Aprille.
Nr. 72 folio 62 d.d. 07-01-1547.
Wij Jacop Cornelisz. ghorter ende jonghe Dirck Jan Reijersz, schepenen in Leijden oirkonden dat voor
ons quam heeren Pieter Willemsz. Kant priester, pater van den cloostere ende convente van de
Elfduijsent Maechden tot Warmondt mit Pieter Colijn Eliasz. zijnen gecoren voocht in dese zaecke.
Ende heeft getransporteert, gecedeert ende overgegeven, transporteert, cedeert ende ghift over mits
desen die ghasthuijs meesteren van sinte Kathrijnen ghasthuijs binnen Leijden als Willem Dircxz.
olijslager, Sijmon Jan Reijersz., Mees Doensz., Heijnrick Cornelisz. de Wilde ende Gerijt Roelofsz. tot
des voorsz. gasthuijs behouf, ten vrijen eijghen eenen schouten brief van Warmondt daer desen brief
doirsteecken is, omme daer mede te winnen ende te verliesen in allen schijn of heeren Pieter
Willemsz. voorn. zelver waer. Ende heeren Pieter Willemsz. voorsz. schout quijt tgasthuijs voorn. al
alsulck recht eijgen actie ende toe zegghen als hij anden voorsz. brief ende renten daer inne

begrepen te zeggen ende te eijsschen heeft, of oock gehadt mach hebben tot desen dage toe datum
van desen. Ende heeren Pieter Willemsz. voorsz. bekende hem van dese transporte wel voldaen ende
betaelt den lesten penninc mitten eersten. In oorkonden desen brief bezegelt mit onsen zeghelen. Int
jaer ons heeren duijsent vijfhondert zeven ende veertich opten zevenden dach in Januario. Opte ploije
stont gheteijckent Deijman.
Nr. 73 folio 62v. d.d. 14-09-1538.
Een pondt groot vlaams tsiaers op oude Huijch Claes zoone.
Ic Jan Loot Pellensz. als schout inden ambochte van Warmondt doe condt ende kennelick allen
luijden als dat voor min ende twee getuijgen hier nae bescreven, gecomen is oude Huijch Claesz.
Ende geliede dat hij heer Pieter Willemsz. Kant pater vanden Elf Duijsent Maechden tot Warmondt
vercoft heeft een pondt groot vlaems siaers losrenten, spreeckende ende houdende op een huijsinge
ende hoffstede mit anderhalf morghen landts bijden hoop zonder maet. Ende is gelegen inden
ambochte van Warmondt voorsz. ende leijt menghende voir in een stuck landts van zes morgen.
Inden eersten zoe hebben daer in den Huijssitten tot Leijden van sinte Pancraes kerck derdalf morgen
ende Cornelie, Pieter Dircx zoons weduwi tot Leijden die heeft daer in twee morgen ende Huijch
Claesz. voorn. die heeft daer in anderhalf morgen alst voorsz. staet. Ende dit huijs ende hofstede mit
dat landt voorsz. hebben nu ter tijt belendt ende belegen mit dat oosteijnde an die Sijp, an tnoortwest
ende die Zijl, an die noortzijde Willem Gherijtsz. mit Dirck Claesz. kinder. Ende dese voorsz. renten
zellen verschijnen alle jaers op Heilich Cruijsdach ende is den vierthienden dach September of binnen
een maendt daer nae onbegrepen. Voort zoe sedt Dirck Pietersz. ende ick Huijch Claes zoon voorsz.
zijn zwager, heer Pieter Willemsz. Kant voorn. indien dit voorsz. landt niet solvent en waer voor dese
voorsz. penningen, tot een ijpoteijcke waerborch alle zijne goeden, roerende ende onroerende die hij
nu ter tijt heeft ofte naemaels noch vercrijgen mach, waer ofte waer an die gelegen oft bevonden
zullen wesen, gheen wtbesondert wesende om dat pondt groot tsiaers voorsz. mede an te mogen
verhaelen, alleens oft zijn eijgen schult ware. Ende indien Huijch Claesz. voorsz. dese renten alle jare
binnen een maendt nae Heijlich Cruijsdach voorsz. die pater voorn. niet een brochte, zoe zoude die
pater voorn. dese voorsz. penningen mogen verhalen an dat voorsz. landt ende voort an al Huijch
Claesz. ende Dirck Pietersz. voorsz. beijder reetste goeden, roerende ende onroerende die zij nu ter
tijt hebben of hier nae crijgen moghen in wat bannen of heerlicheijden zij gelegen mogen wesen,
twaer in steden, in dorpen ende dat mit heerlicke ende reale executie vanden Hove van Hollandt. In
allen schijn of Huijch Claesz. of Dirck Pietersz. voorsz. bij hoir zelfs verzouck voorden raidt van
Hollandt verweren waren mit die somme van allen oncosten die ter instantien van dien zouden mogen
vallen ofte mede zoude die pater voorn. dese penningen mogen in winnen bij gebreecke van quade
betalinge mit dijcgraefs recht ofte willekeur recht of voor allen rechten geestelick of waerlick daert die
pater voornoemt believen zal. Des zijnt voorwaerden dat Huijch Claesz. voorsz. dese renten zal
mogen lossen tot zijnen wille mit hondert ende vier karolus gulden of veertich grooten vlaems voor
elcken karolus gulden gerekent, mit goet ghevalueert ghelt, te weten den gouden koirvorster gulden
goet van ghewichte voor acht ende twintich stuvers, den gouden phillips gulden voor vijf ende twintich
stuvers. Ende voort alle ander gout ende paijment van gelde daer nae volghende tot wat tijden dat
Huijch Claesz. voorsz. die pater voorn. dat hooftgeldt mit die verscheenen renten nae den avenant
vanden tijt opleijt ende betaelt. Voort zoe beloofde Huijch Claesz. voorsz. Dirck Pietersz. zijn zwager
voorn. hier of schadeloos te houden. Ende in dien Dirck Pietersz. voorn. hier of eenige hinder of
schade gedaen worde, die zoude Dirck Pietersz. voorn. mogen inwinnen mit alsulck recht alst hem
believen zal ende hier voor inden brief gespecificeert staet. Alle dunck zonder arch ofte liste. Hier
hebben bij an ende over geweest als goede wittachtige tuijgen Willem Gerijtsz. ende Mathijs
Heijnricxz. ende zijn buijren in Warmondt voorsz. In kennisse der waerheijt zoe heb ick Jan Loot
Pellensz. als schout van Warmondt voorsz. doir bede van oude Huijch Claesz. ende Dirck Pietersz.
ende der tuijgen voorsz. desen brief open bezegelt in jegenwoordicheijt der tuijgen (….) mit mijn zegel
hier beneden an gehangen. Int jaer ons heeren duijsent vijfhondert ende acht ende Dertich opten
vierthienden dach van September.
Kanttekening: Deese rentebrieff is getransporteert aende huijssitten vanden drije parochijen binnen
Leijden met het verloop van dijen. Actum 1580.
Nr. 74 folio 63v. d.d. 07-01-1547.
Wij Jacop Cornelisz. gorter ende jonge Dirck Jan Reijers zoonsz. schepenen in Leijden oirconden dat
voor ons quam heren Pieter Willemsz. Kant priester pater vanden clooster ende convente vande Elf
Duijsent Maechden tot Warmondt mit Pieter Coleijn Elias zoonsz. zijnen gecoren voocht in dese
zaecke ende heeft getransporteert, gecedeert ende overgegeven, transporteert, cedeert ende ghift
over mits desen die gasthuijs meesteren van Sinte Kathrijnen ghasthuijs binnen Leijden als Willem
Dircxz. olijslagher, Sijmon Jan Reijersz.sz., Mees Doensz., Heijnrick Cornelisz. de Wilde ende Gerijt
Roelofsz. tot des voorsz. ghasthuijs behouf ten vrijen eijghen eenen schouten brief van Warmondt

daer dsesen brief duersteecken is, omme daer mede te winnen ende te verliesen in allen schijn of
heren Pieter Willemsz. voorn. selver waer. Ende heeren Pieter Willemsz. voorsz. schout tgasthuijs
voorn. al alsulck recht, eijgen actie ende toe zeggen als hij an den voorsz. brief ende renten daer inne
begrepen is zeggen ende te eijsschen heeft of oock gehadt mach hebben tot desen daghe toe, datum
van desen. Ende heeren Pieter Willemsz. voorsz. bekende hem van dese transporte wel voldaen ende
betaelt, den lesten penninck mitten eersten. In oirkonde desen brief bezegelt mit onsen zegelen. Int
jaer ons heeren duijsent vijfhondert zeven ende veertich opten zevenden dach in Januario. Opten
pleijc stont geteijckent J. Deijman.
Nr. 75 folio 64 d.d. 22-09-1545.
Warmondt.
Twaelf karolus gulden tsiaers op die huijssitten ten Hogelande binnen Leijden.
Ic Jan Loot Pellensz. schout inden ambochte van Warmondt doe condt allen luden dat voor mij ende
den ghetughen hier onder gheschreven ghecomen ende ghecompareert zijn die huijssitten meesteren
van sinte Pancraes prochije binnen der stede van Leijden als Gherijt Fransz. Doe brouwer, Cornelis
van Noorde Jacobsz., Gheerlof Pietersz. pottebacker ende IJnout Jansz. ende belieden voor hem
ende horen naecomelinghen van des voorsz. armen huijssitten weghen bij consent vanden gerechte
schuldich te wesen Nijesgen Joosten dochter, Willem Pietersz. Trompers wedue twaelf karolus
guldens van veertich grooten tstuck tsiaers eewighe ende erflicke rente. Te betalen alle jaers tot
Heijlich Cruus daghe exaltatio, daer of teerste jaer renten verschijnen zal tot Heijlich Cruus daghe
exaltatio alsmen schrijft dusent vijfhondert zes ende veertich ende zoe voort van jare te jare tot Heijlich
Cruus daghe exaltatio daer an volghende dese voorsz. rente te betalen. Te verzien ende te verhaelen
specialicken an een stucke landts groot wesende vijfthalve morghen, bij den hoop zonder maet
ghenaemt dat Cleijne Weijvelt, ghelegen inden voorsz. ambachte van Warmondt, bruuckende nu ter
tijt eenen Cornelis Hughensz. om twintch karolus guldens tsiaers. Ende heeft belegen an die
noortzijde dat Groote Weijvelt, an die oostzijde Jan Rijswijck, an die zuutzijde Burchgraven Horn ende
an die westzijde die Zijl. Ende voort generalijck an alle die ghoeden die den armen huijssitten voorn.
nu ter tijt hebben ende naemaels vercrijghen zullen, roerende ende onroerende, waer ende waer an
die gheleghen zijn of bevonden zullen worden, binnen steden, dorpen ende daer buten zonder eenich
weer van rechte, tzij gheestelick of waerlick daer jeghens te doen of te doen doen, in eenigher
manieren hoemen dat zoude moghen dencken, peijnsen, vinden ofte visieren. Des zijn voorwaerden
dat die huussitten meesteren voorsz. ende diet naemaels wesen zullen van des zelven armen
huijssitten weghen dese voorsz. renten zullen moghen lossen tot horen belieften tot eenen male den
penning mit zesthien in hooftghelde ende mit zulcke renten als naeden beloop des tijts verscheenen
zullen wesen als die lossinghe gheschiet. Ende dat in paijmente deen helfte van de zelve renten mit
eijnckele gouden philipus ghuldens van vier ende tzeventich int marck tstuck voor vijf ende twintich
stuvers of mit halve gouden realen tstuck voor dertich stuvers ende dander helfte van de voorsz.
renten mit enkele gouden karolus gulden weghende als voren tstuck voor twintich stuvers. Alle dijnck
zonder arch ofte liste. In kennisse der waerheijt zoe hebbe ick Jan Loet Pellen zoon voorsz. in
tegenwoordicheijt van Henrick Foeijtensz. ende Claes Pouwelsz. als tughen ende buurluden inden
ambochte voorsz. desen brief bezegelt mit mijnen zeghel hier anghehanghen. Int jaer ons heeren
dusent vijfhondert vijf ende veertich opten twee ende twintichsten dach in Septembrij.
e
Kanttekening: Dese rente ..ff is offgelost den 7 December anno 1579.
Nr. 76 folio 65 d.d. 16-11-1557.
Warmondt.
Derthien gulden tsiaers spreeckende op Dirck Aelbrechts zoon.
Ick Jan Roelofsz. van der Bouchorst schoudt inden ambocht van Warmont doe condt allen luijden dat
voor mijn ende twie getuijgen ende schepenen in Warmondt voorsz. hier nae genomineert, gecomen
ende gecompareert es Dirck Aelbrechtsz. wonende tot Warmondt voorseijt ende bekende voor hem
zijnen erven ende nacomelingen wel vercoft te hebben ende schuldich te wesen heeren Jan Wit
priester wonende tot Leijden off den houder sbriefs bij zijne wille, die somme van derthien karolus
gulden van veertich grooten tstuck tsiaers ewighe ende erffelicke losrenten, te betalen jaers vrij gelt
van imposten, thienden ofte bij tgemeen lant van Hollandt geset zoude mogen werden, van als vrij
upten vijftienden dach Novembris binnen der stede van Leijden ten huijse ende in handen van heeren
Jan voorsz. ofte zijnen erven. Daer off teerste jaer renten verschijnen zall upten vijftienden dach
Novembris alsmen schrijft duijsent vijff hondert acht ende vijftich eerstcomende. Ende zoe voort van
jare te jare upten vijftienden dach Novembris dese voorsz. rente te betalen ten dage ten huijse ende in
handen voorsz. Daer onder stellende hij comparante voorsz. tot eenen speciale ijpotheque een
vogeldrijft met veerthien hondt lants, bij den hoop sonder maet, gelegen inden ambochte voorsz. Ende
heeft belent ande zuijtwestzijde ant noortwesteijnde Claes Alewijnsz., ande oestzijde Dammis Jansz.
ende ant zuijoesteijnde Jacob Gerijtsz. Ende voort generalijck ende specialijck alle die andere gueden

die hij comparante voorsz. nu ter tijt heeft ende hier naemaels vercrijgen mach, roerende ende
onroerende, waer off waer an die gelegen zijn off bevonden zullen mogen werden, binnen den voorsz.
ambocht off daer buijten, gheen goeden ofte plaetsen vuijtgesondert. Omme bij gebreecke der voorsz.
jaerlicxe betalinge daer an te versien ende te verhalen, mitsgaders die costen, schaden ende
interesten daer omme geleden soe wel als die principael renten met heerlijcke ende reale executie
van den Hove van Hollandt ofte andere met sulcken recht den voorn. heeren Jan ofte rechtelijcke
actien van vercrijgende dat believen zal. Hier thoe renunchierende hij comparante voorsz. alle
privilegiën van gratien die de conelicks magisteijts ter contrarie van desen zoude mogen verleenen.
Des zijnen voorwaerden dat Dirck Aelbrechtsz. voorsz. zijnen erven ende nacomelingen dese voorsz.
renten zullen moegen lossen tot eenen male tot hueren believen den penning mit zesthien in
hooftgelde ende met alsulcke renten als nae beloop des tijts verschenen zullen wesen als die lossinge
geschiet. Ende dat met guet gevalueerdt gelt voor datum van desen geslagen, den karolus gulden van
vier ende tactich int marck off twintich stuvers daer den dubbelde stuver voor vier grooten vlaemsch
den einckele stuver voor twie grooten vlaemsch. Ende oeck mede zijn voorwaerden zoe wanneer dat
hij comparante voorsz. zijnen naecomelingen dese voorsz. renten begeert te lossen, zal hij gehouden
wesen den ontfanger van dese renten een vierendeel jaers te vooren waerschouwen. Alle ding sonder
argelist. In kennisse der waerheijt heb ick Jan Roelofsz. van der Boichorst schout inden ambochte
voorsz. desen brieff besegelt int bij wesen van Pieter Thijmensz. ende Gerrijt Pietersz. schepenen
inden ambochte van Warmondt voorseijt, met mijnen zegele hier beneeden an gehangen upten
zestienden dach Novembris anno vijftienhondert zeven ende vijftich. Onder de plijcke stont
geteijckent: Mij present als gesworen clerck tot Warmont Dammis Jansz. Vuijthangende bezegelt met
een groen wassen zegele in dubbelde staerte.
Kanttekening: Upten 27e November anno 1583 is dese rente brieff offghelost ende die hooft
penningen met het verloop van dien ontfanghen, daeromme deese doergheslagen.
Nr. 77 folio 65v. d.d. 21-12-1574.
Transficx.
Up huijden compareerden voor mij IJsbrant Jacobsz. van der Bouchorst notaris publijck bijden Hove
van Hollandt geadmitteert ende voorden getugen nabescreven, deersame Gerrit Jacobsz. drapier. Mr.
Sijmon Jansz. chirurgijn ende Jan Ghijsbrechtsz. backer als meesteren vanden armen huijssitten
vande Pieters parochie binnen der stede van Leijden ende bekenden van wegen ende vuijten name
vanden voorsz. huijssitten getransporteert, gecedeert ende overgegeven te hebben, transporteerden,
cedeerden ende gaven over mits desen Joost Jacobsz., Jacob Thomasz. brouwer, Adriaen Jansz.
Knotter, Dirck Dircksz. Stien ende Ghijsbrecht Heijnricxz. als meesteren van St. Catarinen gasthuijs
binnen Leijden, daer mede present zijnde ende tselve tot des zelffs gasthuijs behouff accepterende,
de helft van een losrentebrieve van 13 gulden tsiaers, spreeckende op Dirck Aelbrechtsz. tot
Warmondt. Ter losse den penning zestien, verschijnende jaerlicx den 15e dach Novembris, daer van
de wederhelft competerende es tvoorsz. gasthuijs selver als haerluijder tsamen bij testamente
upgecomen ende aenbestorven sijnde, mits dode ende overlijden van wijlen heer Jan Wittensz.
Mitsgaders alle recht, actie toe ofte aenseggen haer comparanten inder voorsz. qualite aende helfte
vanden zelffden brieve ende deur crachte vandien aende helfte vande jaerlicxe renten ende hooft
somme daer inne verclaert ende begrepen competerende ende noch de renten verschenen ende
gevallen zedert den jare 1571 lestgeleden. Omme bijden meesteren vanden voorsz. gasthuijse in
officie wesende de rente ende hooftsomme vandien met recht off met gevouge te mogen eijsschen,
innemanen, upbeuren, heffen ende ontfangen ende over zulcx daer mede te moegen winnen ende
verliesen in alle schijn off zij comparanten inder voorsz. qualite zelffs waren. Voorts zoe bekenden de
voorsz. comparanten inden name alsboven hem vande meesteren vanden voorsz. gasthuijse ter
cause van dese transporte, cessie ende overgifte wel ende volcomen vernoucht, voldaen ende betaelt
te wesen, den lesten penning metten eersten ende dat eerst met de helfte van een losrentebrieve van
zes gulden tsiaers, spreeckende up Louris Jansz. inde Poort inden ban van Stompwijck ende noch
met een losrentebrieve van drie gulden tsiaers spreeckende up Willem Thomasz. van Aerlanderveen,
die de meesteren vande voorn. gasthuijse inden name alsboven mette verschenen ende ombetaelde
renten tot des voorsz. armen huijssitten behouff getransporteert ende overgegeven hebben. Ende
versochten hemluijden hier van gemaect ende gelevert te werden een ofte meer acten in behoorlijcke
e
forme. Aldus gedaen binnen leijden inden voorsz. gasthuijse upten 21 dach Decembris anno 1500
vier ende tseventich. Ter presentie vanden eersamen Dirck Bouwensz. bouman ende Joost
Adriaensz. als geloofflijcke getugen hier toe versocht ende gebeden. Quod manu et signo meis
proprijs. Onder stondt geteijckent Bouchorst notaris.
Nr. 78 folio 66v. d.d. 28-07-1544.
Ses gulden tsiaers sprekende up Jan Pietersz. ende Willem Pietersz. gebroeders,
verschijnende den 28e Julij.

Copie.
Ick Jan Loot Pellensz. als schoudt inden ambocht van Warmondt doe cont allen luijden als dat voor mij
ende buijren hier onder gescreven gecomen ende gecompareert sijn Jan Pietersz. ende Willem
Pietersz. gebroeders ende bekenden mit gesamender hant vercoft te hebben ende schuldich te wesen
Anthonis Jacobs zoon haren neeff ofte houder van desen brieff een jaerlicxe losrente van zes
karolusse guldens tsiaers, tstuck veertich grooten vlaems tstuck gereeckent off paijment dier waerden
daer van die eerste renten vallen ende verschijnen sullen te betalen tot upten acht ende twintichsten
dach in Julius nu naestcomende anno 1500 vijff ende veertich. Ende alsoe voort van jare tot jare
geduijrende alsoe lange ende ter tijt toe datten Jan ende Willem Pieters zoonen voorsz. off hooren
erven ende nacomelingen die voorsz. renten gelost ende off gecoft sullen hebben, mits betalende
daer en boven die verschenen onbetaelde renten naer beloop des tijts verschenen wesende. Ende
alst die lossinge geschiet sall wesen in paijment, te weeten den gouden croen mitter (s…ie) goet van
gewicht voor acht ende dertich stuvers vlaems ende den jonchen daelder voor acht ende twintich
stuvers vlaems ende den gouden carolus gulden goet van gewichte voor twintich der voorsz. stuvers
off mit goet gevalueert paijment die waerden. Ende Jan ende Willem Pieters zoonen voorsz. bekenden
haer ter cause voorsz. vanden voorn. Anthonis Jacobsz. all wel voldaen ende deuchdelick betaelt te
wesen, den lesten penning mitten eersten. Ende Jan ende Willem Pieters zoonen voorsz. waren te
samen mits desen den voorn. Anthonis Jacobsz. ofte houder van desen brieff in de hant stellende tot
een speciael hijpoteeck ende ten erfpande een seeckere twee hont geestlants, bijden hoop sonder
maet, als sij leggende hebben inden ambocht van Warmont voorsz. Ende heeft nu ter tijt belent ende
belegen ande noortoostzijde Dirck Aelbrechtsz. ende ande suijtwestsijde Cornelis Cornelisz. Ende is
noch voort streckende voor vuijt den Breden wecht tot after inden Vliet wal toe. Noch mitsgaders haers
persoons ende haren erven ende nacomelingen personen ende oock alle andere haere goeden,
roerende ende onroerende die sij te samen ende elck een bijsonder nu ter tijt hebben off hier namaels
bevonden sullen werden, geene vuijtbesondert wesende. Omme bij gebreecke van quade betalinge
vande voorsz. jaerlixe renten ten dage voorsz. hooftpenningen mit die costen, schaden ende
interesten ter cause van dien vallendt om daeran te moegen versien ende verhalen ende doen
executeren bij heerlijcke ende reale executie vanden Hove van Hollant off als willecoer gelt ende bij
willecoer recht ende executie vander plecken daermen eenich der voorsz. personen ofte goeden
bevinden. Ende alsoe dat den houder van desen believen sall sonder eenich exceussarije, exceptie,
deffencie, pantkeringe ofte were van rechten daer tegens te moegen doen in eeniger manieren. Alle
ding sonder arch ofte liste. Desen toorconden heb ick Jan Loot pellensz. als schout voorsz. desen
brieff vuijthangende besegelt mit mijnen segel hier onder an gehangen ter beeden etc. In presentie
van Jan ende Willem Pieters soonen voorsz. te samen upten acht ende twintichsten dach in Julius int
jaer anno 1500 vier ende veertich. Daer mede bij en ande over waren als tuijgen ende buijren van
Warmont voorsz. alse Huijch Gerritsz. ende Cornelis Cornelis zoon.
Nr. 79 folio 67v. d.d. 13-10-1578.
Transfix.
Ik Dirck Jansz. den Roomschen schout inden vrijen ambocht ende heerlicheijt van Warmont doe cont
allen luijden dat voor mij ende voorden ondergescreven scepenen des selffs ambochts in propren
persone gecomen ende gecompareert es Claes Anthonisz. onse innewonende buijrman van Warmont
ende bekende voor hem sijnen erven ende nacomelingen ten vrijen eijgen getransporteert, gecedeert
ende overgegeven te hebben, transporteert, cedeert ende geeft over bij desen die jegenwoordige
gasthuijs meesteren van sinte Catarinen gasthuijs binnen der stadt Leijden off die namaels meesteren
worden sullen tot des selffs gasthuijs behouff, een schouten besegelde losrentebrieve van Warmont,
houdende zes carolus guldens tsiaers, verschijnende alle jaers upten 28 e Julij, ter lossen teffens met
hondert carolus guldens in gevalueerden gelde. Verleden bij Jan Pietersz. ende Willem Pietersz.
gebroeders ten behouve van Anthonis Jacobsz. sijn comparants vader, hem bij toverlijden vanden
selven sijne vader upgecomen ende aenbestorven, van date den 18e dach Julij anno 1500 vier ende
veertich, breder blijckende bijden selven principalen brieve daer desen onsen brieve van transfix up
deursteecken es. Cederende mede den selven meesteren ten behouve alsboven alle recht, actie toe
ende aenseggen die hem comparant totte voorsz. rentebrieve die jaerlixe renten ende hooftsomme
vandien daerinne begrepen competerende. Omme den voorn. gasthuijs meesteren daer mede te
winnen ende verliesen off hij comparant voorn. selver ware. Ende waert saecke dat die gasthuijs
meesteren ende die namaels meesteren worden sullen totte jaerlicxe betalinge nijet en wisten
geraecken, ofte datter eenige faulte aende hooftsomme ware ofte gebraecke, tselve lovede hij
comparant tot alre tijt den voorsz. gasthuijse te beteren ende selver up te leggen ende te betalen
onder verbant van hem comparants goeden, roerende ende onroerende, jegenwoordige ende
toecomende, actien ende crediten geen vuijtgesondert ter executie van allen tsheeren rechten ende
rechteren. Ende die voorsz. comparant bekende hem vande jegenwoordige meesteren van dese

transporte, cessie, updrachte ende overgifte all wel vernocht, voldaen ende betaelt te wesen, den
lesten penning mitten eersten. Des toirconde heb ick Dirck Jansz. den Roomschen schout voorsz.
desen brieve met mijn zegele deur den voorsz. principalen brieve gesteecken, sijnde ten verlijden
ende begeren vanden voorsz. comparant vuijthangende besegelt. Daer bij aen ende over waren
Cornelis Willemsz. den Haen ende Cornelis Cornelis Vechtersz. scepenen van Warmont die de selve
te meere verseeckertheijt onder de plijcke onderteijckent hebben upten dertienden Octobris anno
1500 acht ende tseventich. Onder de plijcke stont geteijckent bij mij Cornelis Cornelis Vechtersz.,
Cornelis Willemsz. den Haen sijn merck.
Nr. 80 folio 68 d.d. 02-05-1568.
Ses gulden tsiaers losrenten spreeckende op Willem Cornelis zoon tot Warmont,
verschijnende Meij.
Wij Arnout van Tol bailliu ende schout inden heerlicheijt van Warmont, Willem Claesz. ende Jacob
Harmans zoon schepenen inde zelffde heerlicheijt doen cont allen luijden dat voor ons persoonlicken
gecomen ende gecompareert es Willem Cornelis zoon ende gelijede voor hem zijnen erven ende
nacomelingen vercoft te hebben ende deuchdelicken schuldich te wesen Katrijn Jansdr. wonende
binnen der stede van Leijden ende oock hueren nacomelingen off dees actie van haer vercrijgende,
een jaerlicxe losrenten van zes karolus guldens te 40 grooten tstuck tsiaers. Vrijs gelts eeuwige ende
erfflicke losbare renten, te betalen alle jaers vrij ende onvermaent in handen vanden thoonder des
brieffs, tzij van 10e, 15e ende 20e penninck meer ofte min, hoe die genoempt zoude mogen wesen, up
Philpij ende Jacobij en daege daer van Philpij ende Jacobij anno 1500 negen ende tzestich
eerstcomende, het eerste jaer renten aff verschenen zal wesen ende dan zoe voorts jaerlicx daer altijt
anvolgende de voorsz. rente te betaelen geduijrende zoe lange ende ter tijt toe dat de zelffde rente
geheel ende volcomelicken gequeten ende volcomentlicken affgelost zal wesen. Welcke lossinge
Willem Cornelis zoon comparant voorsz. ofte zijne nacomelingen altijt tot zijne ofte (……) zullen
mogen doen, mits teffens ende (……..) op leggen ende betalen in goeden gevalueerden gelde
hondert karolus guldens, munte als vooren in hooftgelde, mits mede bijde lossinge opte leggen ende
te betaelen die verlopen ende onbetaelde renten zulcx die nae des tijts als die lossingen geschiet,
verschenen ende onbetaelt zullen zijn. Voorts zoe bekende die voornoemde comparant van dese
hooftsomme al wel voldaen ende betaelt te wesen den lesten penninck metten eersten. Ende omme
dese voorsz. rente ende hooftsomme vandien wel te funderen ende te verzeeckeren, zoe heeft hij
comparant voorn. daer voren gestelt, verbonden ende gehijpotequeert, stelt, verbint ende
hijpotequeert mit desen specialicken zijn hoffstede ofte wooninghe daer up hij comparant nu ter tijt
wonende es met huijs, barch, schuijren, potinge, plantinge ende voorts met tgunt int voorsz. huijs aert
ende nagelvast es, groot wesende die voorseijde woninge omtrent vier hondt landts, gelegen inde
heerlicheijt voorsz. Belent aende noortoostzijde Lenaert Cornelis zoon, aende zuijtoostzijde ende
zuijtwestzijde tsGraven water, genaemt die Groot sloot ende ande noortwestzijde derfgenamen van
Thijmen van der Mij. Ende voorts generalicken alle zijne comparants andere goederen, roerende ende
onroerende, jegenwoordige ende toecomende, tzij hoe die genoempt ende waer die gelegen zijn ofte
bevonden zullen werden, actien ende crediten geen vandien vuijtbesondert. Alle den bedwanck ende
executie onder verbant van allen tsheeren rechten ende rechteren ofte met alzulcken recht den
wettelicken thoonder des sbrieffs bij faulte van betalinge der voorsz. jaerlixe rente ende hooftsomme
vandien, tshijnen kuere gelieven zal te procederen met alle die costen daer omme doende ende
lijdende. Ende tot meerder vestenisse ende zekerheijt vande voorsz. betalinge es ten zelven tijde voor
ons schout ende schepenen boven genoempt mede in zijnen properen persone gecompareert Gerijt
Aernts zoon van Dam poorter der stede van Leijden ende constitueerdt ende stede hem int gunt
voorsz. staet als principael renunchierende beneficien ordinis, twelck es disponeren datmen den
principael eerst zoude moeten excusseren ende verwinnen al eer men upten borge zoude mogen
comen voor Willem Cornelis zoon voorsz. Daer onder stellende ende verbindende mede zijne
goederen, roerende ende onroerende jegenwoordighe ende toecomende, geene vuijtgesondert, tot
gelijck verbant ende executie als vooren. Des zoe beloofde Willem Cornelis zoon voorn. onder gelijcke
verbant ende executie als boven den voorsz. Gerrit Aerents zoon van Dam ter cause vande voorseijde
borchtochte tot allen tijden wel ende getrouwelijck te indempneren costeloos ende schadeloos te
houden. Ende belooffde noch daer en boven Willem Cornelis zoon voorn. onder die voorseijde
verbande den voorsz. Gerijt Aernts zoon van Dam dat hij comparant voorsz. alle alzulcke lasten ende
commer als nu op zijne voorn. woningen staende ende daer mede (……………) es met die voorsz.
hondert karolus gulden (….) doen ende te vrijen van als vuijtgeseijt buijerlants lasten. Alle dinck
zonder bedroch, arch ofte list. In oorconde van dese hebbe ick Arnout van Toll bailliu ende schout
voorsz. dese rentebrieve ter bede ende verlijde vande voorn. comparanten bezegelt met mijne zegele
vuijthangende aen dubelen staerte, ter presentie vande voorseijde schepenen die dit elcx met haer
gewoonlicke merck ofte hantschrift onderteijckent hebben als getuijgen van desen. Opten tweeden

Meij anno 1500 acht ende tzestich. Ende was vuijthangen bezegelt met een root wasse zegel in
doublen staerte.
Nr. 81 folio 70 d.d. 16-01-1580.
Transfix.
Wij Cornelis van Noorde ende Claes Ghijsbrechts zoon van Dorp schepenen in Leijden oirconden dat
voor ons gecomen ende verschenen zijn Joost Jacobs zoon, Ghijsbrecht Dircxz. Gool ende Jan
Gijsbrechts zoon vervangende haer andere mede broeders, alle meesteren van sinte Catarinen
gasthuijs alhier, mitsgaders Barbara Andriesdr. eertijts moeder totte leporsen met Jan van der
Binchorst clerck inde secretarie der voorsz. stede, haer gecoren voocht in desen, tsamen voor deen
helfte ende Quierijn Gerritsz. metselaer mde erfgenaem van Catrijn Jans dochter voor (……) ende
bekende indier qualite getransporteert ende opgedragen te hebben, zulcx zij transporteerden ende
drogen op midts desen ten behouve van meester Ghijsbrecht Jorijs zoon een bezegelden schouten
brieff van Warmont, beginnende: Wij Arnoult van Tol bailliu ende schout inden heerlicheijt van
Warmont etc. sprekende op eenen Willem Cornelisz. innehoudende de somme van zes gulden
tsiaers, ter losse met hondert gulden in hooftgelde, sprecialicken verzeeckert volgende de voorsz.
brieff van date den tweden Meij 1568, daer op desen onsen op es deursteecken, mitsgaders alle
brieffs recht ende anzeggen hem comparanten daer aen ende aende hooftsomme daer inne verclaert
competerende, omme daer mede te mogen winnen ende verliesen in allen schijn oft zij comparanten
zelver waren. Bekennende haer ter zaecke vande voorsz. transporte wel ende volcomelicken
vernoucht, voldaen ende betaelt te wesen den lesten penninck metten eersten. In oirconden desen
brieff besegelt met onsen zegelen opten zestienden januarij 1500 ende tachtich. Onder de plaijcque
stont geteijckent Jan van Hout. Ende was vuijthangende bezegelt met twee groene wasse zegelen
vuijthangende in dublen staerte.
Nr. 82 folio 71 d.d. 03-11-1586.
Up huijden compareerde voor mij IJsbrant Jacobsz. van der Bouchorst notarijs publijck bijden Hove
van Hollant geadmitteert voor den getuijgen nae beschreven deersame Mr. Ghijsbrecht Jorijs zoon
eertijts pastoor ende canunnick in sinte Pancraes kercke binnen Leijden ende heeft getransporteert,
gecedeert ende opgedragen, transporteert, cedeert ende draecht op midtsdesen Jan Ghijsbrechts
zoon coorncoper, Claes Adriaensz. brouwer, Pieter Oom Pietersz., Sander Aelberts zoon ende
Cornelis Gerijts zoon de Haes als meesteren van sinte Catrijnen gasthuijs binnen Leijden tot des zelffs
gasthuijs behouff een schouten bezegelden losrente brieve van Warmondt, spreeckende up Willem
Cornelis zoon buijerman aldaer, innehoudende de somme van zes gulden tsiaers, verschijnende
jaerlicxs Phillipus ende Jacobi. Ter losse met hondert gulden in hooftsomme, sprecialicken
verzeeckert op vier honden landts, al volgende den brieve, beginnende: Wij Arnoult van Tol bailliu
ende schout etc. wesende in date den tweeden Meij anno 1500 acht ende tzeventich. D’voon Mr.
Ghijsbert altijts bij transporte angecomen, zoe vande meesteren vande voorsz. gasthuijse als van
Barbara Andriesdr. ende Quierijn Gerijts zoon metselaer all volgende den transporte in date den 16 e
Januarij anno 1500 tachtich, mitsgaders alle recht, actie, toe ofte anzeggen hem comparant aende
voorsz. losrentebrieve ende aende jaerlicxe rente ende hooftsomme, mitsgaders tjaer renten
verloopen Meij lestleden competerende, omme bij tvoorschreven gasthuijs mette voorsz. rentebrieve
te mogen winnen ende verliesen in alle schijn off hij comparant voorsz. zelver waere. Constituerende
ende stellende mitsdien tvoorsz. gasthuijs daer van in zijne plaetse. Voorts zoe bekende dvoorn.
comparant hem ter cause van dese transporte, cessie ende overgifte wel ende volcomelicken
vernoucht, voldaen ende betaelt te wesen den laetsten penninck metten eersten ende dat met een
lijfrentebrieve van zes gulden tsiaers, staende ten lijve vanden voorn. Mr. Ghijsbrecht die de voorn.
meesteren tsijnen behouve hebben verleden als oock dat zij nae zijne overlijden belooft hebben vuijt
te reijcken vijff ofte thien man personen gesamentlick thien stuijvers jaerlicxs volgende de bezegelde
brieve daer van zijnde. Ende d’voorn. comparant versochte aen mij notaris ten behouve van tvoorsz.
gasthuijs hier van gemaect te werden een ofte meer acten in behoorlicke forme. Aldus gedaen binnen
Leijden upten derden Novembris anno 1500 zes ende tachtich ter presentie van Maerten Roeloffsz.,
Nijcolaes Pietersz. als gelooflijcke getugen hier toe versocht ende gebeden.
Nr. 83 folio 72 d.d. 01-03-1591.
Wij Willem Dammasz. schout inden ambachte van Warmont, Cornelis Pietersz. Voijs ende Pieter
Willems zoon schepenen aldaer ende Jacob Meijnersz. schout inden ambachte van Alckemade, Jan
Willemsz. ende jonge Dirck Dircxz. schepenen inden selffden ambachte doen condt alle luijden dat
voor ons elcx in ons regart persoonlicken gecomen ende gecompareert zijn Jan Gerritsz. ende
Huijbrecht Gerritsz. gebroeders beijde buijrluijden inden ambachte van Warmont voorsz. ende
bekenden elcx een voor all als principael debiteur, onder renunchiatie vande beneficien ordinis,
divisionis et excussionis als daer van ende vanden innehouden vandien wel onderrecht ende
gewaerschouwet zijnde als behoort, mits desen voor heur ende heuren erven wettelijcken vercoft te

hebben ende sulcx deuchdelicken schuldich te wesen Cornelis Gerritsz. de Haes, Alexander
Aelbrechtsz., Philips Hantschoe, Gerrit Oom Claesz. ende Gerrit Lenaersz. schoemaker als meesters
vanden armen van sinte Catarinen gasthuijs binnen Leijden ende zulcx ten behouve ende profijte
vanden selven armen, off den geenen die heur recht ende actie van desen sal hebben vercregen, een
eeuwige ende erfflicke losbare rente van acht ende twintich guldens van 40 grooten tstuck twee
stuvers ende acht penningen tsiaers, die zij comparanten alle ende telcken jare belooffden te betalen
up heure costen onvermaent in handen vanden rentmeester vanden voorsz. gasthuijs alsdan inder tijt
zijnde, off dese heure actie vercrijgende, den eersten dach Martij. Ende dat altijt vrij suver gelt, zonder
cortinge off eeniger deductie, tsij van beden, subventien, thienden, 20e, 50e, 100e meerder off minder
penningen, contributien, verpondingen off andere impositien hoe die genompt ende bij wijen d’selve
zullen mogen werden geordonneert, ommegeslagen ende tot laste vande rentheffers geheven te
werden. Nijet jegenstaende eenige ordonnantie, placcaten ofte resolutien in contrarie van desen
alreede geëmaneert ofte die noch in tijden ende wijlen vuijtgegeven ende gepubliceert sullen werden,
den crachte ende tdispositijff der welcke zij comparanten nu voor alsdan ende alsdan voor alsnu met
goeder wille ende voordachticheijt mits desen renunchierende ende belooffde bij eere, eet ende
vromicheijt hemluijden met genigen der zelver in prejuditie vanden rentheffer directelicken noch
indirectelicken te behelpen. Ende ingevalle dvoorsz. comparanten ofte heuren erven ……… dese
stipulatie ende overcompste cortinge int geh……. …hden te doen, zoe zullen zij comparanten in dat
g…. gehouden sijn inde plaetse vanden voorsz. acht ende twintich gulden twee stuvers ende acht
penningen jaerlicx ten voorsz. verschijndage te betalen de somme van zes ende dertich gelijcke
guldens ende daer van te passeren nijeuwe souffisante rentebrieve in solita et debita forma. Ofte
indient den selven renteheffer gelieft, de rente dadelicken te lossen, gemerct dese rente over
dontfangen hooftsomme tot vier hondert ende vijftich guldens munte voersz. gelijck de comparanten
bekenden ten regarde vanden bedongen vrijheijt es vermindert tegens den penning zestien. Ende sal
alsulcx teerste jaer den voersz. rente verschenen ende ommegecomen zijn den eersten dach Martij
inden jare 1500 vier ende tnegentich nu eerstcomende. Ende soe voorts van jare te jare ten zelven
verschijndage dvoorsz. jaerlicxe rente te betalen geduijrende soe lange ende ter tijt toe dvoorsz. rente
effectuelijcken ende all sal wesen gelost ende gequeten. Twelck zij comparanten ende heuren erven
tot allen tijden alst hem belieft zullen mogen doen, mits tselve een halff jaer te vooren den heffer van
desen wettelicken denunchierende ende waerschouwende ende in eender hooftsomme up leggende
ende betalende vier hondert ende vijftich gulden als vooren, in goeden, gouden, silveren, gevalueerde
ende gepermitteerden gelde. Ende daer bij vougende sulck danige verschenen ende onbetaelde
renten als ten dage vande lossinge geschiet, verschenen ende onbetaelt zullen zijn. Ende omme de
jairlicxe rente ende hooftsomme vandien, mitsgaders tgene wes hier vooren staet wel souffisantelijck
te verseeckeren ende te funderen, soe hebben de voorn. comparanten daer toe mits desen
specialicken gehijpotequeert, gestelt ende verbonden, te weten dvoern. Jan Gerritsz. zijn hoffstede,
huijs, twee bergen, schuijre, bepotinge ende beplantinge daer op staende, gelegen inden voorsz.
ambachte van Warmont, groot vier hont bijden hoop zonder maet. Belent aende noortoostsijde Willem
Dammisz. schout voorsz., aen tsuijtoosteijnde de Leede, aende zuijtwestzijde dvoorsz. Willem
Dammisz. ende aen tnoortwesteijnde den heerwech. Noch zij comparanten tsamen twee morgen riet
ofte kenniplant genaempt tQuacken bos bijden hoop zonder maet inden ambachte van Alckemade,
dvoorn. comparanten tsamen eijgentlijck toecomende, belent ende belegen hebbende aende
noortzijde Bette Dircx dochter, aende oosteijnde Heijnrick Dirck Heijnricxz., aende suijtsijde Pieter
Cornelisz. ende aen twesteijnde de Rijt. Wesende dvoorsz. twee hijpoteuen vrij gelijck gemeen vrij
buijrlant, zoe zij comparanten respective bij eede verclaerden. Ende voorts generalick zij comparanten
heure personen ende alle heure andere goederen, roerende ende onroerende, jegenwoordige ende
toecomende, actien ende crediten geen vandien vuijtbesondert noch buijten gehouden, stellende de
zelve ende de keure vandien tot verbant ende executie vande Hove van Hollant ende allen anderen
hoeven, rechten ende rechteren met inne winninge vande costen der executie. Ende zij comparanten
bekenden hem ter cause vande coope ende constitutie der jaerlicxe rente voorseijt wel ende
volcomelijck vernoucht, voldaen ende betaelt te wesen den eersten penning mitten laesten.
Renunchierende tot dien eijnde specialijck dexceptie non numerate pecunie. Ende voorts generalick
alle andere exceptien ende weeren van rechten desen eenichsins hinderlicken zijnde. Alle dunc
zonder arch ende liste. Des ten oirconde hebben wij Willem Dammas schout inden ambachte van
Warmont in presentie vande schepenen voorn. ende Jacob Meijnersz. schout van Alckemade in
jegenwoordicheijt vande voorsz. schepenen deur bede ende verlijde vande voornoemde comparanten
elcx in ons regart desen brieve met onse segele vuijthangende besegelt ende tot meerder kennisse
ende seeckerheijt hebben dvoorsz. schepenen respective als getugen desen brieve onder de ploije
met heur gewoenlick hantgeschrift ondergeteijckent. Aldus gedaen int jaer ons heeren duijsent vijff
hondert drije ende tnegentich upten eersten dach Martij. Des zoe belooffde Jan Gerritsz. comparant

voorn., onder verbant ende executie alsboven dvoorn. Huijbrecht Gerritsz. zijnen broeder ende borge
hier van te vrijen, indemneren, costeloos ende schadeloos te houden. Actum alsboven. Onder de
plijcke stont geteijckent Cornelis Pietersz. Voijs zijn merk, Pieter Willemsz. merck, Jan Willemsz.
merck, jonge Dirck Dircxz. merck.
De telling van de folio’s begint hier weer met 69.
Nr. 84 folio 69a. d.d. 11-03-1522.
Aerlanderveen.
Zes ponden hollands min een quartier tsiaers op Pieter Willemsz.
Ic Pieter Willemsz. wonende inden ban van Aerlanderveen doe condt ende kenlick alle den gheenen
die desen brief zullen zien of horen lesen als dat ick bekenne schuldich te wesen Haduwi, Jacop
Nieveensz. wedue of den houder van desen brief zes pondt min een quartier hollandts loopens ghelt,
dertich groot gerekent voor elck pondt eewige ende erflicke renten tsiaers. Ende zullen verscijnen op
sinte Pieters dach ad Cathedram of vierthien dagen daer nae onbegrepen. Ende die belove ick te
betaelen als willekoret gelt. Ende dese renten heb ick geset op vier morgen lands leggende in die
brucweer daer ick nu ter tijt op wonende ben ende is streckende wt den Rijn in tsGraven wildernis.
Ende heeft belandt an die noordtzijde Gerijt Jansz. mit zijn bruijcweer ende an die noordtzijde Dirck
Heijnricxz. mit zijn bruijcweer. Ende noch zette ick daer onder al mijn ghoet gewonnen ende
onghewonnen, dat ick nu ter tijt hebbe of hier nae zal moghen vercrijgen. Behoudelicken zal Pieter
Willemsz. dese renten voorsz. mogen lossen alst hem belieft, die penninck mit zesthien, te weten die
heele somme oft die helft hoet hem belieft, mit die verscheenen renten ende dat mit goet gelt. Te
weten een gouden gulden voor acht en twintich stuvers ende een philips gulden voor vijf en twintich
stuvers of paijment hore waerde. Ende hier hebben bij, an ende over geweest als tugen Evert Jansz.
ende Dirck Heijnricx zoon. Ende alsoe ick Pieter Willemsz. zelver gheen zegel en gebruijck, zoe heb
ick gebeden eersamen man Jacop Jacopsz. schout tot Aerlanderveen dat hij desen brief over mijn
wilde bezegelen, twelck ick Jacop Jacopsz. schout voirsz. garen gedaen hebbe duer bede van Pieter
Willemsz. ende hebbe mijn zegel hier onder an gehangen in tegenwoordicheijt der tuijgen. Int jaer ons
heeren 1500 ende tweentwintich opden elften dach van Maert.
Nr. 85 folio 69va d.d. 11-03-1522.
Thien ponden hollants siaers op Dirck Heijnricx zoon.
Ic Dirck Heijnricxz. wonende inden ban van Aerlanderveen doe kondt ende kennelick alle den
gheenen die desen brief zullen zien of hooren lesen dat ick bekenne schuldich te wesen Haduwi,
Jacop Nieveensz. wedue of den houder van desen brief, thien pondt hollandts tsiaers eewighe ende
eerfelicke renten dertich groot gerekent voer elck pondt. Ende dese renten bekenne ick te staen op
mijn huijs weer ende is zes ende twintich morgen lands ende is streckende wten Rijn in des sGraven
wildernis. Ende heeft belandt an die noortzijde Pieter Willemsz. ende an die zuijtzijde Dirck Willemsz.
mit zijn lech weer. Ende voorts zette ick daer onder alle mijn goet, gewonnen ende onghewonnen dat
ick nu ter tijt hebbe of hier nae zal mogen vercrijgen. Ende dit landt voorsz. belove ick Dirck Heijnricxz.
niet te verderven noch te verquaden. Ende dese renten zullen verschijnen op sinte Pieters dach ad
Cathedram of 14 dagen daer nae onbegrepen. Ende ick Dirck Heijnricxz. belove dese renten te
betalen als willekeurt gelt. Behoudelicken zal Dirck Heijnricxz. dese renten mogen lossen die penning
mit 16 mit de verscheenen renten. Ende dat mit goet gelt, te weten een gouden gulden voor 18 sch.
ende een philips gulden voor 25 sch. of paijment hore waerde. Alle dijnck zonder argelist. Ende hier
hebben bij, an ende over geweest als tugen Pieter Willemsz. ende Evert Jansz. Ende tot meerder
zekerheden zoe heb ick Dirck Heijnricxz. voorsz. gebeden den eersamen man Jacop Jacopsz. schout
tot Aerlanderveen dat hij desen brieff over mijn wijlde bezegelen. Twelck ick Jacop Jacop schout
voorsz. garen gedaen hebbe doir bede van Dirck Heijnricxz. ende hebbe mijn zegel hier onder an
gehangen in thegenwoordigheijt der tuijgen. Int jaer ons heeren 1500 ende twee ende twintich opten
elften dach van Maert.
Nr. 86 folio 70a d.d. 21-03-1522.
Wij Willem Willemsz. ende Claes Claes zoon schepenen in Leijden oirkonden dat voorden gherechte
quam Hadewij, Jacop Nuweveens wedue met Gerijt Jacops zoon horen gecoren voocht in dese
zaecke. Ende ghaf over meester Jan van Beveren twie rentebrieven daer desen brief doirsteecken is
mit recht ende mit vonnisse als recht is. Ende schepenen wijsden Mr. Jan voorsz. daer mede te
winnen ende te verliesen in allen schijn oft Hadewije voorn. zelver waer. Ende waert zaecke dat
meester Jan voorsz. niet betaelt en worde vanden renten inde principalen brieven begrepen op
alsulcke dagen ende termijnen als die zelve brieven in houden ende verclaren, soe geloveden
Hadewije, Gerijt Jacopsz voorsz. ende Jacop Roelofsz. mit gesamender handt ende elcx voor all Mr.
Jan voorn. die voorsz. renten alsdan zelver wt te reijcken, op te leggen ende te betaelen, zonder
eenich weer van rechten, geestelick of waerlick, daer jegens te doen of te doen doen in eeniger
manieren. Ende Hadewije, Jacop Nuweveens wedue voorsz. lovede Gerijt Jacopsz. ende Jacop

Roelofsz. voorn. hier of schadeloos te houden. Ende Gerijt Jacopsz. ende Jacop Roelofsz. voorsz.
loveden malcader ende elcx den anderen vander helft hier of schadeloos te houden. Voort zoe beliede
haer Hadewije voorsz. van dese overghifte wel voldaen ende betaelt, den lesten penning mitten
eersten. In oorconden desen brief bezegelt mit onsen zegelen. Int jaer ons heeren duijsent vijfhondert
twie ende twintich opten een ende twintichsten dach in Maerte. opte ploije stondt gheteijckent H.
Florijsz.
Nr. 87 folio 70a d.d. 20-11-1546.
Wij Jacop van der Does ende Claes Aelwijn Claesz.sz. schepenen in Leijden oirconden dat voorden
gerechte quam Mr. Joost Clementsz. priester vice pastor tot Oestgeest mit David Egbertsz.
voorspraecke zijn gecoren voocht in dese zaecke ende gaf over die ghasthuijs meesteren van sinte
Kathrijnen ghasthuijse binnen Leijden als Willem Dircxz. olijslagher, Sijmon Jan Reijersz.sz., Mees
Doensz., Gerijt Roelofsz. ende Heijnrick Cornelisz. de Wilde tot des voorsz. ghasthuijs behouf twie
schouten brieven van Leijden daerop ghetransficxeert daer desen brief doirsteecken is, mit recht ende
mit vonnisse als recht is. Ende schepenen wijsden die ghasthuijs meesteren voorn. ende diet
naemaels wesen zullen tot des voorsz. gasthuijs behouf daer mede te winnen ende te verliesen in
allen schijn oft Joost Clementsz. voorn. zelver ware. In oirconden desen brief bezegelt mit onsen
zegelen int jaer ons heeren duijsent vijfhondert zes ende veertich opten twintichsten dach in
Novembri. Opte ploije stont geteijckent Deijman.
Nr. 88 folio 70va d.d. 10-03-1550.
Zes karolus guldens tsiaers op Sijmon Henricx zoon.
Ic Bouwen Jans zoon bailliu ende schout vande Vrije Hoef ende schout van Aerlanderveen doe condt
allen luden dient behoren dat voor mijn ende twee getugen hier onder genomineert, gecomen ende
persoonlic gecompareert is Sijmon Henricxz. ende bekende voor hem zijnen erven ende
nacomelingen vercoft te hebben ende schuldich te wesen Anna Claesdr. of den houder van desen zes
karolus guldens tsiaers eewige ende erflicke renten tstuck 40 grooten vlaems van 88 int marck of
paijment dier waerde. Te betalen alle jaers Petri ad Cathedram daer van teerste jaer renten
verschijnen zal Petri ad Cathedram nu eerstcomende alsmen schrijft 1500 een ende vijftich ende zo
voort van jare tot jaere eewich gedurende. Van welcke voorsz. coop ende schulde die voorsz. Sijmon
Henricx zoon bekende al wel vernoucht voldaen ende betaelt te wesen den lesten penninck mit den
eersten. Ende heeft ter cause voorsz. specialicken verbonden, gheijpotekeert, veronderpandt ende
gestelt zeeckere vier morgen landts bijden hoop zonder maet leggende in Aerlanderveen voorsz.,
streckende wt den Rijndijck tot Willem Dircxz. landt toe, twelck Jaep Thomasz. plach te gebruijcken.
Ende hebben naest ghelandt aen doostzijde Gerijt Roelofsz., aen westzijde heer Gerijt Sijmonsz.
Ende voorts generalicken alle zijn andere goeden roerende ende onroerende die hij comparant nu ter
tijt heeft ende naemaels zal mogen vercrijgen waermen die bevinden zal, gheen goeden noch vrije
plaetsen wtgezondert. Stellende die zelfde goeden tot bedwanck van allen rechten ende rechteren zo
dattet den houder sbriefs geheven ende tcorste zal duncken te wesen. Ende om tgunt dat voorsz. is
vast ende wel tonderhouden, zo renunchieerde Sijmon voorsz. voor hem ende alle nacomers alle
exceptien, gratien, previlegien, cessie, respiten, pandtkeeringhen ende weer van recht in eenigher
manieren ter contrarie behoudelicken zo zal die voorsz. Sijmon Henricxz. dese voorsz. renten moghen
lossen ofdoen ende quijten alst hem gehouden zal, mits opleggende teene mael in hooftgelde hondert
der voorsz. carolus guldens of paijment dier waerde, mit alle bedroch buten gehouden. In oerconde
hebbe ick Bouwen Jansz. baliu ende schout desen brief mit mijn zegel wthangende bezegelt. Daer bij
e
waren als tugen Jacob Jansz. ende Willem Pietersz. Actum anno 1500 vijftich den 10 dach Martij stilo
commeni. Ondertekent Philips Claesz.
Nr. 89 folio 72a d.d. 07-02-1592.
Wij Willem Jansz. bailliu ende schoudt van de Vrije Hof ende schout inden ambachte van
Arlanderveen, Seger Pietersz. ende Mateus Cornelisz. buijrluijden tot getuijgen inden selven ban,
doen cont allen luijden dient behouren dat voir ons in persone gecomen ende gecompareert es Jacob
Jacobsz. Boirtgen onsen mede buijrman ende bekende voir hem zijnen erven ende nacomelingen wel
ende wettelijck schuldich te wesen ende deuchdelicken vercoft te hebben Jan Ghijsbrechtsz.
coorencoper, Cornelis Gerritsz. de Haes, Alexander Aelbrechts zoon, Gerrit Oem Claesz. ende
Lambrecht Jacobsz. brouwer als meesteren van den armen van sinte Catrijnen gasthuijs binnen
Leijden tot des zelffs gasthuijs behouff, mede voor heur ende heure nacomers in officie zijnde off dese
heure actie vercrijgende, de somme van twaleff carolus guldens van 40 groeten ende thien stuvers
tsiaers euwige ende erffelicke losbaer renten. Te betalen alle jaers dvoorsz. rente onvermaent binnen
der voorsz. stede van leijden ten huijse ende aen handen vande gasthuijsmeesteren ofte heuren rente
meesteren inder tijdt zijnde, off dese heure actie vercrijgende, Alreheijligen dage wesende den
eersten Novembris. Ende dat vrij gelts zonder eenige deductie ofte affbreck tsij van beeden
e
e
e
e
subventien schattingen van verpondingen off andere contributen van 100 , 50 , 20 , 10 meerder off

minder penningen, hoe die genaemt ende bij wijen die alreede geconsenteert ende ommegeslagen
zijn, off alsnoch in tijden ende wijlen geconsenteert ende ommegeslagen sullen mogen werden,
alwaert zoe dat expresselicken gestatueert, jae bij volcomen edictie gepubliceert ware, datmen van
dese ende gelijcke renten cortinge ende affslach zoude moeten lijden, met derognatie van alle
conventien ende overcompste ter contrarie, derhalven hij comparant bij desen verteech ende te
buijten ging het dispositijf vande placaten, bevelen ofte ordonnantiën in crachte vande welcke hij
comparant ende sijnen erven geoorloft zouden zijn ofte toegelaten werden eenige cortinge te moegen
doene. Belovende in conformite vandien dvoirsz. rente in allen gevalle vrij te betalen. Ende bij aldien
hij comparant ofte zijnen erven nijet jegenstaende dvoirsz. stipulatie ende belofte eenige cortinge
poechde te doen, sal hij comparant ende sijnen erven in sulcken gevalle gehouden weesen zoe hij
comparant bij zijnen mannen waerheijt in plaetse van eede voir hem ende zijnen erven bij dese
beloeffde bij forme van peijne tvoirsz. gasthuijs vande voirsz. rente te betalen in regaert van heur
interest drie gulden ten prijse voirsz., zoe dickmael als hij dvoirsz. cortinge doen sal, daer van teerste
jaer renten voorseijt gevallen ende verschenen sal weesen Alreheijligen dage anno 1500 twee ende
tnegentich toecomende. Ende zoe voirts van jare te haere telcken Alreheijligen dage daer aen
volgende dvoorsz. rente in manieren voirsz. te betalen geduijrende zoe lange ende ter tijdt toe dat
dese jaerlixe losrente voirseijt geheel volcomelicken ende all affgelost, geredimeert ende gequeten sal
zijn. Twelck hij comparant voirsz. zijnen erven ende nacomelingen ende elcx van hem tot allen tijden
tsijnen ende tharen believen sullen moegen doen mits teffens ende toe eenen male opleggende ende
betalende de somme van twee hondert gulden in hooftsomme met alle de verschenen, verlopen ende
onbetaelde renten na e rate ende advenant des tijts, ten dage vande lossinge verschenen . Ende dat
met goeden gevalueerden gelde alsdan cours ende ganck hebbende. Des sal dvoorsz. comparant
begerende de lossinge te doen tselve den gasthuijs meesteren inder tijdt zijnde gehouden weesen
een halff jaer van te voeren behoirlick te insinueren ende verwittigen. Ende omme tvoorsz. gasthuijs
off dese haere actie vercrijgende ter cause vande jaerlicxe rente voorsz. ende hooftsomme vandien
mitsgaders de costen daeromme te doen, wel te funderen ende versekeren soe was dvoorn. Jacob
Jacobsz. Boirtgen comparant voorsz. daer onder ende ter cause voorseijt stellende, verbinden ende
hijpoteequerende, stelt, verbindt ende hijpotequeert mits desen specialicken twee ende twintich
morgen lants, luttel min off meer met huijs, barge, boemte ende planting daer opstaende, gelegen
inden ambochte van Aerlanderveen voirsz., belent ende belegen hebbende aende noortzijde Cornelis
Joachimsz. cum socijs ende aende zuijtzijde Roeloff Sijmonsz. mede met zijn consorten, streckende
voir vuijten Rhijn tot achter in tScraven wildernis ofte Jan Dammisz. Veen toe. Ende voirts
generalicken alle zijne comparants andere goederen, roerende ende onroerende, jegenwoirdige ende
toecomende, actijen ende credijten geen vandien vuijtgesondert, stellende dselve ende de heure ende
vruchten vandien ter executie verbandt ende bedwang van allen tsheeren rechten ende rechteren,
omme bij faulte van quade betalinge der voirsz. jaerlicxe renten mette hooftsomme vandien daeraen
ende oeck aende keure vandien terstont te moegen doen executeren mette costen. Voirts zoe
bekende hij comparant voir hem ende zijnen erven vande voirsz. gasthuijs meesteren ter cause vande
hooftsomme ende copinge der losrente voorseijt in gelde voirsz. wel volcomelick vernoucht, voldaen
ende betaelt te wesen den lasten penninck mitten eersten. Renunchierende tot dien eijnde dexceptie
non numeratien pecunie ende voirts generalicken alle andere exceptien ende weren van rechten
desen eenichsins hinderlicke zijnde. Alle ding sonder bedroch, arch ofte list. Des toirconde soe hebbe
ick Willem Jansz. bailliu ende schout voirn. doir beede ende ten verlijde van Jacob Jacobsz. Boirtgen
comparant alhier desen brieve met mijnen seegele beneden vuijthangende besegelt tot kennisse
vande voirsz. buijren. Ende wij buijrluijden voirn. hebben desen elc tmeerder kennisse onderteijckent.
Aldus gedaen opten 7e Februarij anno 1500 twee ende tnegentich stilo novo. Mij jegenwordich ende
was onderteijckent Jan Bouwensz. Zts, Zeger Pietersz., Matheus Cornelisz. ende was vuijthangende
besegelt met een groenen wasse zegel aen dubbelde staerte.
Kanttekening: Inde plaets van dese brief is bij Jacob Jacobsz. Boertgen een anderen brieff gepasseert
ende dese gelost, staende achter folio (?) daeromme dese alhier deurgeslagen.
Nr. 90 folio 74 d.d. 04-11-1578.
Achtien gulden tsiaers specterende up Willem Woutersz. buijrman Ter Aer, verschenen julij.
Copie.
Ick Gherijt Willemsz. schoudt inden ambocht vander Aer doen condt allen luijden dat voor mijn ende
twee buijertuijgen hier nae geschreven in persone gecompareert is Willem Woutersz. buijerman inden
selffden ambocht ende bekende voor hem ende zijnen erven mitsdesen vercoft te hebben ende
schuldich te wesen Ghijsbert Phillipsz. Zael oock hem ende sijne nacomers off actie van dese
vercrijgende die somma van achtien karolus guldens tsiaers, losbaere renten, elcken gulden voor
veertich groten vlaems gereeckent. Ende hij comparant beloofde voor hem ende zijnen nacomers
dese voorsz. renten alle jaers te betalen op sinte Jacobs dach in julio ten langsten voor Lamberti daer

aen volgende wel betaelt. Daer teerste jaer renten off verschinen sal Jacobi anno 1500 negenen
tseventich eerstcomende. Ende soe voort van jare te jare ter tijdt toe dat die voorsz. renten afgecoft
ende gelost sullen worden. Dat welcke Willem Woutersz. voornt off zijnen nacomers tot allen tijden sal
moegen doen tot sijnen vermoegen, mits opleggende teenen mael in hooftgelde drie hondert der
voorsz. karolus guldens met die renten nae beloop des tijdts verschenen als die lossinge geschiet ofte
tot drie termijnen, telcken opte leggen hondert der voirsz. carolus guldens mit die renten nae beloop
des tijts. Ende dat mit alle gancbaer lopende gelt in tijde vande lossinge gancbaer sijnde onder den
gemeenen coopman. Bekennende hij comparant voorn. ter cause voorsz. van Ghijsbert Phillipsz.
voirsz. wel voldaen te wesen den lesten penninck mitten eersten. Ende om dese voorsz. renten ende
hooftpenningen wel te verseeckeren soe was Willem Woutersz. comparant daer onder verbindende
specialicken mits desen zijn huijs ende erff, staende ende gelegen in Corter Aer, belent aende
noortzijde Jacob Jansz., ant oosten die Corter Aer wech, ande zuijtzide Pieter Cornelisz. ende ant
westen Willem Pietersz. Ende daer toe noch op vier margen heel landts inden selffden ambocht dair
dese hooftpenningen vuijt spruijtende zijn, belent ande noortzide Jacob Jansz. vier acker, ande
suijtside Pieter Cornelisz. cum socijs, ant oost dat oude theelant ende ant westen hij comparant selfs
met zijn bancken. Welcke voorsz. vier margen lants hij comparant noch sijn nacomers nijet en sullen
moegen insteecken omme te verdelven ofte slachturven, vuijtgeseijt die Heijnsloot over beijde sijden
te moegen trecken. Ende was dair noch onder verbindende alle sijn ende sijnder erven andere
goeden, roerende ende onroerende, jegenwoirdich ende toecomende, gheen wtgesondert om bij
gebreeck van quader betalinge der voirsz. renten alle jaers opten dach ende tijt voornt. Soe sal
Ghijsbert Phillips off zijnen erven off actie van desen vercrijgende daer aen ende ande keur vandien
verhalen ende doen executeren die verschenen renten mit al die costen dair om doende. Ende dat all
bij bedwanck ende verbant van allen rechten ende rechteren. Renunchierende dair toe hij comparant
voornt voor hem ende sijnen nacomers alle excepten ende alle weer van recht dat den inhouden van
desen in eeniger manieren soude contrariëren. Alle dinck sonder arch ende list. Desen toirconde zoe
hebbe ick Gherijt Willemsz. schout voirsz. desen brieff besegelt doir beden van Willem Woutersz.
comparant alhier, mijn zegel hier onder wthangende besegelt. In presentie van Clement Jansz. ende
Bonifaes Claesz. als tuijgen ende buijeren daer over geroepen, die welcke tuijgen desen brieff in een
oirconde onder die ploije onderteijckent hebben. Actum den vierden dach novembris anno 1500 acht
ende tseventich. Ende was ondergeteijckent Clement Jansz., Bo. Claesz. Ende was vuijthangende
besegelt met een groenen wassen segel in dubbelde staerte.
Nr. 91 folio 75 d.d. 17-01-1550.
Catwijck.
Neghen karolus gulden ende vijftien stuver tsiaers op Adriaen Martijnsz.,
Cornelis Pietersz. tot Reijnsburch.
Wij Jacob Jacobsz. schout inden ambochten van Valckenburch ende beijde Catwijcken, Jacob
Andries zoon ende Gerijt Ghijsz. gezworens der gherechte inden ambochten voorsz. doen condt allen
luijden dat voor ons gecomen ende gecompareert is zelver in parsoon Adriaen Marthijnsz. onse mede
buijrman tot Catwijck opt Zee. Ende gelijde mit desen voor hem ende zijnen erven vercoft te hebben
ende schuldich te wesen sinte Kathrijnen gasthuijs binnen Leijden een jaerlicxe erflicke losrente van
negen karolus guldens van veertich grooten vlaem tstuck ende vijfthien grooten vlaems tsiaers,
verschijnende de zelfde rente alle jaers den achten dach waer van teerste jaer rente verschijnen zal
den achten dach junij anno 1500 ende vijftich. Ende zoe dan voorts van jare tot jare geduijrende zoe
lange ende ter wijlen toe die voorsz. renten al of gelost, gevrijt ende gequeten zal zijn. Twelck Ariaen
Martijnsz. comparant voorsz. zijnen erven ende naecomelingen altijt zullen moghen doen tot horen
belieften, mits eens ende tseffens op te leggen ende te betaelen den penning mit zesthien ghelijcken
penningen in hooftgelde, in paijmente den gouden philipus gulden voor vijf ende twintich stuvers, den
gouden keurvorsters gulden tot acht ende twintich stuvers, den gouden karolus gulden tot twintich
stuvers, den stuver voor twee grooten vlaems ende allen anderen gouden ende zilveren paijmente
dier waerde. Mits tschaders altijts te betaelen die verloopen renten nae beloop des tijts, verscheenen
als die lossinge geschiet. Welcke rente ende thooftgelt van dien Ariaen Martijnsz. comparant voorsz.
verzekert ende gheijpotekeert heeft specialijck dese naegeschreven drie perchelen van landen. Inden
eersten twee sticke landts leggende inden ambocht van Catwijck ende is dat eene sticks landts groot
omtrent vier hondt landts, bijden hoop zonder maet ende heeft belendt ende belegen an die noortzij
Pieter Claes Jaep Wouterszsz. mit bruijckwaer, an dat oosten dat Melckpadt, an die zuijtzij ende an
dat westeijnde Ariaen Martijnsz. comparant voorsz. zelver. Ende ander groot wesende omtrent twee
hondt landts, bijden hoop zonder maet ende heeft belendt ende belegen an die noortzij die laen, an
die oostzij dat Melckpadt, an de zuijtzij Onsen Vrouwen kerck binnen Leijden ende an die westzij
Ariaen Martijnsz. comparant voorsz. zelver. Ende voorts noch die gerechte helfte van veerthien hondt
landts leggende inden ambochte van Valckenburch gemender voer ende aerde met die Viscoppele

binnen Leijden ende heeft belendt ende belegen an die noortzij die kerc van Wassenaer, an die
oostzijde dat Reguliers clooster tot Leijderdorp mit die Hertcamp, an die zuijtzij Pieter Martijnsz.
drapier binnen Leijden ende an dat westeijnde meester Gerijt Ramp tot Haerlem. Ende voort generalic
ende specialick allen anderen hem comparants voorsz. goeden, zoe wel roerende als onroerende,
waer ende waeran die gelegen zijn, in steden, dorpen ende daer buijten die hij comparant voorsz. nu
ter tijt heeft ende hier naemaels vercrijghen mach, nerghens eenighe van dien tot eeniger plaetsen
wtbesondert tot verbandt van heerlicke ende reale executie des Hove van Hollandt ofte alsulck recht
alst den ghasthuijs meesters van sinte Kathrijnen gasthuijs voorsz. inder tijt dat eerste ende best
belieft mit schaders oock allen costen, interest, hinder ende schade hier omme gedaen ende geleden.
Ende oft dat niet goet genouch en waer, zoe compareerde oock mede voor ons schout ende
ghezworens voorsz. Cornelis Pieters zoon van Reijnsburch ende stelde hem ende alle zijnen goeden
borge daer voor. Soe wel roerende als onroerende die hij oock nu ter tijt heeft ende hier naemaels
vercrijghen mach, nerghens tot eeniger plaetsen wtbesondert tot ghelijcke verbandt als voren.
Renunchierende ende te buijten gaende allen relievementen, exceptien ende anderen nieuwen
vonden diemen zouden moghen dencken, peijnsen, vinden ende visieren in eeniger manieren des ter
contrarie. Ende die voorn. Ariaen Martijnsz. beloofden Cornelis Pietersz. zijnen voorn. borrich hier van
costeloos ende schadeloos te houden onder ghelijcke verbanden als voren. Ende Ariaen Martijnsz.
comparant voorsz. gelijde hem van desen coope all wel te vollen betaelt te wesen den lesten penning
mit den eersten van Willem Dircxz. olijslager, Jan Claesz. de Gue, Gerijt Roelofsz., Claes Jansz. Oom
ende Adriaen Claesz. als nu ter tijt ghasthuijs meesters van sinte Kathrijnen ghasthuijs voorn. Allen
dijnck zonder fraude, bedroch ende list. Dees toirconden zoe hebbe ick Jacob Jacobs zoon schout
voorsz. duer beden vanden comparanten voorsz. mijn eijgen zegel wthangende hier an gehanghen
ende dat oock ter beden ende in presentie vanden ghezworens voorsz. die zelfs gheen zegelen
gebruijcken. Actum dem 17e dach januarij anno 1500 ende vijftich nae tgemeen schrijven. Onder de
ploije stont gheteijckent E. Schevelin.
Nr. 92 folio 76v. d.d. 13-03-1592.
Transfix.
Wij Willem Jansz. bailiu ende schoudt vande Vrije Hoeven schoudt inden ambochte van
Aerlanderveen, Willem Ghijsbertsz. Zael ende Seger Pietersz. schepenen ofte buijerluijden tot
getuijgen inden zelffden van doen condt allen luijden dient bethoren dat voor ons in persone gecomen
ende verschenen es Cornelis Ghijsbertsz. Zael onse mede buijrman ende bekende voir hem sijnen
erven ende nacomelingen deuchdelicken getransporteert, gecedeert ende opgedragen te hebben,
transporteert, cedeert ende draecht up mits desen ten behouve ende proufijte van sinte Catarijnen
gasthuijs binnen Leijden off die dese heure actie zal vercrijgen, een schoute besegelde losrente brieve
vander Aer, spreeckende op Willem Woutersz. buijerman aldaer, innehoudende de somme van
achtien carolus guldens van 40 grooten vlaems tsuck tsiaers, verschijnende jaerlix Ste. Jacobs dach.
Ter losse met drie hondert gulden in hooftsomme al volgende den selven brieve, beginnende: Ick
Gerrit Willemsz. in date den 4e December anno 1500 acht ende tseventich. Den comparant
aengecomen ende aenbedeelt deur toverlijden van Ghijsbert Philipsz. Zael zijn overleden vader ende
vorder al tinhouden vandien waer op desen jegenwoirdige transfixe deur steken ende getransfixeert
es. Mitsgaders alle trecht, actie, toe ofte aenseggen hem comparant aenden voorsz. rentebrieve ende
deur crachte vandien aende jaerlixe renten ende hooftsomme daer inne verclaert ende begrepen.
Competerende mitsgaders tjaer renten dat Jacobij toecomende sal verschijnen. Constituerende ende
stellende dies aengaende d’voorsz. gasthuijse daer van in zijne comparants plaetse, omme mette
voorsz. rente brieve te moegen eijsschen, winnen ende verliesen. In alle schijne oft hij comparant
voorsz. selver ware. Belovende oick de selfden brieve ende die renten mette hooftsomme vandien
daer inne begrepen tvoirsz. gasthuijs off actie van hem hebbende te vrijen ende te waeren als recht es
ende waert zaecke dat namaels tvoorsz. gasthuijs tot geen betalinge vande voirsz. rente conde
gecrijgen ende die ijpoteecque ofte goederen daer voren gestelt ende verbonden niet goet ofte
souffisant genouch bevonden en werden omme de selffde rente mette hooftsomme vandien daer aen
te moegen consequeren ende verhalen, soe belooffde hij comparante in sulcken gevalle tvoirsz.
gasthuijs off actie van haer hebbende van heur achterwesen terstont selffs te contenteren te betalen.
Daer onder stellende ende verbindende hij comparant mitsdesen specialicken zijne huijsinge ende
erve gelegen inden voorsz. ambochte van Aerlanderveen daer hij comparant jegenwoirdelicken inne
woent, streckende vanden Voeren dijck tot achter aen Willem Ghijsbertsz. landt ter halver dworsloot
toe. Belent ende belegen hebbende aende noirtzijde hij comparant selffs ende aende zuijtzijde Willem
Ghijsbertsz. Sael sijn broeder. Ende voirts generalicken alle zijne comparants andere goeden,
roerende ende onroerende, jegenwoirdige ende toecomende, actien ende crediten, geen vandien
vuijtgesondert noch buijten gehouden. Stellende de selffde ende de keure ende vruchten vandien tot
verbant ende executie van allen heeren ende rechteren. Ende bekende voirts hij comparant vanden

voirsz. gasthuijse hem ter cause van dese transporte, cessie ende overghifte all ende volcomelicken
vernoucht, voldaen ende betaelt te wesen den eersten penninck metten lesten. Renunchierende tot
dien eijnde sprecialicken dexceptie non mimeratie pecunie ende voorts generalicken alle andere
exceptien ende weeren van rechten desen eenichsins hinderlicke zijnde. Alle ding zonder bedroch,
arch ofte liste, desen toirconde. Zoe hebbe ick Willem Jansz. bailiu ende schout voorn. doir bede ende
ten verlijde van Cornelis Ghijsbertsz. Sael comparant al hier, desen brieve ofte transfixe doir die
rentebrieve doirsteken met mijn segele beneden vuijthangende besegelt tot kennisse vande voorsz.
buijren. Ende wij buijrluijden voirn. hebben desen elcx tmeerder kennisse onderteijckent. Aldus
gedaen opten derthienden martij anno 1500 twee ende tnegentich stilo nove. Mij jegenwoirdich. Ende
was ondergeteijckent Jan Bouwensz. etc., Wijllem Ghijsbertsz. Sael, Zeger Pietersz. Ende was
vuijthangende besegelt met een groen wasse segel an dubbelde staerte.
Nr. 93 folio 78 d.d. 26-04-1550.
Ses gulden van 40 grooten tstuck tsiaers sprecckende up Anthonis Louris zoon,
Cornelis ende Theeus Arijs zoon gebroeders, verschijnende jaerlicx meije daghe.
Copie.
Ick Borwout van Griecken schout inden ambachte van Alckemade doe condt ende kenlick allen luijden
dat voor mij ende gebuijren hier ondergescreven gecomen sijn selver persoenlicken Anthonis Lourisz.
buijrman in Alckemade voorn., Cornelis Arijsz. ende Theeus Arijsz. gebroeders ende bekende die
voorsz. Anthonis Lourisz. wel ende deuchdelicken schuldich te wesen Willem Claesz. woonende tot
Leijden, die somme van ses gouden carolus guldens van 40 grooten vlaems tstuck tsiaers eeuwige
ende erfflicke losrenten die Anthonis Lourisz. voorn. belooffde voor hem sijnen erven ende
nacomelingen den voorsz. Willem Claesz. ofte actie van hem hebbende wel ende doechdelicken te
betalen ende vrij van allen costen ende commer te leveren, alle ende telcken jaere tot meijedage.
Ende vuijtganck meije altoos wel betaelt te wesen. Daer off teerste jaer renten vallen ende verschinen
sall tot meije dage anno 1500 ende eenenvijftich. Ende soe voorts van jaere te jaere daer
aenvolgende te betaelen elcke jaer renten geduijrende alsoe lange ende ter tijt toe dat dese voorsz.
renten ofgecoft ende gelost sullen wesen. Dat men tot allen tijden sall moegen doen teffens ende tot
eene male mit sessentnegentich gelijcke gouden carolus guldens voorsz. in hooftgelde. Ende mit die
verschenen ende onbetaelde renten die nae den beloop des tijts verschenen ende onbetaelt sullen
wesen als de lossinge geschiet. Ende dat mit guede ende gevalueerde gouden ende silveren
penningen, goedt van goude ende van silver nae die evaluatie der K. Mts gepubliceert den eersten
dach julij anno 1500 ende negen ende dortich. Ende van dese losrenten soe bekende hem Anthonis
Lourisz. voorn. all wel voldaen ende betaelt te wesen van Willem Claesz. voorn. den laetsten penning
mitten eerste. Ende omme dese renten alle jaers ten dage alsvooren wel te betalen ende well te
verseeckeren, soe was Anthonis Lourisz. voorsz. hier onder ende ter cause voorsz. specialicken mits
desen verbindende, veronderpandende ende ijpotecerende, inden eersten drije morgen lants bijden
hoop sonder maet, mit huijs, barch, schuijr ende poterie daer op staende, gelegen inden ambachte
van Alckemade voorn. Ende heeft belegen ande oostsijde Maerten Pietersz. ende Willem Willemsz.,
ant suijteijnde Baen Claessoon, ande westsijde Jacob Pietersz. ende Pieter Cornelisz. ende ant
noortende de Houcksloot. Ende voort generalicken ende specialicken alle sijne andere gueden die
Anthonis Lourisz. voorsz. nu ter tijt heeft ofte naemaels vercrijgen sal moegen, roerende ende
onroerende, waer ende waer an die gelegen sijn ofte bevonden sullen werden geen goeden ofte
plaetsen vuijtgesondert ofte buijten gehouden omme bij gebreecke der voorsz. jaerlicxe betalinge
ende hooftsomme vandien daer an te moegen versien ende verhaelen als erffpenning mit erffpenning
recht ofte als willecoer gelt bij willecoer recht ofte mit bedwanck van alle sheeren rechteren,
geestelicken ende waerlicken soe den houders sbrieffs dat believen sall mit die costen daeromme
gedaen ende geleden. Ende tot meerder verseeckerheijt vande voorsz. jaerlicxe betaelinge ende
hooftsomme vandien, zoe stellen hem Cornelis Arijsz. ende Theeus Arijsz. gebroeders voorn. als
vaste borge voor Anthonis Lourisz. voorn. voor die eene helfte vande hooftsomme voorsz. Ende
beloven tsamen den voorsz. Thonis Lourisz. vande helft vande hooftsomme voorsz. te vrijen costeloos
ende schadeloos te houden. Hier mede onder stellende ende verbindende alle hoere goeden die sij
tsamen nu ter tijt hebben ofte namaels vercrijgen moegen, roerende ende onroerende, geen goeden
ofte plaetsen vuijtgesondert ofte buijten gehouden. Ende dit al tot gelijck verbant als vooren. Sonder
eenige exceptie, pantkeringe, cessen off scriften waer van rechten daer tegens te mogen doen of te
doen doen in eeniger manieren ter contrarien. Alle arch ofte bedroch buijten gesloten. Desen
toeconden soe hebbe ick Borwout van Griecken als schout van Alckemade voorsz. desen brieff door
bede ende verlijde vande voorsz. comparanten besegelt mit mijnen zegele vuijthangende hier
beneden an desen brieff gehangen. Daer mede bij an ende over waren Jacob Cornelisz. ende Willem
e
Pietersz. buijrluijden inden ambachte voorsz. alsgetugen hier over geroepen ende gebeden opten 26

dach van aprille anno duijsent vijff hondert ende vijftich. Ende was besegelt mit een groen wasse
segel in dubbelde staerte.
Nr. 94 folio 79 d.d. 01-11-1599.
Transficx.
Wij Jasper van Banchem ende Claes Cornelisz. van Noordt schepenen in Leijden oorconden dat voor
ons gecomen ende gecompareert zijn Floris Jacobsz. veerman van tHellevoetse veer woonende inden
voorsz. ambachte van Hellevoet ende Maritgen Pietersdr. huijsvrouwe vande voorn. Floris Jacobsz.
als metten selven Floris haeren man ende voocht ende voor soe veele des noodt es bijden selven
Floris Jacobsz. haer man daer toe geauthoriseert wesende. Ende bekenden voor heur, heuren erven,
nacomelingen getransporteert, gecedeert ende overgegeven te hebben, transporteerden, cedeerden
ende gaven over mitsdesen de meesters van Ste. Catharinen gasthuijs binnen Leijden voor heur ende
heure nacomers in officie sijnde, off dese heure actie vercrijgende, de helfte van een besegelde
losrente brieve van Alckemade, spreeckende tot laste van Anthonis Lourisz. buijrman inden ambachte
van Alckemade, Cornelis Arijsz. ende Anthonis Arisz. gebroeders, innehoudende int geheel de somme
van ses gulden van 40 grooten tstuck tsiaers, waer van de wederhelfte tvoorsz. gasthuijs competeert
inde plaetse van Neeltgen Arijsdr. die als miserabel inden voorsz. gasthuijse onderhouden ende
aldaer es overleden. Verschijnende jaerlicx dvoorsz. rente meije dage, ter losse jegens den penning
sestien, all volgende die besegelde losrentren brieve daer dese jegenwoordige es getransfixeert.
Beghinnende: Ick Borwout van Griecken schout etc. wesende in date den 26e april anno ‘51. Dvoorsz.
helft dvoorn. comparanten aengecomen deur overlijden van Willem Claesz. des voorsz. Maritgens out
oom z.g., mitsgaders alle recht, actie toe ofte aenseggen hem comparanten aen de helfte van de
voorsz. losrentebrieve ende deur crachte van dien aen de helfte vande jaerlicxe verschijnende rente
mitsgaders aende helfte vande hooftsomme daer inne verhaelt ende begrepen competerende, omme
heure comparantes helfte der voorsz. jaerlicxe verschinende rente ende hooftsomme te moegen
eijsschen ende ontfangen in allen schijne off sij comparanten selver waren. Constituerende mitsdien
sij comparanten voor heure helfte tvoorsz. gasthuijs daer van in heure plaetse. Belovende zij
comparanten voor heur ende heure erven de helfte vande voorsz. losrentebrieve tvoorsz. gasthuijs te
vrijen ende te waren van allen commer ende opstal daer mede sij comparanten dselve in eeniger
manieren souden moegen belast ende beswaert hebben ende dat jaer ende dach onder generael
verbant van alle heure comparanten goederen, roerende ende onroerende, jegenwoordige ende
toecomende geene vuijtbesondert, tot verbant ende executie van allen heeren ende rechteren. Voorts
soe bekenden zij comparanten hem vande helfte vande coope, transporte ende overgifte vande
voorsz. rente brieve wel ende volcomelick vernoucht, voldaen ende betaelt te wesen den eersten
penning mitten lesten. Renunchierende tot dien eijnde specialicken dexecutie van de ongetelde gelde
ende voorts generalicken alle ander exceptien ende weeren van rechten desen eenichsins hinderlicke
sijnde. Ende dit all ter goeder trouwen ende sonder arch ofte list. In oorconden desen mit onsen
segelen bevesticht opten eersten novembris anni 1500 negenentnegentich. Onder de plijcke stont
gescreven folio 31. Compt den 40e penning 12 st. Onder stont geteijckent J. van Hout ende was
besegelt met twee groene wasse segelen in dubbelde staerte.
Nr. 95 folio 81 d.d. 24-04-1520.
Valckenburch.
Vijfthalve gouden Philipus gulden tsiaers op Wouter Arentsz. ende oude Jacop Pieters zoen
beijde tot Valckenburch.
Wij Jan Reijersz. ende Wermbout Pieters zoone schepenen in Leijden oirconden dat voor ons quamen
Wouter Arentsz. ende oude Jacop Pieters zoon wonende beijde in Valckenburch ende belieden
schuldich te wesen mit gesamender handt ende elcx voor al Floris van Bosch vijfthalve gouden
phillipus gulden tsiaers eewighe ende erflicke renten. Te betaelen alle jaers tot meije dage, daer of
teerste jaer renten verschijnen zal tot meije daghe alsmen schrijft duijsent vijfhondert een ende
twintich. Te versien ende te verhaelen an alle die goeden die Wouter Aernts zoon ende oude Jacop
Pietersz. voorsz. nu ter tijt hebben ende naemaels vercrijgen zullen, roerende ende onroerende, waer
ende waer an die gelegen zijn of bevonden zullen worden, binnen den ambochte van Valckenburch of
daer buijten, zonder eenich weer van rechte, tzij gheestelick of waerlick daer jegens te doen of te
doen doen in eeniger manieren hoemen dat zoude moghen dencken, peijnsen, vinden of visieren. Des
zijn voorwaerden dat Wouter Aerntsz. ende oude Jacop Pietersz. voorsz., horen erven ende
naecomelingen dese voorsz. renten zullen moghen lossen tot horen belieften tot eenen maele mit twie
ende tzeventich gouden phillipus guldens van vier ende tzeventich int marck, voor datum sbriefs
geslegen, in hooftgelde ende mit zulcke verscheenen renten als naden beloop des tijts verscheenen
zullen wesen als die lossinge geschiet. Wel verstaende dat Wouter ende oude Jacop voorsz. horen
erven ende nacomelinghen gehouden zullen wesen den voorn. Floris ende zijnen naecomelingen een
half jaer te voren te zegghen wanneer zij die voorsz. renten zullen willen lossen. Ende Wouter

Aerntsz. voorsz. lovede oude Jacop Pieters zoon voorn. hier of schadeloos te houden. In oirconden
desen brief bezeghelt mit onse zegelen. Int jaer ons heeren duijsent vijfhondert ende twintich opten
vier ende twintichsten dach in aprille. Ondergeteijckent H. Florisz.
Nr. 96 folio 81v. d.d. 14-12-1523.
Voorschoten.
Drie gouden keurvorster guldens tsiaers ter losse den penninc zestien op Jan Gerijts zoon
backer tot Voorschoten.
Ic Pieter Jansz. schout van Voorschoten die condt allen luden dat voor mijn ende buren hier onder
geschreven ghecomen zijn Jan Gerijtsz. backer, Cornelis Jansz., Gerijt Jansz. van Voorschoten ende
Dirick Florijsz. van Zoeterwou ende bekenden schuldich te wesen ghezaemder handt ende elcx een
voor al meester Dirck Pietersz. barbier tot Leijden drie ghouden keurvoorsten guldens, stuck van vijf
ende tzeventich int marck, geslagen voor datum van desen brieve, tsiaers erflicke renten. Te betalen
alle jaren op Kersavondt. Die te versien ende te verhalen an zeven morgen landts gelegen inden
ambachte van Voorschoten, toebehoorende Jan Gerijtsz. voorsz. Ende hebben beleghen an die
westzijde, an tnoorteijnde die scheijdinge, an die oostzijde Henrick Joosten van Delf ende an
tzuuteijnde den Veenwech. Ende voorts an alle die goeden van Jan Gerijts zoon, Cornelis Jansz.,
Gerijt Jansz. ende Dirck Florijsz. voorsz. die zijluden nu ter tijt hebben of hier naemaels vercrijghen
zullen mogen, roerende ende onroerende, waer ende waer die gheleghen zijn ofte bevonden zullen
mogen worden binnen den voorsz. ambachte, steden, dorpen of daer buten. Ende alzo wel zal
meester Dirck Pieters zoon voorsz. ofte zijnen erven ende naecomelingen hem mogen verzien ende
verhalen, eerst ende voor als buten den voorsz. ambachte als daer en binnen ende an die roerende
ende onroerende ofte vercregen goeden die Jan Gerritsz., Cornelis Jansz., Gerijt Jansz. ende Dirc
Florijsz. voorsz. vercregen hebben ofte vercrijgen sullen mogen als an die zeven morgen landts
voorsz., zoe meester Dirc Pieters zoon ofte zijnen erven ende nacomelingen voorsz. dat eerst vinden
ende believen zal zonder eenich weer van recht tzij geestelic ofte waerlic, recht daer tegens te doen
ofte doen doen in eenighe manieren hoemen die dencken, peijnsen, vinden ofte versieren zouden ofte
konnen moghen. Des zijnt voorwaerden dat Jan Gherijts zoon, Cornelis Jansz., Gerijt Jansz. ende
Dirck Florijs zoon voirsz. horen erven ofte nacomelinghen dese voorsz. renthen altijt zullen mogen
lossen tot eenen male of die een helft tot hore believen den penninc mit zestien int hooftgelde ende
mit zulcken loopende renten als naden beloop des tijts verscheenen zullen wesen als die lossinghe
geschiet. Ende dat in paijmente ofte munte als voorsz. staet. Ende Jan Gerijtsz. voorsz. geloofde voor
hem zelven ende voor zijnen erfven ende naecomelingen Cornelis Jansz., Gerijt Jansz. ende Dirck
Florijs zoon voorsz. hier of schadeloos te houden. Stellende daer onder alle zijnen generael ghoeden.
Ende Cornelis Jans zoon, Gherijt Jans zoon ende Dirck Florijsz. geloofden elcx malcander van een
derdendeel schadeloos te houden. In oirconden van desen zo hebbe ick Pieter Jansz. schout voorsz.
dese brief bezegelt mit mijnen zegele in presentie van Sijmon Ghijsbrechtsz., Dirck Ghijsbrechtsz.
ende Philips Hugensz. buurluden inden ambachte van Vooschoten voorsz. Int jaer ons heeren dusent
vijfhondert ende driendetwintich opten vierthienden dach van december.
Nr. 97 folio 82v. d.d. 07-01-1559.
Transfix.
Ic Cornelis Willemsz. van Rijn schout inden ambacht van Voorschoten doe condt ende kenlick alle
luden dat voor mijn ende Willem Dircxz. ende Martijn Jorijs zoon ghezworens inden gerechte des
zelven ambachte gecomen ende gecompareert zijn zelver persoonlicken Claes de Waerdt ende Imme
Dircx dochter zijn huijsvrouwe ende hebben getransporteert ende overgegeven, transporteren ende
geven over mits desen sinte Katherijnen ghasthuus binnen der stede van Leijden eenen schouten
bezegelden brieve mit des zelfs brief recht ende de penninghen daer inne verclaert, spreeckende op
Jan Gerijtsz. backer, Cornelis Jansz., Gerijt Jansz. van Voorschoten ende Dirc Florijsz. van
Zoeterwou, gezamender handt ende elcx een voor al, om drie gouden koervorsten guldens tstuc van
vijf ende tzeventich int marck, verschijnende alle jaers op Kersavondt. Al breeder blijckende ende
verclaert inden zelven principalen brief, daer op desen mijnen brief deursteken ende getransfixeert is.
Omme sinte Katherijnen ghasthuus of die ghasthuus meesteren van tvoorsz. ghasthuus tot behouf
van tzelve ghasthuus voorn. daer mede te winnen ende al te doen als oft Claes de Waerdt ende Imme
Dircxdr. zijn huijsvrouwe voorn. zelver waren. Ende van dese transporte ende overghifte zo bekenden
hem Claes de Waerdt ende Imnme Dircxdr. zijn voorsz. (huijsvrouwe) al wel voldaen ende betaelt te
wesen den lesten penninc mitten eersten. Alle dijnc zonder arch ofte liste. Desen toorconde zo hebbe
ick Cornelis Willemsz. van Rijn als schout voorsz. desen brief deur den zelven principalen brief
getransfixeert ende wthangende bezegelt mit mijnen zegele hier aen gehangen. In presentie van ende
bij wesen vanden ghezworens des gerechte voorn. als getugen hier over geroupen ende gebeden. Int
jaer ons heeren dusent vijf hondert ende negen ende vijftich opten zevenden dach januarij nae
gemeen schrijven.

Nr. 98 folio 83v. d.d. 16-07-1568.
Voorschoten.
Twaelff gulden ende thien stuvers tsiaers spreeckende op Cornelis Vranckensz.
Ick Cornelis Willemsz. van Rijn schoudt inden ambocht van Voorschoten doe condt eenen ijegelicken
dat up huijden datum ondergeschreven voor mij ende voor Maerten Jorijsz. ende Pieter Gherijtsz. als
gezworens inden gerechte des zelffden ambocht perzoenlicken gecompareert es Cornelis Vrancken
buurman inden amboicht van Voorschoten ende bekende wettelicken vercoft te hebben ende vercoept
mits desen Harman Harmansz. ter Loos snijder inwoenende poorter der stede van Leijden, voor hem
zijnen erven ende nacomelingen of actie van hem vercrijgende, een losrente van twaelff karolus
guldens van 40 grooten vlaems tstuck ende thien stuvers tsiaers. Te betalen alle jaers dezelve
renthen binnen Leijden ten huijse ende in handen vanden voorn. Harman Harmansz. of den thoender
van desen upten 17e dach der maent julij, vrijs gelts van allen ongelden, beden ende subventien, tsij
10 penning meer of min als alle andere impositien ofte collectatien, hoedanich die wesen mogen ende
tot laste ende aftreck van eenijge incommen, renten off vanden eijgenaers ofte heffers vandien
eenichsins op gestelt zoude mogen worden. Al welck hij comparant ende zijnen erfven zelffs dragen
ende den houder van desen daer off vrijen ende ontheffen zullen. Ende sal zulcx het eerste jaer
e
renthen daer af verschenen wesen upten 17 dach in julio anno 1500 negen ende tsestich nu
eerstcomende. Ende dan zoe voorts jaerlicx daer altijt aen volgende de voorsz. rente te betalen
geduijrenden ter tijt toe dat de zelffde renthe geheel ende volcomelicken gequeten ende afgelost zall
wesen. Welcke lossinge Cornelis Vranckensz. voorsz. ofte zijnen erfven ofte nacomers altijts tot zijne
ofte hueren believen zullen mogen doen, mitsteffens ende tot eenen male up leggende ende
betalende in hooftzomme twee hondert gulden ten prijse voorsz. in goede gevalueerden ghelde
naervolgende die evaluatie der keijserlijcke majesteijt gepubliceert den eersten dach julij anno 1500
ende 39, mitsgaders de verschenen onbetaelde renten ende tverloop vandien nae raet ende advenant
des tijts als die lossinge geschiet. Ende tot verseeckerheijt vanden betalinge der jaerlicxe losrente
voorsz. ende vande hooftzomme vandien, midtsgaders van alle de costen, schade ende interesten
daeromme te doen ende te lijden. Soe heeft Cornelis Vranckensz. comparant voorsz. gestelt,
verbonden ende gehijpotequeert, stelt verbindt ende hijpotequeert mits desen specialicken de helft
van een woninge groot int geheel achtien morgen landts, bij den hoop zonder maet gelegen inden
voorsz. ambochte van Voorschoten, met huijsinge, bargen, schuijren, potinge ende plantinge daer up
staende, waer van de wederhelfte competeert Johan van Aemstellen ende van mijnen. Welcke
woeninge ende landen belent ende belegen heeft ant oosteijnde Adriaen Dirck Ottensz. brouwer tot
Leijden, ande zuijtzijde Pieter Gerritsz. Smaling tot Leijden ende meer anderen, ande westzijde de
Papewech ende ande noortzijde Pieter Gerritsz. Smaling voorn. ende de achterwateringe. Belovende
hij comparant de zelve landen ende hijpoteque te vrijen ende te waeren van allen commer ende lasten
van renthen ofte schulden, daer die jegenwoordelicken mede belast ofte bezwaert mogen wesen,
alsmen gemeene buijrlanden inden voorsz. ambochte gelegen schuldich is ende behoort te waren.
Verbindende voorts tot meerder verseeckerheijt van tgunt voorsz. staet generalicken alle zijne andere
ghoeden, roerende ende onroerende, tsij wair die gelegen zijn off bevonden zullen worden, actien
ende crediten geen vandien vuijtgesondert tot heerlicke ende reale executie van allen heeren ende
rechteren. Ende Cornelis Vranckensz. voorsz. bekende voorts vanden voorn. Harman Harmansz. ter
Loos ter cause vanden cope ende constitutie der jaerlicxe losrente voorsz. wel ende volcomelicken in
ghoeden gereeden gelde vernoucht ende betaelt te wesen, den lesten penninck mitten eesrten. Alle
bedroch, arch ende list hier vuijtgesondert, desen toirconde zoe heb ick Cornelis Willemsz. van Rijn
schoudt voorsz. deur verzoucke van Cornelis Vranckensz. desen brief wthangende bezegelt met
mijnen gewoenlicke zegel hier beneden angehangen in presencie vande voorsz. gezworens. Actum
den 16e julij anno 1500 acht ende tzestich, mij present. Onder de plijcke stont geteijckent bij mijn
Jacob Gherijtsz. coster ende secretaris tot Voorschoten.
Kanttekening: Upten 19e november (?) anno 1583 is bij de gasthuijs meesteren tot sgasthuijs behoeff
die hooft somma ontfangen van dese losrente brieff met het verloep van dien, daeromme (….) door
gheslaghen.
Nr. 99 folio 84v. d.d. 21-11-1575.
Voorschoten.
Transport.
Up huijden compareerden voor mij IJsbrant Jacobs zoon van der Bouchorst notaries publijck, bijden
Hove van Hollant geadmitteert ende voor den getugen nabescreven deersame Claes Jansz. Knotter
ende Adriaen Willemsz. voor haer zelven ende vervangende Cornelis Gerritsz. de Haes ende Dirck
Dircxz. Stien, heure mede broeders als meesteren vanden heijligen gheest huijse binnen Leijden ende
bekende voor heur ende heure nacomers getransporteert, gecedeert ende overgegeven te hebben,
transporteren, cederen ende gheven over mits desen Joost Jacobsz., Jan Jansz. Knotter, Jacob

Thomasz. Brouwer, Ghijsbrecht Heijnricxz. ende Jan Korsz. als meesteren van St. Catarinen gasthuijs
binnen Leijden daer ick notaris voorn. ten behouve vanden zelve gasthuijse wettelick voor stipuleerde
ende tselve accepteerde, de helfte van een schouten bezegelde losrente van Voorschoten,
spreeckende up Cornelis Vranckensz. buuijrman aldaer innehoudende de somme van twaelff gulden
van 40 grooten ende thien stuvers tsiaers, daer van de wederhelfte tvoorsz. gasthuijs zelffs
e
competeert, verschijnende jaerlicxs den 17 julij. Ter losse int geheel met twee hondert gulden in
hooftgelde, specialijck versekert up de helfte van een woninge groot achtien morgen lants bij den
hoop zonder maet, gelegen onden voorsz. ambachte, breder blijckende bijden zelven brieve,
beginnende: Ick Cornelis Willemsz. van Rijn schout etc. in date den 16e julij anno 1568, mette renten
gevallen ende verschenen den 17e julij anno ’75 lestleden, met het vorder verloop vandien. Welcke
brieve hem comparanten inden name voorsz. ende den voorsz. gasthuijse aengecomen es bij
testamente van Harman Harmansz. ter Loos cleermaker volgende zijne testamentaire dispositie in
e
date den 16 december anno 1574. Mitsgaders alle recht, actie toe ofte aenseggen hem comparanten
inden name alsboven aenden helfte vande voorsz. brieve ende deur crachte vandien aende jaerlicxe
rente ende hooftsomme daer inne verclaert ende begrepen competerende. Omme bij de voorn.
gasthuijs meesteren daer mede gewonnen ende verlooren te werden in alle schijne oft zij
comparanten inden name voorsz. zelver waren. Voorts zoe bekenden dvoorn. comparanten hem ten
behouve vanden voorsz. heijligen geest huijse ter cause van dese transporte, cessie ende overgifte
wel ende volcomelijck vernoucht, voldaen ende betaelt te wesen, den lesten penninc metten eersten.
Ende dat met een schouten bezegelde losrente brieve van Hazertswoude, spreeckende up Jan van
e
Rijswijck Jansz. innehoudende de somme van zes gulden, jaerlicx verschijnende tsiaers den 17
aprilis die dvoorn. gasthuijs meesteren tsiaers met vijff jaren verlopen renten bij consent vande voorsz.
comparanten getransporteert hebben Cornelis Gerritsz. heurlieder mede broeder voorsz. Ende
dvoorn. comparanten versochten aen mij notaris voorsz. wettelijck stipulerende hier van gemaect
ende gelevert te werden een ofte meer acten in behoorlijcke forme. Aldus gedaen upten voorsz.
heijligen geesthuijse upten 21e november anno 1575. Ter presentie vande eersamen mannen Dirck
Harmansz., Mr. Pieter Cornelisz. ende Dirck Bouwensz. poorteren ende innewoenderen der voorsz.
stede als gelooflijcke getugen hier toe versocht ende gebeden.
Nr. 100 folio 86 d.d. 19-04-1516.
Kaghe.
Twee rinsch guldens tsiaers op Louweris Gerijts zoon.
Ic Arent van Griecken schout inden ambocht van Alcmade doe condt allen luijden dat voor mij
gecomen is Louris Gerijtsz. ende belijde vercoft te hebben Gerijt Gerijtsz. die Rode twie rins gulden
siaers losrenten viertich grooten vlaems gerekent voir die rins gulden. Ende die te versien ende te
verhalen an ende op een huijs ende hofstede staende ende leggende inden ambocht voorsz. in die
Cage. Ende heeft belegen ende belend tan dat westeijnde Franenwater, an die zuijtzijde Gerijt
Lourijsz., an die oostzijde den heerwech ende an die noordtzijde Lijsbeth Jan Braes zoon wedue mit
haer kinderen. Ende ick Louris voorsz. belof dit huijs ende hofstede voorsz. vrij te waren jaer ende
dach alsmen huijs ende erf schuldich is te waren naden rechte vanden landen inden ambocht voorsz.
Ende waert zaecke dat an der waringhe eenich ghebreck viel, dat zoude dan Gerijt voorn. an mij
Louris voorsz. reedtste goeden moghen verhalen die ick nu ter tijt heb of hier naemaels zoude mogen
crijgen, waer ende waer an die gelegen of bevonden mogen wesen, inden ambocht voorsz. of daer
buijten zonder eenich weer van rechte tzij gheestelick of waerlick daer tegens te doen of laten doen, in
eenigher manieren hoemen dat zoude moghen dencken. peijnsen, vinden ofte visieren. Ende Lourijs
voorsz. beliede hem van desen coop wel voldaen ende betaelt te wesen den laetsten penninc mitten
ijersten. Alle dijnck zonder arch ende list. Ende dese voorsz. renten zullen alle jaer verschijnen op
meijen dach, daer den ijersten dach zal wesen te meij als men schrijft vijfthienhondert ende
zeventhien. Ende voort zoe zijnt voorwaerden tot wat tijden Louweris Gerijtsz. voorsz. of zijn
naecomelingen comen mitten penning zesthien ende mit die verschenen renten die verscheenen
zullen wesen nae beloop des tijts, behoudelicken als die lossinge geschien zal dat Louris voorsz. of
zijn erven betalen zullen in dat hooftgheldt een philipus gulden van gewicht voor vijf ende twintich
stuvers, geslagen voor datum desen briefs ende alle ander gelden nae advenant. In kennisse der
waerheijt zoe heb ick Aernt van Griecken schout inden ambocht voorsz. bij getuijchnisse van twie
bueren wt den zelven ambocht voorsz. als Dirck Jacopsz. ende Dirck Lourijsz. desen brief bezegelt. In
jaer ons heeren vijfthien hondert ende zesthien opten negenthiensten dach in aprili.
Nr. 101 folio 88 d.d. 22-02-1592.
Voorschoten.
Vijf ende vijftich gulden ende thien stuvers tsiaers spreeckende up
Willem van Thoorenvliet Pouwelsz.
e
Kanttekening: Ende gelost den 22 februarij 1604.

Ick Gerrit Claesz. inden Hoorn schout inden ambachte van Voerschoten doe condt eenen ijegelicken
dat op huijden voor mij ende voer Cornelis Vranckensz. ende Cornelis Huijbrechtsz. gecomen ende
verschenen is Willem Pouwelsz. van Toornvliet burger der stadt Leijden ende bekende gecoft te
hebben jegens den erffgenamen van zaliger Jan van Brouchoven, in zijn leven rentmeester van
Rhijnlant, jegens derffgenamen van Gerijt Foijensz., jegens de gasthuijs meesteren van Ste. Catarinen
gasthuijs der stadt Leijden ende jegens de meesteren vande huijsarmen der voorsz. stede. Eerst een
woninge met sijn getimmerten ende daer toe omtrent twaelff morgen hondert thien roeden landts
gelegen aen verscheijden partijen inden voorsz. ambochte van Voerschoten, inder chaerte daer van
sijnde geteijckent mit de letteren A,B,C,D,E,F,G,H,I,K,L,M. De voorn. erffgenamen van Jan van
Brouchoven van Gerijt Foijensz. ende gasthuijs meesteren tsamen int gemeen ende onverdeelt
toegecomen hebbende. Noch een stuck lants mede gelegen inden voorsz. ambochte van
Voorschoten groot twee morgen tweentwintich roeden inder vooergeroerte chaerte geteijckent met de
letter N, mede gemeen ende onverdeelt toegecomen hebbende de voorsz. erffgenamen van Jan van
Brouchoven van Gerijt Foijensz., den gasthuijs meesteren ende huijssitte meesteren, alles volgende
de waerbrieven daer van op huijden mede verleden ende ter saecke vandien oick schuldich te wesen
de voorsz. meesteren van Ste. Catarinen gasthuijs tot Leijden tot des selffs huijs behouff, nijet alleen
onder tgedeelte vant voorsz. gasthuijs inde voor verhaelde vercofte partijen, maer oock int vorder
ende bij overstellinge vande voorn. erffgenamen van Gerijt Foijensz. volgende de verclaringe. Ende
welken twelck de selve mij daer van rechte voort gedaen hebben een jaerlixe losrente van vijff en
vijftich guldens van veertich grooten tstuck ende thien stuvers die hij comparant voor hem, sijnen
erven ende nacomelinghen jaerlix onvermaent belooffde te betalen ten comptoire vanden voorsz.
gasthuijse opten eenentwintichsten februarij. Ende dat vrijs gelts ende sonder eenige offcortinge van
beden, ommeslagen off verpondingen, thienden, vijftichsten ofte honderste penningen, meer off min
ende van alle andere lasten die alreede bekent sijn off metter tijdt sullen werden, geen vuijtgesondert.
Welk waert dat desen aengaende bij placaete belast waer, cortinge te vallen ende dat alle
overcompsten in contrarie daer bij oock vuijtdruckelicken waren te nijet gemaect. Daervan teerste jaer
renten verschenen ende gevallen zal zijn opten eenentwintichsten februarij inden jare 1500 drie ende
tnegentich ende soe voorts van jaere te jaere geduijrende, soe lange ende ter tijdt toe hij comparant
voorn. de voorsz. jaerlixe rente sal hebben gelost ende affgequeten, twelck hij tallen tijden ende
tsijnen gelieven sal moeten doen, mits opleggende ende betalende in goeden loopende ende
toegelaten gelde voor elcken penning achtien gelijcke penningen in hooftgelde. Des en sal hij
comparant nijet min moegen lossen dan vijff ende twintich gulden jaerlicx teffens telcken daer bij
vouchende alle de verschenen ende onbetaelde rente, oick naer rato ende beloop des tijdts. Des wert
hij comparant de..ende tot welcker tijt hij lossinge begeert te doen de selve ses maenden te voren te
waerschouwen ende indien den loop vanden gelde binnen de selve ses maenden werde vermindert
oft affgeslaecht. Zoe sal de schade van dien comen ende gedragen moeten werden tot laste van hem
comparant ende nijet vanden rentheffer. Ende om dvoorsz. jaerlixe rente, hooftsomme van dien ende
costen daer omme te doen wel te verseeckeren, soe heeft hij comparant voornt de selve specialicken
ende in tbijsonder versekert ende beset opte voorsz. woninge ende landen, elck int zijn
jegenwoirdelicken belent ende belegen hebbende, de voorsz. woninge met de twaleff morgen hondert
thien roeden, aen het suijtoosteijnde omtrent der breede van 53 roeden den heerwech, lopende naer
Voorschoten, aende suijtwestzijde eerst beginnende aenden voorsz. heerwech ter langde van omtrent
74 roeden Jan van der Graft, Huijch Adriaensz. ende haer evenknien mit een campe lants genaemt
Allemans weer ende van daer vuijtstrickende aende suijtoostzijde eerst Jan van der Graft voornt. mit
tvoorgaende Allemans weer, daer aen Jan Claesz. in de Roos ende daer aen de landen gecomen van
Jacob IJsbrantsz. nu toe behoerende Dirck Jansz. Graeffs erffgenamen, tsamen ter langde van
omtrent 52 roeden, weder aende suijtwestzijde ter lengte van omtrent 24 roeden Geertgen Louris,
Dirck Adriaen Huijgensz. weduwe, aende noordtwestzijde ter lengte van omtrent 30 roeden tpartije
lants inde chaerte geteijckent met K, gecoft bij Jan Graeff, weder aende zuijtwestzijde ter lengte van
omtrent 19 roeden tvoorsz. partije K, vorder aen de voorsz. noordtwestzijde ter lengte van omtrent 24
roeden tpartije O, mede gecoft bijde voorn. van Toornvliet. Ten laetsten noch aen de zuijtwestzijde ter
lengte van omtrent 112 roeden tvoorgaende partije O. Aen tnoordwesteijnde ter breede van omtrent
11 roeden de banweteringe ter langde van omtrent 112 roeden, seecker cappelrelant ende daer aen
de abdije van Rijnsburch, tsamen ter lengde van omtrent 34 roeden, weder aende noordwestzijde ter
lengde van omtrent vijffentwintich roeden der kercken lant van Voerschoten, noch aen de noordt west
zijde ter lengte van omtrent vier roeden der voorsz. kercken lant ende ten laetsten noch aen de
voorsz. noortoostzijde ter lengde van omtrent 62 roeden, streckende tot aen den heerwech een
campe genaemt de Bosschers camp. Ende de voorsz. twee morgen tweentwintich roeden geteijckent
met N aende oostzijde ter lengde van omtrent vijff ende dertich roeden tvoorsz. sinte Catrijnen
gasthuijs aende suijtoostzijde ter lengde van ontrent sessendertich roeden den heerwech lopende

naer Voorschoten, aende suijtwestzijde ter lengde van omtrent zevenendertich roeden der kercken
landen tot Voorschoten ende aende noortwestzijde eensdeels tvoorsz. gasthuijs. Ende vorder oock
generalicken ende int gemeen op alle sijne andere goeden die hij nu heeft ende namaels vercrijgen
mach, tzij roerende off onroerende, gerechticheijden ende inneschulden, de selve ende de vruchten
ende keure vandien, tverbant van allen tsheeren rechten ende rechteren onderwerpende, mits desen
hier toe verthijende ende te buijten gaende alle exceptien, gratien ende beneficien van rechten
diemen tot achterdeele van desen eenichsints soude moegen voorthalen ende sonderlinge den rechte
seggende dat generale off allgemeijne vertichtingen van onwaerden soude sijn te ware eenige
speciale off bijsondere voorghingen ende dat alles ter goede trouwen ende sonder argelist. Des ten
oirconde hebbe ick schoudt voorsz. desen brieff ten verlijden vande voorn. comparant mit mijnen
segel vuijthangende bevesticht ende de voorseijde schepenen onder de plijcke doen teijckende.
Twelck aldus geschiede opte 22e februarij anno 1500 twee ende tnegentich. Ende was
ondergeteijckent Adriaen Gerritsz. secretaris tot Voerschoten, Cornelis (merk) Vranckensz., Cornelis
(merk) Huijbrechtsz.
Nr. 102 folio 91 d.d. 27-07-1541.
Esselickerwoude ende Woubrug.
Zes karolus guldens tsiaers op Frans Jacopsz. buijrman des voorsz. ambachts.
Ic Jan Cornelisz. schout inden ambocht van Esselickerwoude doe condt ende kennelicken allen
luijden dat voor mij ende ghebuijren hier onder gescreven gecomende ende gecompareert is zelver
parsoonlicken Frans Jacopsz. mede buurman inde ambochte van Esselickerwoude voorn. ende
bekende mits desen voor hem, zijnen erven ende naecomelingen vercoft thebben ende schuldich te
wesen die gasthuijs meesteren van sinte Kathrijnen ghasthuijs binnen Leijden diet nu zijn of naemaels
ghasthuijs meesters wesen zullen van tvoorsz. ghasthuijs tot des zelven gasthuijs behouf, zes gouden
karolus guldens van veertich grooten vlaems tstuck tsiaers eewighe ende erflicke losrenten, die alle
jaers verschijnen zullen tot sinte Jacops daghe, te betaelen elcke jaer renten altoes een maendt daer
nae onbegrepen. Daer teerste jaer der betaelinghe of wesen zal tot sinte Jacops daghe anno 1500
twie ende veertich ende zoe voort van jaer te jare ende van sinte Jacops daeghe tot sinte Jacobs
dage. Te betalen elcke jaer renten altoos een maendt daer nae onbegrepen ghelijck voorsz. staet,
geduerende zoe langhe ende ter tijt toe dat dese voorsz. rente ofgelost ende gequeten zal wesen.
Welck oflossinge Frans Jacopsz. voorsz. ofte zijnen erven ende naecomelingen zullen mogen doen tot
horen wille ende beliefte, mits teffens ende tot eenen male op te leggen ende te betaelen die somme
van zes ende tnegentich ghelijcke gouden karolus guldens voorsz. in hooftgelde ende mit die
onbetaelde verlopen renten die als dan verscheenen zullen wesen als die lossinghe geschiet, in
paijmente den gouden philips gulden van gewichte van 74 int marck voor vijf ende twintich stuvers
gerekent, den gouden karolus gulden van gewicht voorsz. van 84 int marck voor 20 st. gerekent, een
gouden coirverster gulden van gewicht voor 28 st. gerekent, een vierijser voor vijfthalf groot vlaems,
een dubbelde stuver voor vier grooten vlaems ende allen ander paijment van goude ofte van zilver der
keij. mat. dier waerde nae advenant. Ende Frans Jacopsz. voorsz. heeft dese renten van zes gouden
karolus gulden tsiaers gheijpothequeert ende verzeeckert specialicken op acht morghen lands, bij den
hoop zonder maet mit huijs, barch, schuijr ende poterije daer op staende, gelegen inden ambacht van
Esselickerwoude voorsz., streckende wt die Woutwetering tot an de winterdijck toe. Ende heeft
belegen an de noortzijde Melthen van Berendrecht ende Pieter Claesz. ende an de zuijtzijde Dammas
Willemsz. ende Jan Dircxz. Ende is vrij landt zonder drie pondt hollandts tsiaers erfpacht die
tgoodshuijs van Esselickerwoude voorn. daer jaerlicx op heeft. Noch vier morghen lands, vrij landt bij
den hoop zonder maet gelegen inden ambocht voorsz., streckende wt die voorsz. Wout weteringe tot
an de Bordijck toe, belegen an de noortzijde oude Jacop Baertsz. ende an de zuijtzijde Meijns Jan
Lijclaesz. erfgenamen. Ende voort generalicken ende specialicken zijn parsoon ende alle zijne andere
goeden, roerende ende onroerende, waer ende waer an die gelegen zijn ofte bevonden zullen
worden, gheen goeden ofte plaetsen wtghesondert ofte buijten gehouden. Omme bij gebreecke der
voorsz. jaerlicxe betaelinghe daer an te mogen verhaelen mit erfpenning recht ofte dijckgraefs recht.
Ofte mit bedwanck van allen sheeren rechteren, geestelick ende waerlick zoe die voorsz. gasthuijs
meesters ofte actie van hoir hebbende, dat believen zal mit die costen ende schaden hier omme
gedaen ende geleden, renunchierende ende te buijten gaende alle exceptien, defentien, prevelegien
of schriften ofte weer van rechten in eeniger manieren ter contrarien. Voort zoe bekende hem Frans
Jacopsz. voorsz. van dese coope al wel voldaen ende duechdelicken betaelt te wesen den lesten
penning mitten eersten. Alle arch ofte bedroch buijten gesloten. In kennisse der waerheijt zoe hebbe
ick Jan Cornelisz. als schout van Esselickerwoude voorsz. desen brief doir bede ende verlijden van
Frans Jacops zoon voorn. bezegelt mit mijnen zegels wthangende hier onder an desen brief
gehangen. In presentie ende bijwesen van Jan Dircxz. ende Leenaert Cornelis zoon als buijren ende

getuijgen hier over geroepen ende gebeden. Int jaer ons heeren duijsent vijfhondert ende eenen
veertich opten zeven ende twintichsten dach in julio.
Nr. 103 folio 92 d.d. 22-02-1557.
Esselickerwoude.
Vier karolus guldens tsiaers op Pieter Thonis zoon.
Ic Pieter Jacobs zoon schout inden ambacht van Esselickerwoude anders genaemt Heer Jacobs
woude, die condt bij desen allen luden dat voor mij ende den ghetugen hier onder geschreven in
persone gecomen ende gecompareert is Pieter Thonis zoon buurman des zelfs ambachts ende
beliede voor hem zijnen erven ende naeciomelingen deuchdelicken schuldich te wesen die gasthuijs
meesteren van sinte Katherijnen ghasthuijs binnen Leijden, bij namen Claes Lambrechtsz., Gerijt
Roelofsz., Henrick Florijsz. van Wassenaer, Adriaen Claes Adriaens zoon ende Claes Jans zoon de
Goede ende diet naemaels wesen zullen, tot des voorsz. ghasthuijs behouf, een jaerlixe losrente van
vier karolus guldens te veertich grooten vlaems tstuck tsiaers over de reste van drie morgen landts bij
den hoop zonder maet gelegen inden voorsz. ambachte van Jacobswoude die Pieter Thonisz.
comparant voorsz. gecoft heeft jeghens eenen Henric Clementsz. van Aelsmeer. Ende is dit zelve den
voorsz. ghasthuse te deele gevallen bij toverlijden van Henric Clementsz. voorn., mits welcken voorsz.
coope hij comparant hem bekende vande hooftsomme der voorsz. renten al wel vernoucht, voldaen
ende betaelt den laesten penning mit den eersten. Ende Pieter Thonisz. comparant voorsz. belovede
ende belooft bij desen die ghasthuus meesteren voorn. ende die inder tijt naemaels wesen zullen
dese voorsz. renten vrij van allen costen, commer ende onvermaent te betalen tot Alre Heijligen dage
daer van teerste jaer renten verschijnen zal tot Alre Heijligen dage anno 1500 zeven ende vijftich.
Ende alsdan zo voorts van jare te jare daer altijt aen volgende, durende ter tijt toe dat de voorsz.
renten al afgelost zullen zijn, twelc die voorsz. comparant, zijn erven ende naecomelingen zullen
mogen doen alst hun ghelieft, mits oplegdende teffens voor elcken penning zesthien gelijcke
penningen in hooftgelde mit die verschenen ende onbetaelde renten naer beloope des tijts als die
lossinge geschiet. Ende tot verzeeckertheijt der voorsz. renten ende die hooftsomme van dien, zo
stelde ende hijpocieerde, stelt ende hijpoticeert bij desen die voorn. comparant specialic tvoorsz.
landt. Beleghen hebbende an die zuutzijde Clement Jans zoon, an de noortzijde Pieter Thonis zoon
comparant voorsz. zelver, an toosteijnde Jan Gerijts zoon ende an twesteijnde de heerwech. Ende
generalic alle hem comparants andere goederen, jegenwoordige, toecomende, roerende ende
onroerende, gheene wtgezondert. Alle tot coertie ende bedwanck van alle tsheeren rechten ende
rechteren, daer zulcx ende an welcke goederen den thoonder van desen tot zijnen keure gelieven zal
te procederen tot inninghe vande voorsz. gevallen ende onbetaelde renten ende die hooftsomme
vandien, mit alle die costen daeromme doende ende lijdende, zo wel alst principale. Alle dijnc zonder
arch ofte list. Hier waren bij an ende over als getugen Cornelis Jacobsz. ende Christophel Claesz.
buurluden in Esselickerwoude voorgeschreven. In orkonden desen brieff bezegelt mit mijnen zegel
wthangende in groenen wasse. Opten tweentwintichsten februarij anno 1500 zeven ende vijftich nae
gemeen schrijven. Onder de ploije stont getekent aldus, Cornelis (merk) Jacobsz., mij present
Crijstoffel Claesz. Bezegelt opten 22e februarij.
Nr. 104 folio 93v. d.d. 20-07-1556.
Esselickerwoude.
Twee gulden tsiaers spreeckende up Pieter Hobbensz. tot Esselickerwoude.
Ick Pieter Jacobs zoon schoudt inden ambocht van Esselickerwoude doe condt allen luijden dat voor
mij ende twee getuijgen hier ondergescreven gecomen ende gecompareert is zelver persoenlick Sent
Pieter Hobbensz. ende bekende voor hem zijnen erven ende nacomelingen schuldich te wesen ende
vercoft te hebben Sendt Wo(u)tersz. ofte actie van hem verchrijgende die zomma van twee gouden
karolus guldens van veertich groeten vlaems tstuck tsiaers ewijghe ende erffelicke losbare renten. Te
betalen alle jaers up meije dach ende dat vrij van allen costen van als vrij in handen van Sent
Woutersz. voornt ofte actie van hem vercrijgende. Daer dat eerste jaer renten vallen ende verschenen
zullen wesen up meije dach eerstcomende anno 1500 seven ende vijftich ende alsoe voort van jare tot
jare daer altijt an volgende geduijrende alsoe lange ter tijt toe datten desen voorsz. renten all off gelost
ende gequeten zullen wesen. Twelck hij comparant voornt ofte zijnen naesaten zullen moegen duen
tot allen tijden alst hem belieft teffens tot enen male. Ende dat voor elcke karolus gulden voornt
sestien dier gelijcke guldenen in hooftgelde mit die verschenen onbetaelde renten als die lossinge
geschiet ende dat met gueden gouden ofte zilveren penningen van gewichte, daer den eenen
coopman den anderen mede betalen mach. Voorts zoe bekende hem Sendt Pietersz. voornt van
desen voorsz. coop ende hooft zomma vandien ten prijse voorseijt all wel voldaen ende betaelt te
wesen, den lesten penninck mitten eersten. Ende omme dese voorsz. renten ende hooft zomma
vandien wel te versekeren ende te betalen als voorsz. staet stellenden ende verbindende tot een
speciael ijpoteecke, inden eersten een huijs ende erff ende alle poterije daer op staende ende all dat

men daer up bevinden kan ende is staende ende gelegen inden ambocht voornt. Ende heeft nu ter tijt
belent ant oestende dat Paddegat, ande suijtzijde Jan Claesz. scheepmaker, ant westeijnde Claes
Dammasz., ande noortzijde dat goodshuijs van Rijnsaterwoude ende Pieter Jansz. Ende voorts
generalicken ende specialicken allen zijnen andere roerende ende onroerende gueden ende zijnen
erven gueden geene vuijtgesondert dien hij comparant voorsz. nu ter tijt heeft off hier namaels noch
zal mogen vercrijgen hoe ende waer an die gelegen mogen zijn, binnen den voorsz. ban ofte daer en
buijten omme bij gebreecke der voorsz. jaerlicxe betalinge ende hooft zomma vandien ande keure
vandien te moegen versien ende verhalen met allen die coste, schaden ende interesten, hier omme
gedaen ende geleden. Ende dat met alsulcken recht ofte rechteren als den houder van dese tot zijnen
keure dat believen sal sonder enich verweer van recht hier tegens te duen in geenre manieren ter
contrarie van desen. Alle dinck zonder bedroch desen thoerconden hebbe ick Pieter Jacobsz. schoudt
voornt desen brieff deur verlijden vande comparant voornt bezegelt met mijnen zegele vuijthangende
beneden an desen brieff int bij wesen van Pieter oude Jacobsz. ende Crijstoffel Claesz. als buijrluijden
ende getuijgen hier over geroepen. Ende hebbent elcxs bij sonder onderteckent dit. Aldus gedaen int
jaer anno 1500 zes ende vijftich upten twintichsten dach in julius stilo corie. Onder de plijcke stont
geteijckent mijn present Crijstoffel Claesz. (merk).
Nr. 105 folio 94v. d.d. 19-11-1590.
Copie.
Wij Cornelis Banensz. van Zijll schout inden ambachte vande vrije heerlicheijt van Jacobswoude ende
Gerrit Willemsz. van Heijningen schout inden ambachte van Rijnsaterwoude doen condt eenen
ijegelicheijt dat elcx in ons regardt voer ons den onderschreven schepenen ofte gebuijren des zelffs
ambachts als getuijgen hier over geroupen in persone gecomen ende gecompareert zijn Dirck Arnt
Dammasz. ende Pieter Arnt Dammasz. gebroeders bijde wonende op tPaddegat ende bekenden alcx
een voor all als principael (onder renunchiatie vande beneficien van excussie ende divisie des wel
onderrecht wesende alst behoort) voor heur ende heuren erven ende nacomelingen vercoft te hebben
ende mitsdesen deuchdelicken schuldich te wesen Jan Ghijsbertsz. corencoper, Cornelis Gerritsz. de
Haes, Alexander Aelbrechtsz. ende Lambert Jacobsz. brouwer als meesteren van Ste. Catarinen
gasthuijs binnen Leijden tot des zelffs gasthuijs behouff off dese heure actie vercrijgende, die somme
van zes gulden van 40 grooten ende vijff stuvers tsiaers eeuwige ende erfflicke losbare renten. Te
betalen alle jaers dvoorsz. rente ten behouve vanden voorsz. gasthuijse binnen der stadt Leijden off
dese heure actie vercrijgende, den twintichsten dach november. Ende dat vrijs gelts sonder eenige
actie ofte affbreck tzij van beden, subventien, schattingen van verpondingen off andere contributien
van 100e, 50e, 10e minder off meerder penningen hoe die genoempt ende bij wijen die alrede
geconsenteert ende ommegeslagen zijn off alsnoch in tijden ende wijlen geconsenteert ende
ommegeslagen zullen moegen werden, alwaert zoe expresselijck gestacuneert jae bij volcomen dicte
gepubliceert waere dat men op dese ende gelijcke renten cortinge ende alffslach zoude moeten lijden
met derogatie van alle conventien ende overcompsten ter contrarie die zij comparanten derhalven bij
desen vertegen ende te buijten gaen tdispositijff vande placcaten bevelen ofte ordonnantie in crachte
vande welcke zij comparanten geoorloft zijnde moegen zijn ofte toegelaten werden eenige cortinge te
moegen doen. Belovende in conformite vandien dvoorsz. renthe in allen gevalle vrij te betalen, daer
van teerste jaer renthen voorseijt gevallen ende verschenen sal wesen den twintichsten dach
november anno 1500 een ende tnegentich toecomende ende zoe voorts van jaere tot jaere ten zelven
verschijndag dvoorsz. jaerlixe renten in manieren voersz. te betalen geduijrende zoe lange ende ter tijt
toe dvoorsz. losrente geheel volcomelijck ende all affgelost geredineert ende gequeten zal zijn twelck
zij comparanten heuren erven ende nacomelingen ende elcx van hem tot allen tijden tot zijne ofte
tharen belieften sullen moegen doen teffens ende tenemale met de somme van hondert der voorsz.
carolus guldens in hooftsomme, mits bijde lossinge voorsz. opleggende ende betalende alle de
verschenen verlopen ende onbetaelde renten nae rate ende advenant des tijts ten dage vande
lossinge verschenen ende dat met goeden gevalueerden gelde alsdan cours ende ganck hebbende.
Des zullen dvoorsz. comparanten begherende eenige lossinge te doen tzelve den meesteren inder tijt
zijnde gehouden wesende een halff jaer te voren behoorlijck te insinueren ende verwittigen ende
omme tvoorsz. gasthuijs ter cause vande jaerlijcxe rente ende hooftsomme vandien, mitsgaders de
costen daeromme te doen wel te funderen ende verseeckeren. Soe was dvoorn. Dirck Arent
Dammasz. daer onder ende ter cause voorseijt stellende, verbindende ende hijpotequerende, stelt,
verbindt ende hijpotequeert mitsdesen specialijck twee morgen rietlants gelegen inden ambachte van
Reijnsaterwoude voorsz. over de Brasemeer, belendt aende zuijtzijde Mees Gerritsz., aende
noortzijde ende aent west de weduwe ende erffgenamen van Cornelis Jansz. corencoper ende aen
toosteijnde de Brasemeer. Belast met de somme van eens 75 gulden zonder meer, gesproten vuijt
zaecke ende als reste vande coope der voorsz. twee morgen lants, welcke penningen hij comparant
ten dage verschijnende belooffde aff te doen ende brieve daer van zijnde gecasseert te leveren in

handen vande meesteren vande voorsz. gasthuijse. Noch een werve mit huijs, bepotinge ende
beplantinge daer opstaende bijden hoop zonder maet gelegen inden ambachte van Jacobswoude
voorsz., belent aende noortzijde Pons Pietersz., aende oostzijde tPaddegat, aende westzijde ende
suijtzijde Bruijn Cornelisz. leijdecker. Verbindende voorts zij comparanten (???) alle heure andere
goeden, roerende ende onroerende, jegenwoirdige ende toecomende, actien ende crediten geen
vandien vuijtbesondert noch buijten gehouden, stellende dzelve ende de keure ende vruchten vandien
tot verbant ende executie van allen heeren ende rechteren. Des belooffde Dirck Aernt Dammasz.
comparant voorsz. onder gelijck verbant ende executie alsboven zijn voorsz. broeder ende borge
hiervan te vrijen, indemneren costeloos ende schadeloos te houden. Voorts zoe bekende Dirck Arnt
Dammisz. comparant voorsz. in gelde voorsz. wel ende volcomelijck vernoucht ende betaelt te wesen
den laesten penning metten eersten. Alle ding sonder fraude desen toirconden. Soe hebben wij
schouten voorsz. desen ten verlijden vanden voorsz. comparanten met onsen segelen bevesticht
ende dzelve tot kennisse van Jan Joostensz. ende Cornelis Heijnricxz. als schepenen van
Esselickerwoude voorsz. ende Pieter Gerritsz. ende Clement Pietersz. als schepenen ofte buijren van
Rijnsaterwoude voorsz. elx mede doen onderteijckenen. Actum den 19 november 1590. Onder stont
geteijckent Jan (merk) Joostensz., Cornelis (merk) Heijnricxz., Pieter (merk) Gerritsz., Clement (merk)
Pietersz. Ende was vuijt hangende bezegelt met twee groene wasse zegelen in dubbele staerten.
Nr. 105 folio 97 d.d. 29-12-1540.
Zes gulden tsiaers op Huijch Willemsz. ende Sijmon Jan Pieters zoonsz.
Ic Dirck Gerijtsz. schout binnen den ambocht vander Aer doe condt ende kenlick allen luijden dat voor
mij twie tuijghen ende buijrluijden hier onder gescreven gecomen is Huijch Willems zoon ende
bekende dat hij vercoft heeft Alijtgen Huijgendr., Floris van Bussen weduwe porteresse tot Leijden, de
somme van zes karolus gulden des jaers van veertich grooten vlaems tstuck an eewighe ende erflicke
renten. Te verschijnen jaerlicx opten heijligen jaers avondt van ons liefs heeren besnijdenisse, waer of
dat eerste jaer renten verscheenen zal wesen opten jaers avondt inden jaere een ende veertich ende
zoe voort dan van jare te jare achter een volgende. Te betaelen alle jaers opten zelven jaers avondt of
14 daghen naer elcke verschenen termijn daer nae onbegrepen ende te brenghen binnen Leijden ten
huijse van Alijtgen voorsz. zonder haer costen. Ende bij gebreecke van betalinge zoe zalmen die
voorsz. renten mogen versien ende verhalen, eerst an darthien morgen lands luttel min of meer bijden
hoop zonder maet, vrije landt gelijcken buijrlandt binnen den zelven ambocht ghelegen. Belend tan de
noort oostzijde Thamas Gerijtsz. ende an de zuijtzijde Heijnrick Pietersz., streckende wt die Ouijssen
tot inder Aer toe. Ende voort op alle die goeden die Huijch voorsz. nu ter tijt heeft of naemaels
vercrijgen zal, waer ende waer an die gelegen zijn of bevonden zullen worden. Om meerder
verzeeckertheijt van desen voorsz. renten, zoe wordt Sijmon Jan Pieterszsz. van als borghe die tzelve
mits desen overgegeven heeft. Ende van desen coope zoe bekende Huijch Willemsz. voorsz. wel
voldaen ende betaelt te wesen den lesten penning mitten eersten. Is voorwaerdt dat huijch voorsz.
dese voirsz. renten zal moghen lossen tot zijnen beliefte den penning zestien mit zes ende tnegentich
goot van gouden ende zwaar van gewichte in hooftgelde ende die onbetaelde renten die naeden loop
vande tijdt verschenen zullen wesen als die lossinge geschiet. Alle dijnck zonder arch ende list. Des
toirconde zoe hebbe ick Dirck Gerijtsz. schout voorsz. duer bede van Huijch Willemsz. voorsz. desen
brief mit mijnen zegel hier beneden wthangende bezeghelt in jegenwoordicheijt van Gerijt Heerensz.
e
ende Mouwerijn Dircxz. den 29 van december anno duijsent vijfhondert ende veertich.
Nr. 107 folio 98 d.d. 22-07-1598.
Ses gulden tsiaers sprekende tot laste van Gijsbrecht Cornelisz. van Duvenvoorde,
verschijnende jaerlicx Jacobi.
Wij Sijmon Franssoon van der Meuwen ende Heijnrick Egbertsz. van der Hal schepenen in Leijden
oirconden dat voir ons gecomen is Gijsbrecht Cornelisz. van Duvenvoorde schoemaker ende bekende
gecoft te hebben jegens Annetgen Pietersdr. nagelaten weduwe van Adriaen Jansz. Codde voor den
helfte, mitsgaders jegens Jan Cornelisz. Pesier ende Nicolaes van Bambeecque coopman als
geordonneerde voochden over Volckgen Claesdr. nagelaten weeskint van Neeltgen Adriaensdr.
geteelt aen Claes Jansz. waerdt inde Wildeman tot Armuijden in Zeelant, erfgenamen vande voorsz.
Adriaen Jansz. Codde haer grootvader, voor dander helft, een huijs ende erve mit een vrije poorte
daer besijden aen gelegen, staende ende leggende binnen deser stede inde Hogelantsche Korsstege.
Althans belegen hebbende aen deen sijde Andries van Ortegen zeemeleerbereijder ende aen dander
zijde hem comparant selffs, streckende voor vuijt de voorsz. stege tot achter ande slot. Ende vuijt
saecke der selver cope bij overstellinge vande voorn. voochden sulcx zij mede voor ons schepenen
voorsz. comparerende verclaren theurlieder ernstigen versoucke te geschieden, de voorn. Anneken
Pieters dochter alleen schuldich te wesen een losrente van ses gulden van 40 grooten stuck ende vijff
stuijvers tsiaers, verschijnende jaerlicx sint Jacobs dage, die welcke hij comparant mitsgaders Jan
Pietersz. Doe schoemaecker die ten selven tijde mede voor ons schepenen voorsz. compareerde

ende hem in desen onder de vertichtinge van de beneficien ordinis et excussionis twelck te seggen es
dat men een principale eerst soude moeten aenspreecken ende executeren all eer men opten borge
comen mach. Daer van hij hem oversulcx ten vollen hielt onderrecht borge stelde geloveden bij eere
ende vromicheijt in plaetse van eede alle ende telcken jare te betaelen vrijs gelts sonder eenige
deductie off affbreck, tsij van beden, subventien, schattingen van verpondingen ofte andere
e
e
e
e
contributien van 100 , 50 , 20 , 10 meerder off minder penningen hoe die oock soude mogen werden
genoemt ende bij wien die alreede innegestelt ende ommegeslagen sijn off sullen werden. Alwaert
oock sulcx dat bij placcatie ofte anderssins verclaert waere dat men op dese ende gelijcke rente
cortingen ende affslach soude moegen doen ende moeten lijden, van alle voordeel ende proffijt van
dien zij comparanten wel vuijtdruckelicken renunchieerden ende afstant deden mitsdesen. Daer van
dienvolgende teerste jaer renten verschijnen sal Ste. Jacobs dage anno 1500 negen ende tnegentich
ende soe voorts van jaere te jaere geduijrende soe lange ende ter tijt toe de voorsz. rente
effectuelicken sall sijn gequeten ende affgelost. Twelck zij comparanten tot allen tijde sullen mogen
doen alst hem belieft, tzij teffens ende tot eene male mit een somme van hondert guldens, munte
voorsz. in hooftgelde off aen twee termijnen telcken mit vijftich guldens ende sulcx ten keure van hun
comparanten. Des zij gehouden sijn bij elcke lossinge te vougen alle de verloopen renten die alsdan
naer beloop des tijts sullen sijn verschenen. Hier onder verbindende eerst de voorsz. Ghijsbert
Cornelisz. sprecialick tvoorsz. huijs ende erve ende gange ende voorts zij beijde comparanten
generalick alle heurlieder respective goederen, roerende ende onroerende, jegenwoordige ende
toecomende die zij mitsdesen onderwierpen tbedwange van allen rechteren. Des soe belooffde de
voorsz. van Duvenvoorde zijne voorsz. borge in desen schadeloos te houden onder gelijcke verbant
ende bedwang alsboven. Voorts soe bekenden de voochden ter saecke vande overstellinge van des
voorsz. weeskints helfte der voorsz. rente ten vollen betaelt te sijn den lesten penning mitten eersten,
mits dat de voorsz. Annetgen voor haer legaet van 300 gulden niet meer voor vuijt en sal trecken dan
250 guldens. Sonder fraude. In oirconden desen mit onsen zegelen bevesticht opten 22e julij anno
1500 acht ende tnegentich. Onder de plijcke stont geteijckent J. van Hout, boven opte plijcke stont
register A folio 31 verso. Ende was bezegelt met twee groene wasse segelen in dubbelde staerte.
Nr. 108 folio 99 d.d. 04-06-1593.
Achtien gulden ende vijftien stuvers tsiaers spreeckende up Jacob Gerritsz. Roo tot Langevelt,
twelck alsnu betaelt was bijde Camer vande Reeckeninge inden Hage als thijpoteque gecoft
hebbende.
Copie.
Ick Cornelis van der Bouchorst schout, Gerrit Jacobsz. ende Jan Jeroensz. schepenen vanden
ambochte van Noortwijck doen te wetene eenen ijgelicken dat voor ons in persone gecomen es Jacob
Gerritsz. Roo wonende tot Langevelt ende bekende mitsdesen voor hem sijnen erven ende
nacomelingen wettelijck vercoft te hebben ende deuchdelicken schuldich te wesen Louris Cornelisz.
Schenaert tot Leijden zijnen erven ende die trecht van desen van hem sel hebben vercregen, een
eeuwige erfflicke losbare rente van achthien carolus guldens ende vijftien stuvers te 40 grooten tstuck
siaers. Te betalen alle ende telcken jare eersten dach junij, daer van teerste jair renten
ommegecomen ende verschenen sall zijn den eersten junij anno 1500 vierentnegentich ende dan soo
voorts van jare te jare onvermaent binnen Leijden vrij suver gelts sonder eenige deductie ofte cortinge
tsij van beden subventien, scahttingen, verpondingen ofte andere bekende ofte onbekende
contributien hoemen die eenichsins soude mogen noemen ende bij wien dselve teeniger tijt soude
mogen werden geordonneert ommegeslagen ende geheven werden, eghene lasten vuijtbesondert
alwaert oock bij placaet ende bij volcomen edicte gestatueert ende gepubliceert, cortinge in heel ofte
deel te moegen gedogen. Ten welcken fine hij comparant met goede rijpe voordachticheijt verthijet
ende renunchieert tdispositijff van alle placaeten statuten ofte ordonnantiën. Vuijt crachte vanden
welcke hij ofte sijne naecomeren eenige cortinge soude vermogen te doen. Belovende hij comparant
hem mette voorsz. placaten nimmer meer tegen den rentheffer te behelpen ofte eenige cortinge
aende voorsz. jaerlicxe rente te doen. Ende soo hij comparant off sijn naecomeren eenige cortinge in
heel teeniger tijt (niet iegenstaende dese stipulatie ende overcompste) poochden te doen soo zall hij
comparant in sulcke gevalle gehouden sijn, gelijck sij belooffde jaerlicx ten voorsz. verschijndage in
plaetse vanden voorsz. achtien gulden ende vijfthien stuijvers tsiaers te rente te betalen een somme
van een ende twintich carolus gulden ten prijse voorsz. ofte soo hij vandies gebreeckich ware die
voorsz. rente dadelicken te lossen, zoot den rentheffer gelieft gemerct ten regarde vande voorsz.
bedongen vrijheijt de jaerlicxe rente es gemindert opden penning sestien welcke rente soo lange
geduijrende curs ende loop hebben zall tot dat dselve geheelicken sall sijn gereduneert ende
affgequeten. Twelck hij comparant ende sijne nacomelingen tallen tijden tharen believen sullen mogen
doen mits teffens ende teenemale in goeden gouden ende silveren gepermitteerden ende
gefalueerden gelde opleggende ende betalen een somme van drie hondert carolus guldens ten prijse

voorsz. in hooftgelde ende daer bij vougende sulckdanige verschenen ende onbetaelde renten als ten
dage vanden lossinge ende nae rate ende advenant des tijts dat die geschiet verschenen
ommegecomen ende betaelt wesen sullen. Des de lossingen een halff jaer te voren aenden rentheffer
moet werden gedenunchieert ende verwittiget. Ende sall oock moeten geschieden drie maenden voor
off naer de hersettinge vanden gelde ofte anders sall die schade ende het interest bijden laster ende
niet bijden rentheffer geleden ende gesupporteert moeten werden. Omme welcke jaerlicxe betalinge
der voorsz. rente de hooftsomme vandien mitsgaders die gelosten ende hier voren verhaelden
conditiën wel te affareren ende verseeckeren, soo heeft hij comparant daer toe mitsdesen
specialicken verbonden ende gehijpotequeert sijn woninge, barge ende schuijre, potinge ende
plantinge, groot vier margen lants off dair omtrent bijden hoop sonder maet met de voet gestoten,
gelegen inden voorsz. ambochte van Noortwijck. Belent ende belegen hebbende noortwest joncheer
Melis van der Bouchorst, ten noortoosten Claes van Oesten, zuijtoost Huijbrecht Jacobsz. ende
zuijdtwest de Langevelder laen. Ende voorts generalicken alle sijns comparants andere goederen,
roerende ende onroerende in desen ambochte ofte daer buijten gelegen die hij nu heeft ofte naemaels
vercrigen sal, egeen goeden noch actien ofte inneschulden vuijtbesondert, subiecterende alle die
selve, die vruchten, die keure ende elcken vandien die jurisdictie executie ende cohertie van allen
heeren rechten ende rechteren mit verhael ende inninge vanden costen die om dintwinninge vanden
jaerlixe betalinge der voorsz. rente, mitsgaders dexecutie sullen mogen werden gedaen ende geleden.
Ende die voorsz. comparant bekende hem vanden vercopinge ende constitutie der voorsz. jaerlicxe
rente al wel ende ten vollen met goeden gepermitteerden gelde gecontenteert ende voldaen te wesen
den lesten penning mitten eersten. Ende dat met een somme van drie hondert carolus guldens ten
prijse voorsz. Tot dijen verthiende ende te buijten gaende dexxeptie van nummeratie peunie geseijt
van ongetelden gelde die mij bij faulte van reale aentellinge soude mogen competeren. Alle ding
sonder bedroch. Des ten oirconde heb ick Cornelis vander Bouchorst schout tot Noortwijck voorn.
desen brieve ten verlijden ende ernstige begeren vande voorn. Jacob Gerritsz. Roo comparant met
mijn zegele vuijthangende besegelt ten bij, aen ende overwesen vanden voorsz. schepenen die desen
te meere oirconde onder de plijcke getekent hebben. Opten 4e dach junij anno 1500 drie ende
tnegentich. Ende die voorsz. comparant verclaerde die voorsz. woninge ende landen sijn eijgen goet
ende ten vollen betaelt te wesen ende niet beswaert dan met desen jegenwoordige renten. Onder de
plijcke stont geteijckent Gerrit Jacobsz., Jan Jeroensz. ende was vuijthangende besegelt met een
roode wassen zegel in dubbelde staerte.
Nr. 109 folio 100 d.d. 10-05-1601.
Transfix.
Wij ondergescreven als meesteren vanden armen huijssitten binnen der stede van Leijden bekennen
bij desen voor ons ende onse nacomers in officie sijnde ten vrijen eijgen getransporteert ende
overgegeven te hebben de meesteren van Ste. Catarinen gasthuijs binnen der voorsz. stede ten
behoeve vande armen aldaer off dese heure actie vercrigende, de helft van een schouten besegelde
losrente brive van Noortwijck, spreeckende tot laste van Jacob Gerritsz. Roo wonende tot Langevelt,
innehoudende int geheel dsomme van achthien gulden van 40 grooten tstuck ende 15 sch. tsiaers.
Waer van de wederhelfte tvoorsz. gasthuijs selfs competeert, verschinende jaerlicx dvoorsz. rente den
eersten junij. Ter lossen met drie hondert der voorsz. gulden in hooftsomme, specialijck geaffecteert
op vier morgen off daer omtrent gelegen inden voorsz. ambachte ende bij executie dselve vercoft bij
decreet vanden Hove van Hollant ende gecoft bijde Camer vande Reeckeninge vanden selven Hove.
Beginnende dvoorsz. rentebrieve; Ick Cornelis vanden Bouchorst schout etc. wesende gedateert den
4e junij 1594. Welcke voorsz. losrentebrieve Aecgen Cornelisdr. weduwe wijlen Louris Cornelisz.
Schenaert tot een testament bij haer levende lijve gegeven heeft dvoorsz. armen huijssitten voor
deene helft ende tvoorsz. gasthuijs voor danderen helft, mitsgaders alle recht, actie toe ende
aenseggen als dvoorsz. arme huijssitten aenden helfte vanden voorsz. losrentebrieve, mitsgaders
aende helfte vande hooftsomme daerinne verclaert ende begrepen es competerende. Omme
dhooftsomme vanden voorsz. rentebrieve mette jaerlicxe verschenen renten met recht off met
geneuge te mogen eijsschen ende inne ende ontfangen in allen schijne off dvoorsz. armen huijssitten
selver waren. Constituerende ende stellende mitsdien tvoorsz. gasthuijs inde plaetse vanden voorsz.
armen huijssitten. Zulcx mede tvoorseijde gasthuijs genieten sall voor des huijssitten helft tiaer renten
e
verschenen den 1 junij anno 1600 ende een, mitsgaders tgene voor des huijssitten helfte tot desen
dage toe verschenen mach wesen. Ende ingevalle tvoorsz. gasthuijs naemaels tot betalinge vanden
voorseijde hooftsomme ende jaerlicxe verschenen renten voor des huijssitten helft niet en konden
geraecken ende de gedaen zoo qualick als specialick daer voren gestelt ende verbonden niet goet off
souffisant genoech bevonden en werden omme de helft vande jaerlicxe verschinende renten mitte
hooftsomme vandien daeraen te mogen consequeren ende verhalen, soo geloven wij meesteren
vanden voorseijde arme huijssitten voor ons ende onse nacomers tvoorsz. gasthuijs vande helft vande

jaerlicxe verschinende renten mitte voorseijde hooftsomme inden name alsvoren selffs te contenteren
ende te betalen. Ende oversulcx de helft vanden voorseijde losrentebrieve mitte helft vande jaerlicxe
verschenen renten tvoorsz. gasthuijs te vrijen ende waeren als recht es. Verbindende tot
verseeckerheijt des selfs arme goeden roerende ende onroerende, iegenwoordige ende toecomende
geene vuijtgesondert. Tot verbant ende executie van allen heeren ende rechteren. Ende wij
meesteren vanden armen huijssitten voorsz. bekennen ons vanden gasthuijs meesteren ter saecke
van dese transporte, cessie ende overghifte wel ende volcomelick vernoucht, voldaen ende betaelt te
wesen, den eersten penning metten lasten, renunchierende tot dien eijnde alle exeptien ende weeren
van rechten desen eenichsins hinderlicke sijnde. Alle ding zonder bedroch, arch ofte liste. Des ten
oirconden hebben wij meesteren vanden voorsz. armen huijssitten desen geteijckent den thienden
meij 1601. Onder stont Andries Jaspersz., Sijmon Sijbrantsz., Frans Adriaensz., Heijndrick Adriaensz.,
Bartelmeus van Bost.
Nr. 110 folio 101 d.d. 04-10-1524.
Noortwijck.
Vier rinsch guldens tsiaers op Dirck Jansz. lijndraeijer.
Ic Jan de Bastaert van Noortwijck schout inden ambocht van Noortwijck doe condt allen luijden dat
voor mij quam Dirck Jansz. lijndraeijer ende bekende vercoft te hebben coomen Wouter Jacobs zoon
vier rins guldens tsiaers losrenten. Welcke vier rins gulden tsiaers voorsz. Dirck Jansz. voorn. comen
Wouter Jacobsz. voorn. verzekert ende bewijst op de huijsinge ende erf daer hij nu ter tijt zelver in
woont, staende inden ban van Noortwijck opt dat oostende ende heeft belendt an de noort oostzijde
Pieter Duijcker, an de zuijtwestzijde Heijnrick Meesz., streckende voor van die heerwech tot achter an
die cleijne viver toe. Welck huijs ende erf voorsz. Dirck Jansz. voorn. te vrijen ende te waren alsmen
vrije huijsinge ende erf schuldich is te vrijen ende te waren inden ban daert in ghelegen is.
Wtbesondert dat daer opstaen vijf schilden tsiaers die daer op hebben dat clooster tot Noortwijck twie
scilden ende dat clooster te Poel buijten Leijden drie schilden tsiaers. Ende noch twie rins gulden
tsiaers losrenten die coomen Wouter Jacobsz. voorn. nae wtwijsinghe die brief die hij daer of heeft
daer zelver op heeft. Ende noch verzekert Dirck Jansz. voorn. coomen Wouter Jacobsz. voorn. dese
vier rins gulden tsiaers op twie stucken lands geleghen inden ban van Hillegom daer dat een stuck
groot of is anderhalf marghen ende heeft belendt an dat zuijtende die broers van Heemstede, an dat
noorteijnde die Oostender laen, an die noortwestzijde Claes Outgertsz. ende an die zuijtoostzijde
Allart Outgertsz. Ende het ander stuck is groot omtrent twie marghen bij den hoop zonder maet ende
daer behoort Dirck Jansz. voorn. die helft of toe ende die ander helft zijn zwager Joost Floris zoon.
Ende heeft an die zuijt westzijde Jan Dircxz., an die noort oostzijde Jan van Delf, an dat noort
westeijnde Martijn Claesz. ende an dat zuijtoostende die Biltenlaen. Ende Dirck Jansz. voorn.
beloofde coomen Wouter Jacobsz. voorn. voor hem ende zijnen naecomelingen dese ander half
morgen landts voorsz. ende die helft van die twie marghen voorsz. te vrijen ende te waren alsmen vrij
landt is schuldich te vrijen ende te waren inden ban daert in gelegen is, wtbesondert dat op die
anderhalf marghen tsiaers staet drie deuts erfhuijr. Ende dese vier rins gulden tsiaers zullen alle jaere
verschijnen op sinte Bavendach of acht dagen daer nae onbegrepen. Ende indien Dirck Jans zoon
voorn. niet ende betaelde opten dach voorsz. zoe zal connen Wouter Jacobsz. ofte zijnen
naecomelinghen dat moghen verhaelen an die huijsinghe erf ende dat landt voorsz. ende voort op alle
Dirck Jansz. gereetste goeden tzij roerende of onroerende zonder eenich tjeghen zeggen of doen
tjegen zeggen van Dirck Jansz. voorsz. mit geestelick of mit waerlick recht hoe coomen Wouter
Jacobsz. voorn. of zijnen naecomelingen belooft dese renten tzij in jaerlicxe betaelinge ofte in die
lossinghe te betaelen mit gevalueert gheldt nae die laeste valuatie gedaen, als te weten een gouden
gulden voor achtentwintich stuvers, een philippus gulden voor vijfentwintich stuvers, een vlies voor
drie stuvers, een vierijser voor vijftalf groot een dubbelde stuver voor vier groot ende ander ghelt daer
nae. Ende Dirck Jans zoon voorn. bekende voor hem ende voor zijnen naecomelingen van dese vier
rins gulden tsiaers voorsz. van coomen Wouter Jacobsz. voorn. al wel ende duechtelick voldaen ende
betaelt te wesen den lesten penning mitten eersten. Ende om zonderlinghe ghunst ende liefte die
cooman Wouter Jacobsz. voorn. tot Dirck Jansz. voorn. heeft, zoe heeft hij hem ofte zijnen
naecomelinghen gegundt ende gundt dat hij dese vier rins gulden tsiaers voorsz. zal mogen lossen
mit de penning zesthien ende mit een jaer renten mits gevende gevalueert geldt als boven verclaert is.
Alle dunck zonder arch ofte list. In kennisse der waerheijt zoe heb ick Jan die Bastaert van Noortwijck
schout voorsz. desen brief mit mijn zegel hier onder an hangende bezegelt dor bede van Dirck Jansz.
voorn. Daer bij an ende over waren als tuijgen ende buijren van Noortwijck Henrick Jorisz. die backer
ende Jorden Cornelisz. die barbier. Int jaer ons heeren 1500 ende vier en twintich den vierden dach in
october.
Nr. 111 folio 104 d.d. 15-02-1552.

Vier ende twintich gulden tsiaers sprekende up Gorijs Sijmonsz. cum socijs ende betalen dat
hij Cornelis Huijch Andriesz. in die ……
Copie.
Ick Jan Claes zoon schout inden ambachte van Lische doen cont alle luijden dat voor mijn ende twee
getuijgen hier nae geschreven, gecomen ende gecompareert zijn Gorijs Sijmonsz., Dirck Willemsz.
ende Cornelis Huijgens zoon ende bekenden voor hoor, heuren erven ende nacomelingen met
gesamender handt ende elcx een voor al wel ende wettelicken vercoft te hebben ende schuldich te
wesen Huijch Andries zoon wantsnijder wonende tot Leijden of den houder van dese brieve, die
somme van vier ende twintich carolus guldens van veertich grooten tstuck tsiaers eeuwige ende
erffelicke renten. Te betaelen alle jaers tot Onser Liever Vrouwen Lichtmisse dach binnen der stede
van Leijden ten huijse ende in handen van Huijch Andries zoon voorn. Daer of teerste jaer renten
verschijnen zal tot Onser Liever Vrouwen Lichtmisse dach alsmen schrijft duijsent vijffhondert drie
ende vijftich ende zoe voort van jaere tot jaere tot Onser Liever Vrouwen Lichtmis dach desen voorsz.
renten te betaelen ten dage ter plaetse ende in handen voorsz. Daer onder stellende ende
ijpotekerende eerst Gorijs Sijmons zoon voorsz. vierdalff hondt geestlandt bij den hoop zonder maet,
gelegen inden ambachte van Lische voorsz. ende heeft belent ande zuijt westsijde Cornelis Florijs
zoon, aen tnoort westeijnde Claes Jans zoon, aende noort oostzijde Cornelis Florijs zoon voorsz. ende
aen zuijt oosteijnde den heerwech. Noch thien hondt lants gelegen inden ambachte van Lijsche
voorsz. in Rovers brouck ende heeft belent aende zuijt westzijde Louwerijs Dammas zoon kinderen,
aen tnoort westsijde Cornelis Pieters zoon, ande noortsijde Cornelis Willems zoon ende aen zuijt
oostende tsGravenwater. Noch negen hondt lands bijden hoop zonder maet gelegen inden ambachte
voorsz. ende heeft belent ande zuijt westzijde tclooster tot Poel, ant zuijt oostende die wedue van
Dammas Gerijts zoon, anden noort oostzijde Pieter Allerts zoon ende ant noort westende
tsGravenwater. Noch elff hondt lands vijden hoop zonder maet gelegen inden ambachte voorsz. ende
heeft belent ande zuijt westzijde den abt van Egmondt, aen tzuijt oost ende die Barnarditen tot
Warmont, ande noort oostzijde Adriaen Maertens zoon, aen tnoort westende tsGravenwater. Noch
derdalff hont landts inden ambachte voorn. ende heeft belent ande noort oostzijde Aelbrecht Willems
zoon, aen tnoort westende die werfe van Dammas Gerijts zoon ende voort tsGravenwater. Ende Dirck
Willems zoon stelt tot hijpotecke vier hondt landts gelegen inden ambachte voorsz. ende heeft belent
aende zuijtzijde den pastoor van Zassem, aen tnoort westende de weduwe vande oude schoutinne,
aende noort oostzijde Trijnenlaen ende aen tzuijt oostende den heerwech. Ende Cornelis Huijgensz.
voorsz. stelt tot hijpotecke zeven hondt geestlant bijden hoop zonder maet, gelegen inden ambachte
voorsz. ende heeft belent ande zuijt westzijde Claes van Matenes laen, ant noort westende tgasthuijs
tot Haerlem, aende noort oostzijde meester Cornelis Jansz. van Haerlem ende aen tzuijt oostende den
heerwech. Ende voort generalicken ende specialicken alle die andere goeden die zij comparanten
voorsz. nu ter tijt hebben ende hier namaels vercrijgen zullen mogen, waer off waer aen die gelegen
zijn off bevonden zullen moghen werden, binnen den voorsz. ambachte oft daer buijten, geen goeden
ofte plaetsen vuijtgezondert off buijten gehouden, omme bij gebrecke der voorsz. jaerlicxe betalinge
daer aen te verzien ende te verhaelen, mitsgaders die costen, schaden ende interest daer omme
geleden zoe wel als den principael renten met heerlicke ende reale executie vande Hove van Hollandt
ofte anders met zulcken recht den voorn. Huijch Andries zoon ofte actie van hem vercrijgende dat
believen zal. Des zijn voorwaerden dat Gorijs Zijmons zoon, Dirck Willemsz., Cornelis Huijgen zoon
voorsz. hueren erven ende nacomelingen dese voorn. renten zullen mogen lossen tot eenen male tot
hoerder belieften, den penning twintich in hooftgelde ende met alzulcke renten als nae beloop des tijts
verschijnen zullen wesen als die lossinge geschiet, den gouden koervorster gulden acht ende twintich
stuvers, den gouden phillipus guldens van vier ende tzeventich int marck voor vijff ende twintich
stuvers den gouden karolus gulden van vier ende tachtich int marck voor twintich stuvers. Ende Gorijs
Sijmons zoon voorsz. beloofde Dirck Willems zoon ende Cornelis Huijgensz. voorsz. hier off
schadeloos te houden. In kennisse van desen heb ick Jan Claesz. schout inden ambachte van Lijsche
voorseijt desen brieff bezegelt in bij wesen van Cornelis Dircksz. ende Cornelis Pietersz. buijerluijden
inden ambachte voorseijt, met mijnen zegele hier aen gehangen opten vijftienden dach februarij anno
vijftien hondert twee ende vijftich nae gemeen schrijven. Ende was bezegelt met een groene wasse
zegele in dubble staerte.
Nr. 112 folio 106 d.d. 22-11-1566.
Transfix.
Wij Frans Huijbrechts zoon ende Pieter de Vrijes schepenen inden Hage doen cont alle luijden dat
voor ons gecompareert es Andries Cornelis zoon wonende tot Leijden als procuratie hebbende van
Cornelis Huijgen zoon zijnen vader, gepasseert voor notaris ende getuijgen tot Leijden in date den 21e
november anno 1566, ons schepenen verthoont. Ende heeft vuijt crachte vanden zelve procuratie wel
ende wettelijck gecedeert ende getransporteert, cedeert ende transporteert midts desen Maritgen

Thonisdr. weduwe wijlen Frederick Jacobs zoon scheepmaecker off actie van haer hebbende,
zeeckere rente ende rentebrieff van vier ende twintich karolus gulden van 40 grooren tstuck tsiaers, bij
Jan Claes zoon schoudt van Lisch bezegelt, van date den vijftienden dach februarij anno 1552 nae
gemeen schrijven, bij Gorijs Sijmonsz., Dirck Willemsz. ende Cornelis Huijgen zoon voorden voorn.
schout verleden tot behouve van Huijch Andries zoon wantsnijder, des voorn. comparants grote vader
zaliger gedachte, mits alle recht dat zijn comparants vader totten voorsz. rentebrieff in date alsboven,
daer desen onzen brieff duersteken vuijthangende bezegelt es eenichsins competeren mach.
Belovende hij comparant deselve rente ende rentebrieff tallen tijden te vrijen ende te waeren als recht
es, daer onder stellende ende verbindende alle die goeden vanden voorsz. zijnen vader,
jegenwoordich ende toecomende geen vuijtgesondert nochte buijten gehouden, stellende deselve tot
bedwanck van alle rechten ende rechteren. Ende hij comparant beleijt hem inden naem alsboven
vanden voorsz. transporte ende cessie al wel voldaen ende betaelt te zijn mette somme van drije
hondert vijer ende tachtich karolus gulden van 40 grooten tsuc mette expresse conditiën ende
voorwaerden dat de voorsz. zijn comparants vader ende zijnen erven den voorn. rentebrieff voorde
voorn. somme in toecomende tijden weder omme zal mogen lossen alst hem believen zal. Alle dunck
zonder arch ende list. Des toorconde hebben wij schepenen voorn. onssen zegelen hier onder aen
e
gehangen opten 22 november anno 1500 zessende tzestich. Onder de plijcque stont geteijckent
(onleesbaar). Ende was vuijthangende bezegelt met twee groenen wasse zegelen in dubbelen
staerte.
Nr. 113 folio 107 d.d. 24-11-1566.
Copie.
e
Up huijden den 24 novembris 1566 compareerde voor mij Jan Wolff notarijs publijque bij den gemeen
raide ende Hove van Hollant geadmitteert ende den getuijgen hier onder gescreven deersame
Cornelis Huijgen zoon poorter der stede van Leijden verclarende hoe dat hij deur zijn zoon Andries
Cornelis zoon opten 22e novembris lestleden heeft doen transporteren op Maritgen Thonisdr. weduwe
wijlen Vrederick Jacobsz. scheepmaecker inden Hage, zeeckere schouten besegelden losrentebrief
van 24 karolus gulden tsiaers, sprekende op Gorijs Sijmons zoon, Dirck Willemsz. ende Cornelis
Huijgen zoon, henlieden verleden ten behouve van wijlen Huijch Andries zoon zijn comparants vader
in date den 15e februarij 1552 naer gemeen schrijven onder oppense conditiën dat hij den zelven
rentebrieff weder zal mogen lossen voor drijehondert vijer ende tachtich karolus gulden munte voorsz.,
die hij voer tvoorsz. transport ontfangen heeft. Ende alzoe deselve rentebrieff nijet en vermelt dat men
de renten jaerlicxs vrij moet betaelen, soe heeft hij comparant mitsdesen voor hem ende zijnen erven
belooft de voorsz. Maritgen Thonisdr. ende haeren erven de voorsz. rente jaerlicx zelver te betaelen
vrij gelt van allen lasten, tzij 10e, 20e penning ende allen anderen impositien ende commeren geen
vuijtgesondert. Belooft hij comparant mede den zelven rentebrieff ofte renten vandien in zes jaeren
nijet te lossen maer dvoorsz. zes jaeren lanck haer te betaelen vrij gelt als boven. Welverstaende
ingevalle de voorsz. comparant teijnden de voorsz. zes jaeren nijet en loste ende de zelve rente
langer lijet staen, dat hij alsdan mede al evenwel vrij gelt alle jaers totter voorsz. lossinghe toe zal
betalen als boven geseijt es, onder verbant van alle zijne goeden. Aldus gedaen ten tijde als boven
binnen de stede van Leijden ten huijse vanden voorsz. comparanten op St. Jans brugge ter presentie
van Andries Cornelisz. ende Vranc Cornelisz. als gelooflijke getuijgen hier toe versocht met mij notaris
gerequireert. Toorconde dit onder teijckent.
Nr. 114 folio 108 d.d. 20-05-1547.
Coudekerck.
Twaelf karolus guldens tsiaers op Jan Dirx zoon tot Coudekerck.
Kanttekening: Den 18e junij anno 1583 is van ge…. rente up off gheleijt bij Florijs Jansz. drie gulden
tsiaers ende voer thoeft ghelt bijde (inden) ontfanghen vijftich groten. Noch den 19e november anno
1583 is van deese rente … offgelost drie gulden tsiaers ende voer thoeft ghelt bijde …. ontfanghen
vijftich gulden.
Nog een kanttekening: Den 9e junij anno offgelost die reste als 30 st. tsiaers ende daer voer
ontfanghen bijde ….. vijffent….tich gulden.
Ic Jan Dircx zoon Vaender schout inden ambachte van Zoeterwoude doe condt ende kennelick allen
luden dat voor mij ende geburen hier ondergeschreven gecomen is Jan Dircx zoon woonende tot
Coudekerck ende bekende mits desen wel ende deuchdelicken vercoft te hebben ende schuldich te
wesen Jan Meesz. houtcooper woonende tot Leijden die somme van twaelf karolus guldens van
veertich grooten vlaems tstuck tsiaers eewige ende erffelicke losrenten die Jan Dircxz. voorn. beloofde
voor hem, zijnen erven ende nacomelingen den voorsz. Jan Meesz. ende actie van hem vercrijgende,
vrij van allen costen wel ende deuchdelicken te betalen alle ende telcken jare tot meije daghe, of
vierthien dagen daer nae ten langsten onbegrepen. Daer of teerste jaer renten vallen ende
verschijnen zal tot meije dage anno vijfthienhondert zeven ende veertich ende zo voorts van jare tot

jare ende van meije daghe te meije dage daer aen volgende, te betalen elcke jaer renten gedurende
alzo lange ende ter tijt toe dat dese voorsz. renten ofgecoft ende ofgelost zullen wesen, twelc Jan
Dircxz. voorn. ende zijnen erven ende naecomelingen tot allen tijden zullen mogen doen tot horen
wille ende believen, tot vier reijsen of termijnen ende niet min, mer wel meer, indien hemluden dat
belieft. Te weten elcke drie carolus gulden mit vijftich karolus guldens in hooftgelde ende mit alzulcke
verlopen ende verscheenen renten als naeden beloop des tijts verloopen ende verscheenen zullen
wesen als die lossinge geschiet. Ende dat mit alzulck ghelt als in den buijdel ghanckbaer is ende den
eenen coopman den anderen mede betalen mach. Zo wel die jaerlixe loopende renten als die lossinge
voorsz. Welcke voorsz. renten zijn spruijtende ende ter cause van coop van zestalf morgen landts bij
den hoop zonder maet als Jan Dircx zoon voornomt voortijts in hure ghehadt ende gebruuct heeft,
leggende inden ambachte van Zoeterwoude voorsz. Daer of de vijf morgen landts leggen alleen op
hem zelven ende hebben belegen an de oostzijde Claes Aelwijnsz. tot Leijden, an de westzijde Jan
Meesz. ende Cornelis Hillebrantsz. voorn., streckende tnoorteijnde wt Meerburch zuutwaert an een
morgen landts genomt de Noes. Van welcke morgen landts Jan Dirx zoon voorn. die gerechte helft
hebben zal, beloopende daer mede dese zesthalf morgen landts voorsz. Welcke morgen landts leijt
gemengeder voer ende aerde mit Jan Meesz. ende Cornelis Hillebrants zoon voorn. mit dander helfte
van tzelve morgen landts ende heeft dit morgen landts belegen an die oostzijde die Zoeterwousche
wateringhe ende an die westzijde die commenduur van Haerlem ende die pastoor van Zoeterwoude
voorsz. Ende omme dese voorsz. renten alle jaers ten dage als voren wel te betalen ende te
verzekeren zo was Jan Dircxz. voorn. hier onder ende ter causen voorzeijt specialicken mits desen
verbindende, veronderpandende ende ijpoticerende, inden eersten dese zesthalf morgen lands
voorsz. ende voort generalicken ende specialicken alle zijne andere goeden die Jan Dirxz. voorn. nu
ter tijt heeft ofte naemaels vercrijgen zal mogen, roerende ende onroerende, waer ende waer an die
gelegen zijn ofte bevonden zullen werden binnen steden ofte daer buten gheen ghoeden ofte plaetsen
wtgezondert ofte buten gehouden. Omme bij gebreecke der voorsz. jaerlixe betalinge daer an te
mogen versien ende verhalen als erfpenningen mit erfpenninc recht ofte mit bedwanck van allen
sheeren rechten, zo dat den houder sbriefs believen zal, mit die costen daer omme gedaen ende
gheleden zonder eenige exceptie, pandtkeeringe, cessen, afterweer van rechten daer tegens te
mogen doen ofte doen doen, in eeniger manieren ter contrarien. Alle dijnck zonder arch ofte liste.
Desen toorconden zoe hebbe ick Jan Dirxz. als schout van Zoeterwoude voorsz. desen brief bezegelt
mit mijnen zegele wthangende hier beneden an desen brief ghehanghen. In presentie ende bijwesen
van Jacob Brunen zoon ende Jacob Lambrechts zoon buurluden inden ambachte voorsz. als getugen
hier over gheroupen ende gebeden. Int jaer ons heeren dusent vijfhondert zeven ende veertich opten
twintichsten dach in meije.
Nr. 115 folio 109 d.d. 06-02-1556.
Transfix.
Wij Gerijt Aelbrechts zoon ende Sijmon Jan Reijerszsz. schepenen in Leijden oirconden dat voorden
gherechte quamen Claes Gherijt Florijs zoon, Maritgen Gerijtsdr. weduwe wijlen Daem Dircxz. met
Claes Oom Jans zoon haar zwager ende gecoren voocht in dese zaecke, Gerijtgen Gerijts dochter
weduwe wijlen Gerijt Bouwens zoon mit Gerijt Gerijtsz. haer zoon ende gecoren voocht in dese
zaecke, Cornelis Pietersz. als man ende voocht van Geerte Claes dochter zijn huijsvrouwe, Jooste
Claes dochter mit Huijch Jans zoon haar gecoren voocht in dese zaecke, beijde kinderen van wijlen
Claes Pietersz. Stuucker ende als actie van hem hebbende, Jacob Claes zoon inden naeme ende als
gemachticht van Katherijn Huuch Claes zoons wedue zijn schoonmoeder, nae inhout zijn procuratie
bezegelt bij Borwout van Griecken schout inden ambochte van Alckemade in date opten thiensten
dach van December anno 1500 acht ende veertich die wij schepenen voorsz. daer van ghezien ende
ghelesen hebben ende Jan Dirck Zijbinxz. inden name ende als curatoor gestelt over Kerstant
Michielsz. nae wtwijsen zeeckere schepenen bezegelden brieve van Leijden daer van zijnde in date
dusent vijfhondert ende vijf en vijftich opten lesten dach van september. Alle als erfgenamen van
wijlen Maritgen Pieters dochter, Jan Meeus zoon houtcoopers huijsvrouwe zaliger gedachten. Ende
bekenden getransporteert, gecedeert ende overgegeven te hebben, transporteerden, cedeerden ende
ghaven over mits desen die ghasthuijs meesteren van sinte Katherijnen gasthuus binnen Leijden als
Henrick Florijsz. van Wassenaer, Adriaen Claes zoon brouwer, Claes Jans zoon olieslagher ende
Huijch Claesz. wantsnijder tot des voorsz. ghasthuus behouf, eenen schouten bezegelden rente brief
van Zoeterwoude, inhoudende twaelf carolus guldens van veertich grooten vlaems tstuck tsiaers
losrenten, te lossen tot vier termijnen telcken reijse drie karolus guldens mit vijftich karolus guldens in
hooftgelde, daer desen onsen brief op deursteecken ende getransfixeert is, mitsgaders alle recht,
actie ende toezeggens hem comparanten elx inde qualite als boven competerende anden zelven
schouten bezegelden rentebrief ende wt crachte van dien an de renten daer inne begrepen, mit recht
ende mit vonnisse als recht was. Ende schepenen wijsden die ghasthuus meesteren voorsz. ende diet

naemaels wesen zullen tot des zelfs ghasthuus behouf daer mede te mogen winnen ende verliesen in
allen schijn off die erffgenamen voornoemt zelver waren. Ende dit in volle betalinge van alzulcke twie
hondert karolus guldens paijments voorsz. als die voorsz. Maritgen Pieters dochter tvoornoemde
gasthuijs in testamente gemaect ende besproocken heeft naevolgende haer testamente daer van
zijnde, gepasseert voor meester Cornelis Jan Lenaerts zoon priester van der Goude als notarijs ende
voor zeeckere getugen, gedateert inden jare der geboorten ons heren dusent vijfhondert vier ende
vijftich opten zevenentwintichsten dach in aprille. In oirconden desen brieven bezegelt mit onsen
zegelen. Int jaer ons heren dusent vijfhondert ende zessenvijftich opten zesten dach in februario.
Opten ploije stont getekent P. Colijn Claeszsz.
Nr. 116 folio 110 d.d. 20-09-1550.
Vijfthalve karolus gulden tsiaers op Pieter van Buten Cornelis zoon.
Claes Dircs zoon Keth schout inden ambocht van Coudekerck die condt allen luden dat voor mijn
ende twie ghetughen hier nae gheschreven ghecomen ende ghecompareert is Pieter van Buten
Cornelis zoon woonende tot Leijden ende heeft bekent ende bekent mitsdesen wel ende wettelicken
vercoft te hebben ende schuldich te wesen die ghasthuus meesteren van sinte Katharijnen ghasthuse
als Adriaen Jansz., Adriaen Claesz., Claes Oom Jans zoon, Henrick Florijsz. van Wassenaer ende
Abraham Jacobs zoon ende den gheenen die naemaels ghasthuus meesteren wesen zullen, tot den
voorsz. ghasthuse behouf, de somme van vier ghouden karolus gulden ende thien stuvers des jaers of
paijment die waerde ewighe ende erflicke renten. Te betalen alle jaers tot sinte Pieters daghe ad
Vincula, daer of teerste jaer renten verschijnen zal tot sinte Pieters dage ad Vincula alsmen schrijft
dusent vijf hondert een ende vijftich ende zoe voorts van jare te jare. Dese voorsz. renten te betalen
ten dage voorsz. Hier onder stellende ende ijpotequerende daer voor specialicken zijn twee calck
oeven mitte husingen daer bij staende, al opten wterdijck tot Coudekerck in den Hoogen waerdt. Ende
heeft belegen aen de oestzijde ende westzijde Florijs Sijmons zoon Tol, streckende wt den Rijn tot an
den dijck toe. Ende voorts specialicken ende generalicken alle die andere goeden die Pieter van
Buten voorsz. nu ter tijt heeft ende hier naemaels vercrijgen mach, roerende ende onroerende, waer
of waer an die gelegen zijn binnen den voorsz. ambocht of daer buten, geen ghoeden wt ghezondert,
omme bij ghebreke der voorsz. jaerlixe betalinge die ghasthuus meesters of hueren ghemachticht
daer an te moghen verhalen, mitsgaders de costen, schaden ende interesten daer omme geleden zoe
wel als die principale renten. Des zijn voorwaerden dat Pieter van Buten voorsz. zijn erven ofte
naecomelinghen dese voorsz. renten zal moghen lossen tot eenen male tot zijnen belieften mit twee
ende tzeventich karolus gulden ende thien stuvers of paijment diere waerden in hooftghelde ende mit
alzulcke renten als naden beloop des tijts verscheenen zullen wesen als die lossinghe gheschiet. Alle
dijnck zonder argelist. In kennisse der waerheijt heb ick Claes Dircsz. Keth schout voorsz. desen brief
wthangende bezegelt int bij wesen van Michiel Gerijtsz. ende Jeronimus Jansz. coster buurluden
inden ambacht voorsz. mit mijn eijgen zegele hier beneden an gehagen. Opten twintichsten dach van
septembre anno vijfthien hondert ende vijftich.
Nr. 117 folio 108a d.d. 21-07-1586.
De telling van de folio’s begint hier weer met 108.
Copie.
Up huijden compareerde voor mij IJsbrant Jacobs zoon vander Bronchorst notarijs publijck bijden
Hove van Hollant geadmitteert ende voorden getugen naebeschreven, deersame Jacob Vrederickxz.
houtcoper poorter der stede van Leijden als mede erfgenaem van Maritgen Anthonis dochter weduwe
wijlen Vrederick Jacobs zoon scheepmaecker zijne zaliger moeder ende bekende mitsdesen
ontfangen te hebben vuijt handen vande meesteren van Ste. Catarijnen gasthuijs binnen Leijden, de
somme van drije hondert vier en tachtich gulden van 40 grooten tstuck in betalinge van welcke
penningen hij comparant de meesteren vande voorsz. gasthuijse tot des armen behouff
getransporteert, gecedeert ende opgedragen heeft alzulcke recht, actie toe ende aenzeggen als zijne
comparants voorsz. zaliger moeder gecompeteert heeft tot een rentebrieff van vier ende twintich
gulden tsiaers bij Jan Claes zoon schout van Lisse bezegelt, verschijnende Vrouwe Lichtmisse dage.
Ter losse den penninck twintich, wesende in date den vijftienden dach in februarij anno 1552 nae
gemeen schrijven, bij Gorijs Sijmons zoon, Dirc Willems zoon ende Cornelis Huijgen zoon, voorde
voorn. schout verleden ten behouve van Huijch Andries zoon des voorsz. Cornelis Huijgen zoons
vader. Welcke voorsz. rentebrieve Andries Cornelisz. als gemachtich ende procuratie hebbende
e
vande voorsz. Cornelis Huijgens zoon opten 22 novembris anno 1556 voor schepenen vanden
Haghe getransporteert ende over gegeven hadde ten behouve van Maritgen Antonijsdr. zijn voorsz.
moeder. Al volgende tvoorsz. transpoort wesende in date als vooren, die Jacob Vredericx zoon
comparant voorsz. aengecavelt es inde achter gelaten goeden ende delinge van Maritgen Anthonisdr
voorsz. omme bijde voorn. gasthuijse mette voorsz. rentebrieve ende transport daer op duersteecken,
mitsgaders zeeckere recognitie bij Cornelis Huijgensz. opten 24 november anno 1500 zes ende

tzestich voorsz. voor Jan Wolf notaris publijck inden Hage geleden ende verleden, gewonnen ende
verloren ende oock de jaerlicxe rente ende hooftsomme inde rentebrieve verhaelt met recht off met
gevouge ontfangen te werden, in allen schijne off Jacob Vredrickxz. voorsz. zelve worden.
Constituerende ende stellende midts dien tvoorsz. gasthuijs van alles daer van in sijne plaetse. Voort
zoe bekende hij comparant dat de meesteren hem zoe ter cause van dese transporte, als oock van
tverloop vande voorsz. rentebrieve voor date van desen gevallen, wel ende vernoucht voldaen ende
betaelt te hebben den lesten penninck metten eersten. Verschenen tot dien eijnde specialicken
dexceptie non nummerate pecunie. Ende voorts generalicken alle andere exceptien ende weeren van
rechten. Daer mede hij comparant in prejuditie ende achterdele van desen hem eenichsins mede
zoude mogen verweren ofte behelpen. Ende dvoorsz. comparant verzochte aen mijn notario
wettelicken aen mijnen handen stipulevende hem ten behouve vande voorsz. gasthuijse hier van
gemaect te werden een ofte meer acten in behoorlicken forme. Aldus gedaen binnen Leijden opte
e
camere vande voorsz. gasthuijse opten 21 julij anno 1500 zes ende tachtich. Ten presentie Cornelis
Jordens zoon van Noortwijck ende Gerijt Aerts zoon Mes als gelooflicke getuijgen hier toe versocht
ende gebeden.
Nr. 118 folio 110 d.d. 12-11-1588.
Dertien gulden vlaams sprekende up Bouwen Claesz. scrijver inde Witte Poort, verschenen
jaerlicx te Alderheijligen dage.
Copie.
Ick Dirck Troost Rutgaerts zoon schout inden ambachte van Oestgeest doe condt eenen ijegelicken
dat voor mij ende den ondergeschreven schepenen als getuijgen hier onder geroupen, gecompareert
es Bouwen Claes zoon schrijver inde Hogewoertse poort der stadt Leijden ende bekende zoe uit
zaecke ende als reste van cope van een halff morgen lants gelegen inden voorsz. ambachte, gemeen
mit een ander gelijcke halff morgen lants, achtervolgende de schuldebrieve bij hem comparant
tanderen tijden Claes Jansz. warmoesman, die als miserabel in Sinte Catrijnen gasthuijs onderhouden
wert, gepasseert ende verleden als mede ter cause vande costen ende anders daeromme gevallen
voor hem sijnen erven ende nacomelingen wettelicken vercoft te hebben ende mitsdesen
deuchdelicken schuldich te wesen Sinte Catrijnen gasthuijs voorsz., tot der zelver armen behouff of
dese heure actie vercrijgende, de somme van derthien gulden van 40 grooten stuck tsiaers eeuwige
ende erflicke losbare renten. Te betalen alle jaers d’voorsz. rente te Alderheijligen dage, waer van
teerste jaer renten gevallen ende verschenen zal wesen te Alreheijligen dage anno 1500 negen ende
tachtich ende zoo voorts van jare te jare ten zelven verschijndage dvoorsz. jaerlixe rente te betalen
geduijrende zoo lange ende ter tijt toe dat dvoorsz. rente geheel ende al volcomelijck gequeten ende
affgelost zal wesen. Welcke lossinge dvoorsz. comparanten voor hem, zijnen erven ende
nacomelingen tallen tijden zullen mogen doen, tot twee verscheijden termijnen als telcken de gerechte
helfte van dien. Ende dat voor elcken penning opleggende zestien gelijcke penningen in hooftsomme,
mits telcken bijde lossinge mede betalende alle de verschenen ende onbetaelde rente, na rate ende
advenant des tijts ten dage van lossinge verschenen. Ende dat met goeden gevalueerde gelde alsdan
cours ende ganck hebbende. Ende omme tvoorsz. gasthuijs ter cause voorseijt wel te verseeckeren
ende assureren, zoe heeft hij comparant specialicken daer onder gestelt, verbonden ende
gehijpoteeckeert tvoorsz. halff morgen lants gelegen alsvooren, vrij als buerlant nijet meer belast als
met drie gulden tsiaers, ancomende derfgenamen van Pieter Pijnsz. ende met deze jegenwoordige
rente. Gelegen hebbende mette voorsz. wederhelfte int geheel aende noortsijde Pieter Jansz.
warmoesman, aende westsijde tvoorsz. gasthuijs, aende zuijtzijde Morschdijck ende ande oostzijde
Job Dircxz. warmoesman. Ende voorts generalicken zijns persoons ende alle zijne andere goeden,
roerende ende onroerende jegenwoordige ende toecomende, actien ende crediten gheen van dien
vuijtbesondert noch buijten gehouden, stellende d’selve ende de keure ende vruchten vandien tot
verbant ende executie van allen heeren ende rechteren met beloften mede dat dvoorn. comparant
voor hem ende zijnen erven jaerlijcx geene huijre vant voorsz. halff morgen lants en zal ontfangen,
voor en al eer tvoorsz. gasthuijs jaerlijcx van heur voorsz. renten van 13 gulden mitsgaders
derfgenamen van Pieter Pijnsz. vande geroerde renten van drie gulden vernoucht ende voldaen zullen
wesen. Consenterende zulcx den huijrder van tvoorsz. lant in tijden ende zoot noot es specialicken
belastende bij desen jaerlicx van haar beloofde huijre zoe veel in te houden als dvoorsz. rente jaerlicx
zijn dragende ende ten tijde vande verschijndage onvermaent offgemaect zijnde den gasthuijs ende
erffgenamen voorsz. daer van respectivelijck te betalen voor allen. Belangende de huijrders
alsoodanige gedaen betalinge mits onderleggende behoorlijck acquijt jaerlijcx int betalen van haer
huijr affslach te laten passeren zonder eenige zwaricheijt ende dit alles onvermindert ende zonder
prejuditie nochtans vande voorsz. schuldbrieve innehoudende boven dien gedaen betalinge de
somme van 96 gulden 16 stuvers ende 8 penningen, daer dese mijne jegenwoordige op deursteecken
ende getransfixeert es als blijvende dselve ende trecht van hijpoteecke ende prerogatnie vandien

ongerevoceert ende in weesen ende dat ter tijt ende wijlen soe d’voorsz. rente van derthien gulden
tsiaers met verloop vandien geheel ende all gequeten ende affgelost zal zijn. Omme bij faulte van
betalinge der voorsz. rente ende hooftsomme van dien dat de meesteren inder tijt zijnde, hem mette
voorsz. schuldbrieve off rentebrieve ende mette keure vandien in rechte ofte daer buijten zullen
moghen behelpen daer ende alzulcx bij te rade vinden zullen, mits dvoorsz. rentebrieve volcomelicke
afgelost zijnde, dat de meesteren inder tijt zijnde dvoorsz. schuldbrieve zullen overleveren an handen
van hem comparant voorsz. ofte zijnen erven. Renunchierende oick tot dien fijne voorsz. alle
exceptien atterminatien ende weren van rechten desen eenichsins hinderlijck zijnde. Al zonder fraude.
Toorconden hebbe ick schout voorsz. desen ten verlijde vande voorn. comparant mit mijn
vuijthangende zegel bevesticht ende door de voorsz. schuldbrieve getransfixeert ende de selve tot
meerder zeeckerheijt bij Gerijt Dircx zoon ende Willeboort Thonisz. als schepenen onder de plijcque
doen teijckenen. Up ten 12e novembris anno 1500 acht ende tachtich. Onder de plijcke stont
geteijckent Gerrit Dircxz. merck, Willeboort Thonisz. merck. Wesende vuijthangende besegelt met een
groen wassen segel ende deur de voorsz. principale schuldebrieve getransfixeert.
Nr. 119 folio 111 d.d. 20-01-1585.
Transfix.
Ick Dirck Troost Rutgertsz. schout inden ambochte van Oestgeest ende Zassenhem doe cont eenen
ijegelicken dat voor mij ende voor Bartelmees Louris zoon ende Sijmon Garbrants zoon schepenen
des ambochts van Oestgeest voorsz. gecomen ende verschenen es Bouwen Claes zoon scrijver inde
Witte poorte der stadt Leijden end ebekende voor hem zijn erven ende nacomelingen in betalinge der
coope van een halff mergen lants gelegen inden ambachte van Oestgeest, gemeen met een ander
gelijck halff mergen lants, Claes Jansz. warmoesman zijn comparants vader toecoemende wel ende
deuchdelijck schuldich te wesen den voorsz. Claes Jansz. warmoesman zijn vader ofte actie van hem
vercrijgende, die somme van vier hondert guldens te 40 grooten tstuck, Daer van hij beloofde te
betalen vijftich gelijcke guldens in gereede gelde Petri dage ad Cathedram anno tweentachtich vijftich
guldens ende zoo voorts jaerlijx geduijrende ter volre betalinge toe. Hiertoe veronderpandende ende
hijpotequerende specialicken tvoorsz. halff mergen lants leggende alsboven, belent mitte voorsz.
wederhelfte int geheel ande noortsijde Pieter Jansz. mede warmoesman, aende westsijde tgasthuijs
van sinte Katrijnen binnen leijden, aende zuijtsijde de Morsdijck ende aende oostsijde Job Dircx zoon
warmoesman. Ende voorts generalicke alle zijn comparants andere roerende, onroerende,
jegenwoordige ende toecomende goederen, actien ende crediten nijet vuijtgesondert. Stellende
dselve goederen de vruchten ende keure vandien subject allen sheeren rechten ende rechteren. Al
zonder argelist. Toorconde desen hebbe ick Dirck Troost Rutgertsz. schout voorsz. door verlijden
vanden voorn. comparant mijn zegel hier beneden aen gehangen. Twelck geschiet es opten
twintichsten januarij anno 1500 vijffentachtich stilo novo. Mij present. Onder de plijcque stont
geteijckent ende gemerct [merk] Thijman Stoter secretaris. Wesende vuijthangende besegelt met een
groen wassen segel. Upte rugge stont; item hier op betaelt die somme van hondert carolus guldens
van veertich groten stuck gherekent ende stont onder geteeckent ende bij mij Cornelis Gielisz.
Nr. 120 folio 111v. d.d. 15-09-1585.
Copie.
Ick ondergescreven verclare bij desen voor de gerechte waerheijt dat ick ten versouck van Claes Jans
zoon warmoesman mijselven hebbe laeten vinden sekeren tijdt geleden inde Witte poort bij Bouwen
Claes zoon des voorsz. Claes Jansz. soon, die welcke tsamen questie hadden nopende de betalinge
van seeckere custing die de voorsz. Bouwen Claes zoon op sijn verleden custing brieve meeer hadde
gaen teijckenen aen sijn voorsz. vader betaelt te hebben, dan hij hem aengetelt hadde. In sulcx dat
die voorsz. Claes Jans zoon die custing brieve nijet en begeerde tontfangen ten ware op de selve
wtgeschrapt, ware tgunt Bouwen daer op onbehoorlick hadde geschreven. Soo dat Bouwen deur mijn
tusschen spreken sijn voorsz. vader die mede met mij inden poort was gegaen, consenteerde dat men
de custing bij hem daer op buijten reden getekent soude obliseren ende wtschrappen, soe dat ic
betuijge tselve wtgeschrabde opte rugge van zelve custing brieve selver deur laste ende om reden
e
voorsz. heb gedaen. In welcker oirconden mijnen name desen 15 septembris anno 1500
vijffentachtich. Onder stont geteijckent W. Oudevliet ……
Nr. 121 folio 112 d.d. 04-07-1605.
Copie.
Wij Jan van Baersdorp de jonge ende Andries Jaspersz. van Vesanevelt schepenen in Leijden
oirconden dat voor ons gecomen es Neel Claesdr. weduwe van Thomas Bartholomeesz. van
Wateringen wonende opte Middelstegrafte, in desen geholpen bij Arent Garbrantsz. gesubstitueert
secretaris als haere gecoren voocht ende bekende voor haer ende haeren erven vercoft te hebben
ende sulcx deuchdelicken schuldich te wesen Willem de Milde Jacobsz., Heijnrick Pietersz. van
Gooten, Jan Claesz. Roos, Isbrant Pietersz. de Bije ende Pieter Arentsz. Deijman als meesteren van

Ste. Catarinen gasthuijs deser stede ende zulx ten proffijte vanden selven gasthuijse een losrente van
twaelff carolus guldens van 40 grooten tstuck ende thien stuijvers tsiaers, verschinende jaerlicx opten
eersten dach van meije. Welcke zij comparante bij eede ende vromicheijt in plaetse van eede alle
ende telcken jare belooffde te betalen, vrij gelts sonder eenige deductie off affbreck, tsij van beden
subventien, schattingen, van verpondingen ofte andere contributien van 100e, 50e, 20e, 10e meerder
off minder penningen, hoe die oock zouden mogen werden genoemt ende bij wien die alrede
innegestelt ende ommegeslagen sijn, off sullen werden. Alwaert oock sulcx dat bij placcate off
andersins verclaert werde, dat op dese ende gelijcke renten cortinge ende afslach zouden mogen
doen ende moeten lijden. Van alle vordeel ende prouffijt van dien zij comparante wel vuijtdruckelicken
renunchieerde ende affstant dede mitsdesen. Daer van dienvolgens teerste jaer rente verschinen sall
opten eersten dach van meije anno 1600 ende zes. Ende zoo voorts van jare te jare geduijrende soo
lange ende ter tijt toe dvoorsz. rente effectuelicken sall sijn gequeten ende affgelost, twelck sij
comparante ende haere naecomers tot allen tijden zullen mogen doen alst haer belieft, tsij teffens
ende tot eenemale met een somme van twee hondert carolus guldens, munte voorsz. in hooftgelde off
bij paijen van vijftich guldens, wel met meerder maer met geen minder paijen ende sulcx ten keure van
haer comparante ende haere naecomers. Des sij gehouden sijn bij elcke lossinge te vougen alle de
verlopen renten die alsdan naer beloep des tijts verschenen ende onbetaelt sijn sullen. Ende is vorder
wel expresselijck gestipuleert ende bedongen dat sij comparante ende haere naecomers begerende
dvoorsz. rente als vooren aff te lossen, dvoorsz. meesteren in der tijt daer van telcken reijse als sij
gelijck vooren verhaelt is lossen willen, twee maenden van te voren sullen moeten waerschouwen op
pene dat bij gebreecke vandien dintereste daer den ….. oorsaecken gesupporteert ende gedragen
werden jae bij den rentgeefters ende haere naecomers all eene ende niet bijde rentheffers. Hier onder
verbindende sij comparante eerst sprecialijck haer huijs ende erve staende ende gelegen binnen
deser stede opte Middelste grafte, belegen hebbende aen d’een sijde Gerrit Jansz. de Haes ende aen
dander sijde Jacob Roelen lindewever, streckende voor vuijt dvoorsz. grafte tot achter aenden
huijsinghe van Maerten Lourisz. schipper cum socijs. Ende voorts generalijck alle haere comparants
andere goederen, roerende ende onroerende iegenwoordige ende toecomende, gerechticheijden
ende inneschulden egeen vuijtgesondert. Voorts zoo bekende zij comparante haer ter saecke vanden
constitutie der voorsz. rente alle wel ende ten vollen vernoucht, voldaen ende betaelt te sijn den lesten
penninck mitten eersten. Ende dat met een somme van twee hondert guldens, munte voorsz. in
gereeden gelde. Ende voorts onvermindert alsulcken losrente van ses gulden ende vijff sch. tsiaers
als tvoorsz. gasthuijs van outs opt voorsz. huijs spreeckende heeft, volgende de rentebrieff daer van
sijnde. Ende dit all ter goeder trouwen ende sonder arch ofte list. In oirconden desen met onsen
zegelen bevesticht opten 4e julij anno 1600 vijff. Onder de plijcke stont geteijckent A. Garbrants ende
was vuijthangende besegelt met twee groene wasse segelen in dubbelde staerten.
Nr. 122 folio 120 d.d. 15-05-1545.
Folio’s 110-119 zijn uitgescheurd.
Zevenhusen.
Zes karolus gulde tsiaers die nu betaelt Pieter Oom wantsnijder woonende tot Leijden.
Ic Willem Cornelisz. schout inden ambachte van Zevenhusen doe condt ende kennelick allen luden
dat voor mij ende Claes Jansz. van Alphen ende Adriaen Neel Boeijesz schepenen ende buurluden
des voorsz. ambachts, ghecomen is Cornelis Claes zoon onse mede buurman woonende int
Moereijnde ende bekende mits desen brieve voor hem zijnen erven ende alle zijnen naecomers wel
ende doechdelicken schuldich te wesen an erffelicken losrenten Dirck Claes Bruunsz. tot B(l)eijswijck
zijnen erven ende naecomers of den houder dees briefs die somme van zes karolus gulden van
veertich grooten vlaems tstuck tsiaers vrijs ghelts. Ende zullen all jaers verschijnen op meije dach.
Daer van deerste voorsz. renten of verschijnen zullen meije dach anno 1500 zessenveertich ende
alzoe voort van jare tot jare daer an volgende, ghedurende alzoe langhe ende ter tijt toe dat die
afgelost zullen worden. Twelck die voorsz. Cornelis Claesz. ofte zijnen erven ende naecomers altijt
zullen moghen doen, tot allen tijden vanden jare wanneert hemluden alder best believen zal, den
penning altijt mit zestien penningen, mits altijt op leggende ende betalende die verscheenen ende
onbetaelde renten die naeden beloop des tijts verscheenen zullen wesen als die lossinghe gheschiet.
Ende inden lossinghe te gheven eenen ghouden coorvorster gulden van ghewichte voor zessen
vijftich grooten vlaems, een ghouden philips gulden van gewichte voor 50 grooten vlaems een
ghouden karolus gulden voor veertich grooten vlaems, een vier ijser voor vijftalf groot ende voorts alle
andere ghefalueert paijment tzij van ghout ofte van zilver, al ghefalueert nae die leste evaluatie der k.
Ma. dier prijs ende anders gheen gheldt. Want die voornomde Cornelis Claesz. bekende hem vanden
gheheele hooftpenningen mit zulck ghelt al wel ende deuchdelicken voldaen ende betaelt te wesen
van Dirck Claes Bruunsz. voorn., den lesten penning mitten eersten. Ende Cornelis Claesz. voorn.
heeft dese renten van zes karolus ghuldens tsiaers voorsz. verzekert ende verwillecoort voor hem

zijnen erven ende alle zijne naecomers, op alzulcken wooninghe mit huus, erf, berch, potinghe ende
plantinghe daer op staende groot wesende neghendhalf morghen landts, bij den hoop zonder maet.
Waer of dat zes morghen landts ofte saet streckende zijn vande wech off westwaert tot die cade toe.
Ende heeft belegen aen de noordt zijde Jacob Jansz., an de zuut zijde Claes Jan Aelwijnsz. Waer of
dat die ander derdalf morghen landts streckende zijn van de wech of westwaert tot die cade toe ende
heeft belegen ande noortzijde Wouter Pieters zoon, an die zuutzijde Pouwels Arijsz., elx mit erf ende
eijghen. Voort an Cornelis Claes zoon voorsz. ende an zijnen alderen ghereetsten die hij nu ter tijt
heeft ofte naemaels vercrijghen zal moghen, tzij roerende goeden of ontroerende gheen goeden ofte
plaetsen wtghezondert ofte buten ghehouden. Omme bij ghebreck van de betalinghe zoe zal Dirck
Claes Bruunsz. zijnen erven of den houder dees briefs zijn renten van zes karolus gulden tsiaers
voorsz. alle jaers moghen verhaelen an die voorsz. Cornelis Claesz. ende an zijnen alderen
ghereetsten ghoeden die hij of zijnen erven nu ter tijt hebben ofte noch naemaels vercrijghen zullen
mogen, tzij roerende ghoeden of onroerende, voort ant reetste ghoet te verhalen dat men op ende in
de voorsz. wooninghe ende landen bevinden sal moghen, gewonnen of onghewonnen ende dan voort
an de voorsz. wooninghe ende landen voor breeder ghespecificeert of waer an dat den houder dees
briefs dat eerst ende best an gelieven zal ende dat te moghen inwinnen als sheeren penningen
erfpenning ofte willecoorghelt, bij willecoor recht ende dat mit allen costen, schaden ende interesten
daer omme gedaen ende geleden, tzij van reijsen, teeren ofte andersins, zonder eenich weer van
rechte daer teghens te mogen doen ofte doen doen, gheestelicken ofte waerlicken. Renunchierende
alle gratien van prinssen ende heeren gegeven of noch gegeven moghen worden, hier of hier nae
desen. Alle dijnck zonder arch ofte list. Des toorconde zoe hebbe ick Willem Cornelis zoon schout
voorsz. ter begheerte van Cornelis Claesz. ende in presentie van de schepenen voorn. desen brief
opentlicken bezegelt mit mijnen zegele hier beneden an ghehanghen opten 15e dach in meije anno
1500 vijf ende veertich. In kennisse van mij Adriaen Willems zoon klerck aldaer. Ende onder de ploij
stont ghetekent A.Wz.
Nr. 123 folio 121v. d.d. 30-08-1597.
Twintich gulden tsiaers sprekende op Aelbrecht Jeroensz. molenaer ende oude Cornelis Jansz.
Craen, verschijnende meije dage.
Copie
Ick Willem Foeijt Dammasz. schout inden ambachte ende heerlicheijt van Warmont doen condt eenen
ijgelicken die voor mij ende voorden ondergescreven schepenen desselffs ambachts als getuijgen tot
kennisse ten desen geropen in persone gecomen ende gecompareert sijn Aelbrecht Jeroensz.
molenaer ende oude Cornelis Jansz. Craen buijrluijden inden voorsz. ambochte van Warmont,
dwelcke bekenden met gesamender hant ende elcx een voor all als principael onder expresse
renunchiatie vande beneficien van excusionis ende devisie als daer van ende vanden innehouden
ende effecte van dien wel onderecht sijnde alst behoort, wel ende wettelicken vercoft te hebben ende
deuchdelicken sculdich te sien, vercoopen ende bekennen sculdich te wesen bij desen Lambrecht
Jacobsz. brouwer, Gerrit Lenertsz., Dirck Gerritsz. van Hogeveen, Pieter Adriaensz. van der Werff
ende Jan Marcus van IJperen als jegenwoirdige meesteren van Ste. Catarinen gasthuijs binnen
Leijden ten behouve van tselffe gasthuijs off dese haere actie vercrigende, een jaerlixe losrente van
twintich gulden van 40 groten tstuck tsiaers. Te betalen alle jaers dvoorsz. rente aen handen vande
meesteren van den voorsz. gasthuijse, off heure rentmeester inde tijt sijnde, meije dage off veerthien
dagen daer nae onbegrepen. Ende dat vrij gelts sonder eenige cortinge tsij van beden, subventien,
e
e
e
e
scattingen ende verpondingen ofte andere contributien van 10 , 20 , 50 , 100 meer off minder
penningen, hoe die genomt ende bij wien die alrede innegestelt ende ommegeslagen sullen mogen
werden all waert zoe dat expresselick gestatueert, jae bij volcomen edict gepubliceert ware datmen op
dese ende gelijcke renten cortinge ende afslach soude moeten lijden, derhalven zij comparanten
verteegen ende te buijten gingen, gaen te buijten ende vertien mitsdesen ijet despositijff van alle
placcaten, ordonnantiën ofte bevelen uijt crachte van welcke hen geoorloft soude mogen sien ofte
toegelaten werden, eenige cortinge te doen. Doch alwaert sulx dat dselve placcaten ofte bevelen
innehielen eenige clausule derogatoir, van gelijcke conventien ende overcomsten. Ende des te meer
gemerct sij comparanten voorn. bekennen dese voorsz. rente gesprooten te sien uijt saecke vande
cope van seeckere landen hier nae genomineert bijde voorn. Aelbrecht vande voorn. meesters gecoft
ende in trae…teren vandien sulcx wel expresselicken bedongen ende ondersproocken ende de coope
daer op aengegaen te sien. Waeromme sij comparanten voorn. tselffde oversulcx voor haer ende
haere nacomers bij eere ende vromicheijt belooft hebben naer te comen ende tachtervolgen als sij
alsnoch beloven bij desen. Ende bij aldien dvoorn. comparanten ofte heure erven niet jegenstaende
dvoorsz. stipulatie ende beloften eenige cortinge poochden te doen, sullen in sulcken gevalle zoe sij
oock bij desen belooffden, bij forme van peijne de heffer vande voorsz. rente betalen in regarde van
hem interest in plaetse vande voorsz. twintich gulden, drije ende twintich gulden ten prijse res voren

tsiaers. Ende dat zoe diemael als bij de voorsz. cortinge doen sullen. Van welcke voorsz. rente in
conformite van tgunt voorsz. staet teerste jaer verschinen zall op meije dach eerstcomende anno 1500
acht ende tnegentich teerste ende soe voorts van jare te jare geduijrende soe lange ende ter tijt toe
dese voorsz. rente affgelost ende gequeten sal sien. Twelc sij comparanten ende heuren erven (mits
waerschouwende de meesteren inder tijt wesende drije maenden te voren) sullen mogen doen teffens
ende teenemale met een somme van drije hondert ende tsestich gulden in hooftsomme, ten gelijcke
prijse als voren, in goeden gouden ofte silveren penningen ten tijde vande afflossinge gevalueert ofte
gepermitteert sijnde, cours ganck ende loop hebbende. Mits daer beneffens opleggende ende
betalende de verlopen ende onbetaelde renten van dien naer beloop des tijts als die lossinge
geschiet. Ende tot verseeckerheijt deser voorsz. rente metten hooftsomme vandien, soe heeft
Aelbrecht Jeroensz. comparant voorsz. hier onder gestelt ende verbonden, stelt ende verbindt bij
desen eerst specialicken de helfte van twintich honden lants, bij den voorn. Aelbrecht Jeroensz. vande
voorn. meesteren gecoft, daer van hij Aelbrecht Jeroensz. de wederhelfte van tselve lant gecoft heeft
vande voochden van Cornelis Jansz. nagelaten weeskint van Jan Cornelisz. geprocureert bij ende
aen Alitgen Gerritsdr. wonende tot Sassenhem, gelegen inden voorsz. ambochte van Warmont. Belent
ende belegen hebbende int geheel ten noortoosten Meijnsgen Bartousdr. weduwe wijlen Maerten
Pietersz. ende de kercke tot Warmont, ten suijtoosten Cornelis Sijmonsz., Cornelis Willemsz. ende
Willem Jansz., ten zuijtwesten de Laeck ende ten noortwesten Willem Jansz. bruijcwaer. Ende hebben
voorts dvoorn. comparanten hier onder mede gestelt ende verbonden, stellende ende verbinden bij
desen onder gelijcke renunchiatie vande beneficien hier boven verhaelt, alle haere respective
generale goeden, roerende ende onroerende, jegenwoirdige, toecomende, actien ende inschulden
geen van dien vuijtgesondert, maeckende dselve ende de keure vandien subiect allen rechten ende
rechteren mitte costen daeromme doende. Ende bekende voorts sij comparanten voorn. vande
constitutie der voorsz. rente wel vernoucht, voldaen ende gecontenteert te wesen mits de cope ende
overdrachte vande voorsz. helfte van twintich honden lants hier voren verhaelt, vuijt saecke van
welcke coope dvoorsz. rente spruijtende es. Dus soe belooffde Aelbert Jeroensz. comparant voorsz.
onder gelijcke verbant ende executie alsboven dvoorn. ouwe Cornelis Jansz. Craen sijne borge hier
van te vrien, indempneren costeloos ende scadeloos te houden. Alles sonder bedroch, arch ende
liste. Ten oirconden hebbe ick Willem Foeijt Dammasz. schout voorn. desen ten verleiden vande
voorn. comparanten met mijn zegel vuijthangende bevesticht. Daer bij ende over waeren Sacharias
Mathijsz. ende jonge Cornelis Jansz. Craen scepenen van Warmont voorsz. die desen mede ter
meerder erkentenisse onder de plijcke geteijckent hebben opten naestlesten augustij anno 1500
seven ende tnegentich. Onder de plijcke stont geteijckent, bij mij Sacharias Mathijsz., jonge Cornelis
Jansz. Craen.
Nr. 124 folio 123 d.d. 31-12-1598.
Wij Barthout vander Nieuburch ende Jacob Jansoon schepenen in Haerlem oirconden dat voor ons in
eijgener persone gecomen ende gecompareert zijn den jegenwoirdige regenten vanden Heijligen
Geesthuijse binnen deser voorscreven stadt Haerlem ende gelieden van wegen tzelve goodshuijs ten
overstaen ende met consent ende believen van den heeren burgemeesteren ende regeerders der
selver stadt als oppervoochden van tvoorsz. goodshuijs mitsdesen wel ende deuchlicken schuldich te
wesen den gasthuijs meesteren van tselffs gasthuijs behouve een losrente van tsestich karolus
guldens tot 40 grooten vlaems tstuck sjaers. Telcken jare verschinende te Kersmisse in vrien suijveren
gelde. Zo der eenige cortinge ter werlt int minste ofte meeste tsij van scattingen, beden, subventien,
verpondingen ofte eenige andere ommeslagen hoedanich die zijn ofte wesen mogen, niet
jegenstaende eenige placcaten ofte ordonnantiën ter contrarie in eenigerwijs. Daer mede sij
comparanten voor hem ende heuren nacomelingen regenten inder tijt bij eere ende vromicheijt belooft
hebben ende beloven mitsdesen hen niet te behelpen, maer evenwel telcken jare vrij suver gelt te
betalen. Alsoe den coop van tnavolgende landt daer op expresselicken geschiet ende aengegaen is.
Waer van sulcx te Kermisse dage anno 1500 negen ende tnegentich toecomende teerste jaer der
voorsz. rente gevallen ende verschenen sal wesen. Ende zoe voorts vervolgende van jare te jare
geduijrende zoe lange ende ter tijt toe dvoorsz. rente wederomme gelost ende affgecoft zal wesen. Te
welck zij comparanten up heuren nacomelingen regenten tallen tijden hen dies belieft doen ende
tvoorsz. goodshuijs daer van bevrijden sullen mogen, mits den houder sbrieffs een vierendeel siaers
te voren waerschouwende ende alsdan opleggende ende betalende teffens ende tenemale ofte aen
twee pertijen telcken de gerechte helft voor elcken penninck der voorsz. renthe achthien diergelijcke
penningen voor thooftgelt ende daer toe alle de verschenen ende onbetaelde rente naer belope des
tijts. Minderende naer advenant de lossinge de jaerlixe rente van dien. Ende hier voren hebben zij
comparanten specialicken ten onderpande gestelt ende verbonden omtrent drie morgen landts
gelegen buijten desen stadts Zijlpoorte binnen de vrijheijt der selver stadt. Belendt aende noortsijde de
Corfsloot, ten westen de kintskinderen van Jacob IJsbrantszoon oudt burgemeester deser stadt, ten

oosten tvoorsz. Heijligeesthuijs selffs ende ten suijden de Sijlwech, mitsgaders Jan Gielissoon
molenaer. Bij hen comparanten daer voren ende omme meerdere somme gecoft ende daer toe voorts
generalicken alle tvoorsz. Heijligessthuijs andere goeden, roerende ende onroerende, present ende
toecomende egene vuijtgesondert. Tot bedwanck van allen rechten ende rechteren sonder fraude.
Oirconden onsen zegelen hier beneden aengehangen. Den lesten decembris anno 1500 acht ende
tnegentich. Ende want wij burgemeesteren ende regeerders voornt in tgene voorsz. staet alsoo
bewillicht ende geconsenteert hebben, bewilligen ende consenteren mitsdesen. Soo hebben wij des
toerconden tsegel ten zaecken der voorsz. stadt Haerlem hier beneden mede aengehangen ten
voorsz. dage ende jare. Onder de plijcke stont geteijckent (de Weurden?) ende was vuijthangende
besegelt met drie groen wasse segelen in dubbelde staerte, Buijten op te rugge stont gescreven, hier
op es geloste deen helft vande hooftsomme wesende vijff hondert ende veertich guldens tot 40
grooten vlaems tstuck. Sulcx dat de rente van desen brieve maer blijft dertich gulden jaerlix. Actum ten
dage ende date in desen brieve gestelt.
Nr. 125 folio 125 d.d. 06-12-1545.
Aelsmeer.
Zes gulden tsiaers op Maritgen Pelgronis.
Kantekening: Dese rente mette hooftsomme van dien aen handen vande meesteren gelost inden jare
’93 volgende heur register. Daeromme deurgeslagen.
Ic Cornelis Jansz. Hanevelt schout tot Aelsmaer doe condt alle luden dat voor mijn ende schepenen
hijer onder geschreven gecomen is Maertijtgen Pelgroms dochter met hoer rechte voecht Jan Jansz.,
dese belijt ende bekent voor ende voor alle hoer erven sculdich te wesen Hendrick Clementsz. of den
houder van desen brijf, die som van hondert carolus guldens. Ende dese voorsz. penningen zal
Maritgen voorn. of hoor erven jaerlix houden op losrenten tsiaers, daer of gevende een pondt vlaems,
verschijnende Alder heijligen of veerthien dagen daer nae onbegrepen. Welcke voorsz. losrenten
zullen staen ende houdende wesen op een bruucweer leggende inden ban van Aelsmeer int
westeijndt, streckende van die Westeijnder dijck tot den Nuterwech toe, belandt hebbende an die
oestzij Jacob Jacobs zoon snier, an die west zij Gerrijt Jacobsz. Welcke voorsz. losrenten Maritgen
Pelgromsdr. of hoor erven zullen mogen lossen mit zeventhien een dier gelijcken penningen,
betalende gelijck die afterstallinge onbetaelde renten mit dat hooftghelt, lossende den philipse gulden
mit vijf ende twijntich st., den carolus gulden mit twintich st., den stuver voor twee groot vlaems. Voort
alle paijment daer nae volgende zijnre waert. Ende waert dat Maritgen Pelgroms of hoor erven dese
voorsz. losrenten niet en betaelde op die tijt voorsz. dat zo zal den houder van desen mogen wijnnen
ende verhalen an alle Maritgen Pelgromsdr. goeden of an hoor erven gereetste goeden, wonnen ende
onghewonnen, roerende ende onroerende die zij nou ter tijt bezitten ende gebruijcken of hier namaels
vercrijgen zullen mogen, in den ban van Aelsmaer of daer buijten, geen goeden wtgezondert. Ende
Maritgen Pelgromsdr. belooft voor hoor ende voor alle hoor erven hier niet tegens te doen noch laten
doen, mit geenen rechten gheestelic noch waerlick. Alle dijnck zonder bedroch. Oirkonde der waerheijt
ende deur bede van Maritgen Pelgroms ende Jan Jansz. als voocht voorsz. zo heb ick Cornelis Jansz.
Hanevelt schout voorsz. mijn zeghel onder an desen brief ghehangen. In presentie der schepenen als
Claes Jansz. ende Claes Willemsz. Actum anno 1545 den zesten dach decembris.
Nr. 126 folio 126 d.d. 18-11-1596.
Twaelff gulden ende thien stuvers tsiaers sprekende op Willem Jan Adriaens zoon tot
Aerlanderveen vrij gelts, verschijnende Alreheijligen.
Copie.
Wij Willem Jansz. baillu ende schout vande vrije hove, schout der ambachte van Aerlanderveen,
Cornelis Gijsbertsz. ende Jacob Cornelisz. schepenen ofte buijrluijden (als) getuijgen inde selven ban,
doen kont alle luijden dient behoiren dat voor ons in persone gecomen, gecompareert ende
verschenen es Willem Jan Adriaensz. onse mede buijrman ende bekende voor hem sijnen erven ende
nacomelingen wel ende deuchdelicken schuldich te wesen die meesteren ende regierders van Ste.
Catrinen gasthuijs binnen Leijden, dwelcke nu ter tijt in offitie sijn ende naemaels sullen comen ofte
heuren rentemeester ende gecommitteerde vandien tot des voorsz. gasthuijs behouf off dese hare
actie vercrijgende bij heure wille den wettelicken thoender van desen, die somme van twaelff carolus
guldens van 40 groten vlaems tstuck ende thien stuijvers tsiaers losbaer renten. Te betalen alle jaers
opten eersten dach november ende dat aen vrijen gelde soe dat hij comparant noch sijnen erven nijet
e
e
e
en sullen mogen corten werde verpandinge, 10 , 20 , 50 ofte hondersten penningen, min off meer
mitsgaders noch van eenige andere contributien, beeden, schattingen ende ommeslagen hoedanich
die sijn ofte bij wien dselve gestatueert, geconsenteert ende ommegeslagen sullen mogen werden tsij
bij de heeren Staten ofte bij ijemant anders overmits door seecker accort tusschen hem comparant
ende die voorn. gasthuijs meesters gemaect, hij belijde ter respect van dien aende hooftsomme seer

merckelicken genoeten ende geprofiteert te hebben. Waeromme oft hij comparant expresselijcken
mitsdesen renunchieert alsnu voor alsdan ende dan vo… nu van allen octroijen, beeden, contributien
ende ommeslagen die naemaels hercomende hier op soude mogen ..aneren ende comen. Belovende
bij eere eede ende naercomicheijt hem met sodanige octroijen ende consenten nijet te behelpen in
geenre manieren maer kennende oversulx die cortinge soe wel schuldich te sijn als de principael
hooftsomme, waer van teerste jaer rechten vallen ende verschenen sal sijn opten eersten dach
november anno 1500 seven en tnegentich naestcomende ende alsdan soe voorts van jare telcken
daer aen volgende geduerende soe lange ter tijt ende wijlen toe dat dese voorscreven rente mette
hooftsomme vandien ten vollen opgeleijt gevrijdt ende affgelost sal sijn. Twelck hij comparant ofte
sijnen erven tot allen tijden wel sullen mogen doen alst hemluijden gelieft, mitsopleggende teffens
ende tot eene male in hooftgelde, die somme van twee hondert der voirsz. guldens, mitsgaders oick
mede betalende ende oick daer bij vougende die verlopen verschenen ende onbetaelt bevonden sal
werden ten tijde der lossinge cours, loop ende gang hebbende es dat hij comparantt noch sijnen erven
nijet en sullen mogen lossen als daer sprake es, datter gelt affgese.. sal werden ende nijettemin
oversulcx gehouden wesen soe wanneer hij van meninge es omme te lossen die voorscreven
meesteren inder tijt off haeren rentmeester een halff jaer vandies te voren adventeren ende
verwittigen soot behoort. Ende omme dese voorsz. jaerlixe renthen mette hooftsomme van dien wel te
verseeckeren ende te bevestigen daer voren heeft hij comparant voorn. ende ter cause voorseijt
verbonden veronderpant gestelt ende mits desen verhijpotekeert up sijn woninge ende bruijcker daer
hij nu ter tijt op woent, groot van morgentaele twaelff margen lants bij den hoop sonder maet gelegen
in teijnde van Aerlanderveen. Voorts met huijs, barch ende schuijren, poting ende lotinge daer op
staende, streckende doorgaende van Voerendijck tot inden Rhijn toe. Belent aende noirtsijde Jacob
Jacobsz., Roeloff Lourisz. ende Cornelis Ghijsbertsz. Saell ende aende zuijtsijde Cornelis Dirck
Aertsz. Voorts generalicken ende specialicken alle sijn andere, roerende ende onroerende goeden,
vercregen off noch vercrijgen, actien ende creditien gheen van dien vuijtbesondert tot bedwang ende
verbant van allen tsheeren hoven rechten ende rechteren. Ende tot meerder vasticheijt vanden
houders brieff. Compareerde mede ter selver tijt voer mij schout, schepenen ofte buijrluijden voorn.
Bastiaen Willemsz. die soon vanden voorsz. Willem Jansz. dwelcke hem selven verbonden
geconstitueert ende gestelt heeft als borge ende principael schuldenaer voor Willem Jansz. zijnen
vader voorsz. ende daer mede voor de jaerlixe betalinge van desen mette hooftsomme vandien ende
heeft oick mede daer voren verbonden gestelt ende verhijpotekeert op acht morgen ende vijff hont
lants oick bij den hoop sonder maet, gelegen in suijteijnde voorsz. met huijs, hoff, barch, schuijr,
poting, loting daer op staende, streckende doorgaende van Pieter Gerritsz. lant tot inde oude graft toe,
belent aende noortzijde Cornelis Dirck Aertsz. voorsz. ende aende suijtsijde die weduwe ende
erfgenamen van Jacob Jacobsz. Broer cum socijs. Voirts generalicken ende specialicken alle sijne
andere roerende ende onroerende goeden present ende toecomende egeen vuijtgesondert, all onder
gelijcke verbant ende executie alsboven. Omme bij gebreecke van quade betalinge de voorsz. jaerlixe
renten mette hooftsomme van dien daer aen ende oick aende keure van dien hier tegens te duen
noch doen doen met genen rechte in eeniger manieren ter contrarie van desen. Renunchierende ende
te buijten gaende sij comparanten die beneficien ordinis divisionis ende excusionis ende oversulcx
van tinhouden van dien wel onderrecht sijnde. Voorts so bekende hij comparant vande voorsz. jaerlixe
rente mette hooftsomme van dien al wel verneucht, voldaen ende betaelt te wesen den lesten penning
metten eersten. Alle ding zonder bedroch desen toirconde soe hebbe ic Willem Jansz. bailiu ende
schout voorn. door beede ende ten verlijde vande voorsz. comparant alhier desen brieve met mijne
segele beneden vuijt hangende besegelt tot kennisse vande voorsz. buijrluijden. Ende wij buijren
voirn. hebben desen elcx tmeerder kennisse onderteijckent. Aldus gedaen opten 18e november anno
1500 ses ende tnegentich stilo novo. Mij jegenwoirdich Cornelis Ghijsbertsz. Zael. Bij mij Jacob
Cornelisz., Jan Bouwenszoen.
Nr. 127 folio 128 d.d. 08-06-1599.
Seven gulden tsiaers spreeckende up Cornelis Bouwens zoon Knaep,
verschijnende Petri ad Cathedram.
Wij Willem Janssoon baillu ende schout vande vrije Hove, schout inden ambachte van Aerlanderveen,
Cornelis Ghijsbrechtsz. Sael ende Salomon Willemsz. schepenen ofte buijrluijden tot getugen inden
selven ban doen kondt allen luijden dijent behoort dat voor ons gecomen ende gecompareert es
Cornelis Bouwensz. Knaep buijrman inden voorsz. ambachte, dewelcke bekent wel ende wettelicken
vercoft te hebben ende deuchdelicken schuldich te sijn, vercoopt ende bekent schuldich te wesen bij
desen Gerrit Lenaertsz., Dirck Gerritssoon van Hogeveen, Jan Marcussoon van IJeperen, Jacob Dircx
zoon van Reijgersberch ende Willem de Milde als jegenwoordige meesters van Ste. Catharinen
gasthuijs binnen Leijden, ten behouve van tselve gasthuijs een jaerlicxe losrenthe van seven carolus
guldens van veertich grooten tstuck tsiaers. Te betalen alle jare dvoorsz. rente onvermaent aen

handen vande voorn. meesteren van tvoorsz. gasthuijs inder tijt sijnde ofte haere rentmeester, Petri ad
e
Cathedram wesende den 22 februarij ofte binnen veerthien dagen daer nae onbegrepen altoos wel
betaelt. Ende dat vrijs gelts sonder eenige cortinge tsij van beden, sunventien, schattingen ende
verpondingen ofte andere contributien van 10e, 20e, 50e ende hondersten penning meer ofte minder
penningen hoe die genomt ende bij wijen die alreede ingestelt ende ommegeslagen sijn ofte alsnoch
in tijden ende wijlen ingestelt ende ommegeslagen sullen mogen werden alwaert soe dat expresselick
gestatueert jae bij volcomen edicte gepubliceert waren dat men op dese ende gelijcke rente cortinge
ende affslach soude moeten lijden. Derhalven hij comparants vertijt ende te buijten gaet, vertijt ende
gaet te buijten mitsdesen het dispotijff van alle placaten, ordonnantiën ofte bevelen vuijt crachte van
welcke hem geoorlooft soude mogen sien ofte toegelaten mogen werden eenige cortinge te doen,
doch alwaert sulcx dat dselve platen ofte bevelen innehielden eenige clausule derogatoir van gelijcke
conventien ende overcompsten. Ende des te meer gemerct hij comparant voorn. bekende dese voorn.
rente gesproten te sijn vuijt saecke van coope van een perceel lants hier nae genomineert bijde
voorsz. comparant vande voorn. meesteren gecoft ende int tracteren vandien sulcx wel expresselick
bedongen ende ondersproocken ende de coope daer op aengegaen te sijn. Waeromme hij comparant
voorn. tselffde over sulcx voor hem ende sijne nacomers bij eere ende vromicheijt belooffde naer te
comen ende te achtervolgen als hij alsnoch belooffde bij desen. Ende bij aldien dvoorn. comparant
ofte sijnen erven nijet iegenstaende dvoorsz. stipulatie ende beloften eenige cortinge poochden te
doen sall in sulcken gevalle, soe hij oock bij desen beloofft bij forme van peijne de heffer vande
voorsz. renthe betalen in regardt van hem interest in plaetse vande voorsz. seven gulden, acht gulden
ten prijse alsvooren tsiaers ende dat soe dickmael als hij dvoorsz. cortinge sall doen. Welcke voorsz.
rente in conformite van tgunt voorsz. staet teerste jaer verschenen sal Petri ad Cathedram anno
sesthien hondert ende een ende soe voorts van jare te jare geduijrende soe lange ende ter tijt toe
dese voorsz. rente all ende teenemale affgelost ende gequeten sall sijn, twelck dvoorn. comparant
voor hem sijnen erven ende nacomelingen tot allen tijden sal mogen doen alst hem sall gelieven, mits
tselffde drije maenten te vooren den heffer van desen waerschouwende ende dat naer advenant den
penninck achtien teffens ende teenemale, mits daer beneffens opleggende ende betalende die
verlopen ende onbetaelde renten vandien naer rate ende advenant des tijts als die lossinge geschiet.
Alles in goeden gevalueerden ende gepermitteerde gelde alsdan cours ende ganck hebbende. Ende
tot verseeckerheijt deser voorsz. rente soe heeft dvoorn. comparant daer onder gestelt ende
verbonden, stelt ende verbint mitsdesen specialicken een morgen lants bijden hoop sonder maet,
gelegen inden voorsz. ambachte in een weer van sesthien margen ofte daer omtrent. Belent int
geheel te weeten te veldewaert aende noortsijde Jacob Jansz. Coppen cum socijs te veldewaert te
suijden Cornelis Ghijsbrechtsz. Sael met sijne consorten ende aende oostsijde Pieter Dircxsoon ende
aende westsijde Bouwen Adriaensz. ende jonge Maritgen Maertensdr., streckende voor vuijte Aer tot
aen tScraven wildernisse. Ende voorts hier onder stellende ende verbindende generalicken alle sijne
andere goederen roerende ende onroerende, jegenwoordige ende toecomende, actien ende
inschulden geen vuijtgesondert noch buijten gehouden, maeckende die selve ende die keure vandien
subiect allen rechten ende rechteren mette costen daeromme doende. Voorts bekende hij comparant
voorn. vande constitutie der voorsz. rente wel vernoucht, voldaen ende gecontenteert te wesen, mits
de coope ende overdrachte van tvoorsz. een morgen lants hier vooren verhaelt. Alle ding sonder arch
ende list. In oorkonde van desen soe hebbe ick Willem Jansz. bailliu ende schout voorsz. desen
rentebrieff ten overgifte van hem comparant met mijn segel bevesticht hier beneden aengehangen in
presentie van twee schepenen ofte getugen hier boven verhaelt ende diet te meerder kennisse van
desen geschiedenisse onder de plijcke geteijckent hebben. Actum den 8e junij anno 1500 negen ende
tnegentich. Onder stont geteijckent Cornelis Ghijsbertsz. Sael ende Salomon Willemsz.
tAerlanderveen. Boven opte plijcke stont gescreven geregistreert folio 11 librij 13 ende was besegelt
met een groene wasse segele in dubbelde staerte.
Nr. 128 folio 130 d.d. 28-05-1550.
Heijloo.
Zes gulden tsiaers op Claes Beijersz.
Wij Joseph Wilboortsz. schout tot Heijloo ende Oefdoen, Cornelis IJsbrantsz. ende Pieter Jansz.
schepenen binnen den voorsz. dorpe doen condt ende kenlicke eenen ijghelick daer dese onse
letteren voorghetoont zullen worden dat op huden date van desen voor ons gecomen is Claes Beijers
zoon onse mede buurman ende bekende voor hem ende voor zijne erfgenamen vercoft te hebben
ende vercoopt mits desen Maritgen Jacob Henrix wedue poortersse der stede van Alcmaer of haren
erfgenamen of houder van desen, die somme van zes karolus guldens tstuck der voorgenoemde
guldens gherekent voor twintich stuvers jaerlixe losrenten verschijnende alle jaer opden acht ende
twintichsten dach in meije nae date van desen. Van welcke vercoopinghe als van tprincipael hooftgelt
kent ende lijt Claes Beijersz. voorsz. van Maritgen Jacob Henrix wedue voorg. of vanden houder van

desen al voldaen ende wel betaelt te wesen den laesten penning mitten eersten. Stellende mits desen
tot een ijpoteeck een crofte landts gelegen inden banne van Oefdoen, groot omtrent twee morgen
ende heeft belent an die noortzijde die erfgenamen van (joiss) meester Pieter Balling, an toostende
Rem Jansz., an die zuutzijde Jan Beijersz., an westende die schouwateringe. Ende voort alle zijn
ander goeden, roerende ende onroerende tegenwoordich of toecomende gheen wtgezondert. Ende
oft bij also ghebeurde dat Claes Beijers zoon voorsz. of zijne erfgenamen dese zes karolus guldens
jaerlix niet en betaelde op den dach voorsz. of binnen veerthien dagen daer nae onbegrepen, zo
verwillekoort hij ende gheeff over mits desen dat Maritgen Jacob Henrix wedue of haren erfgenamen
of den houder van desen zal mogen verteren in rechter leestinge onvermindert die principael renten
zes stuvers daechs ter tijt toe ende also lange als zij zal wesen in gebreck van betalinge ende oftmen
bij gebreck van betalinge recht zoude moeten spreken, tzij om die principael renten of om die
verloopen leestinge. Zo zal den schout hebben voor zijn moeijten zes stuvers daechs ende elcke
schepen een stuver ende dit al te samen inne te winnen als wilkoor maepel ofte heerlicke schult op
heerlicke ende reael executie vanden Hove van Hollandt zo als houder van desen gelieven zal. Des
zo belooft Claes Beijersz. voorsz. voor hem ende voor zijnen erfgenamen hier tegens geen defentie te
doen noch laten doen mit gheenen benefitien van rechten, geestelick noch waerlick. Renunchierende
ende te buten gaende alle vrijheden van marcten, oorlogen, duere tijden, inbreck van dijcken, duijnen,
slusen, sluustochten, hooge vloeten quinquernellen, quaternellen, gratien, cessen, appellatie,
reformatie ofte ander vrijheden hoe die ghenaempt mogen wesen, tzij inder rechten off daer en buten,
gheen wtgezondert. Mit voorwaerden dat Claes Beijersz. of zijne erfgenamen dese zes karolus
guldens zal mogen of lossen tot zijnen wille mit hondert der voorg. guldens of paijment dier waerde
ende dat tot twee termijnen ende alsdan op leggen thooftgelt mit die verloopen renten nae beloop des
tijts, altoes een vierendeel jaers te voren opte zeggen. Alle dijnck zonder arch ende fraude. Des
toorconde heb ick Joseph Wilboortsz. schout voorsz. ter bede van Claes Beijers zoon mijn zegel hier
beneden an gehangen in presentie van mijn schepenen daer bij geroupen als tugen gedaen den acht
ende twintichsten dach in meije anno 1500 ende vijftich.
Nr. 129 folio 131 d.d. 06-03-1593.
Een ende dertich gulden ende vijff stuvers tsiaers sprekende op Gerrit Cornelisz.
boomgaertman verschijnende jaerlix den zesten martij anno 1594 teersten.
Wij Dirck Troost Rutgertsz. schout ende Jan Anthonisz. ende Jan Jansz. schepenen inden ambachts
van Oestgeest doen condich een ijder dat voor ons in persone verschenen is Gerijt Cornelisz.
boomgaertman poorter der stadt Leijden ende verclaerde dat hij van Henrick Willemsz. warmoesman
mede poorter der selver stadt gecoft heeft seeckere ander halffve honden warmoeslants gelegen
inden ambachte van Oestgeest. Belent ten noorden tgasthuijs ofte Lopsen, ten oosten Cornelis Thijsz.
lindewever ende Cornelis Dircxz. backer, ten zuijden Job Dircx zoon warmoesman ende de laen ende
ten westen Henrick Willemsz. voorsz. selver. Ende bekende de voorsz. comparant den voorn.
Hendrick ofte sijns actie vercregen hebbende ter dier saecke deuchdelicken schuldich te wesen ende
opt voorsz. lant (boven dandere penningen daer vooren belooft ende de lasten daer op staende)
gehouden te hebben een eeuwighe ende erffelicke losbare renten van een ende dertich carolus
guldens te 40 grooten tstuck ende vijff stuvers sjaers die hij comparant alle ende telcken jare belooft,
te betalen op den zesten dach van martio ende dat in goeden gepermitteerden gelde ende sonder
eenige deductive tsij van beden subventien contributien, verpondingen ofte andere bedachte ofte
onbedachte impositien hoemen die soude mogen noemen, niet jegenstaende alle placcaten,
resolutien ofte ordonnantien in contrarie van desen den crachte der welcker hij comparant voor nu
alsdan ende alsdan voor alsnu mitsdesen. Renunchieert ende belooft bij eere eede hem gestaeft ende
mannen vromicheijt egeen cortinge te doen noch hem met eenighe der voorsz. placcaten ofte
ordonnantien, directelick noch indirectelicken te behelpen gemerct hij bekent tvoorsz. lant (ten regarde
vande bedongen vrijheijt) te minder prijse in coope vercregen te hebben. Ende sal teerste jaer der
voorsz. renten verschenen wesen opden zesten dach van martio inden jare 1500 vierentnegentich nu
eerstcomende ende dan so voorts van jare te jare geduijrende so lange ende ter tijt toe de selve rente
effectuelicken sal wesen gelost ende affgequeten. Twelck hij comparant off sijnen erffven tallen tijden
alst hun gelieft sullen mogen doen. Ende dat jegens den penning zestien ende met hondert guldens
tseffens, ofte tenenmale soot hun sal believen. Mits telcken bijde lossinge vougende ende betalende
sulcdanige verschenen ende onbetaelde renten als ten dage van elcke lossinge ende naer rate des
tijts dat die geschien sal verschenen ende onbetaelt wesen sullen. Verbindende hij comparant tot
volcommen sekerheijt ende onder houdenisse van tgene vooren staet specialicken tvoorsz. lant
gelegen ende belent alsvooren. Ende voorts generalicken alle sijne andere roerende ende onroerende
ende goederen die hij nu heeft ofte namaels vercrijgen mach gene uijtgesondert d’selve ende elcken
vandien dexecutie ende cohertie van allen heeren rechteren onderwerpende. Alles sonder captie. Ten
oorcontschappe so hebbe ick schout voorn. desen met mijn uijthangende zegel besegelt ende die den

schepenen onder de plijcque gedaen teijckenen. Opten zesten martij anno 1500 drientnegentich.
Onder de plijcque staet Jan (merk) Antonisz., Jan (merk) Jansz. ende daerop mij L. Stoter secretaris.
Wesende uijt hangende besegelt met een groen wassen segel.
Nr. 130 folio 131v. d.d. 11-12-1593.
Transficx.
Wij Dirck Troost Rutgaertsz. schout inden ambachte van Oestgeest ende Jan Anthonisz. ende Gerijt
Henricx zoon schepenen desselfs ambachts oorconden ende kennen dat voor ons in persone
gecomen ende verschenen es Henrick Willemsz. warmoesman poorter der stadt Leijden ende
bekende getransporteert te hebben aen Cornelis Gerijtsz. de Haes, Sander Aelbrechtsz., Phillips
Lantschodt, Gherijt Oom Claesz. ende Gherijt Lenaertsz. meesteren van sinte Catharijnen ten
behouve vanden voorsz. gasthuijse ofte de genen die trecht van desen sal vercrijgen een
losrentebrieffve spreeckende ten laste van Gerrit Cornelis zoon boomgaertman tot Leijden,
innehoudende een somme van eenendertich gulden ende vijff stuvers, jaerlicx verschijnende opden
zesten dach van Martio. Ende dit met tverloop vande voorsz. rente tzedert den zesten martij voorleden
verschenen ende sulcx vorder recht als de rentebrieve daer op desen es getransfixeert dat breder
innehout ende mede brengt. Welcke brieffve den voorsz. comparant ten dien fijne den genompden
gasthuijse gehelicken cedeerde. Belovende daer beneffen d’selve rentebrieve met sijnen effect te
vrijen ende te waren sulcx ende alsmen een vrijen brieff naer rechte schuldich es ende behoort te
waren. Ende ingevalle van insouffisantheijt der jaerlixe betalinge der voorsz. rente, mitsgaders de
hooftsomme ende den gevolge vandien was den voorsz. comparant daer vooren als self schuldige
innestaende ende hem als principael debiteur specialicken verbindende daer toe ende tot assurance
van tgene vooren staet hij comparant int bijsonder verbont ende ten onderpande stelde twee hont
warmoeslants gelegen inden voorsz. ambocht van Oestgeest, belent ten suijden Job Dircx zoon
warmoesman ende Bouwen Claesz. van der Meer, ten westen Jan Pouwelsz., ten noorden tvoorsz.
gasthuijs ende ten oosten Gerijt Cornelisz. boomgaertman voorn. Ende voorts generalicken alle sijne
andre roerende ende onroerende goederen die hij nu heeft ofte namaels mach vercrijgen egeen
goederen noch actien ofte inneschulden uijtgesondert. Stellende alle deselve ende elck eenen
vandien subiect dexecutie ende cohertie van allen heeren rechteren met verhael ende innewinnige
vande costen die ter saecke vande executie souden mogen werden gedaen ende geleden. Voorts
bekende den voorsz. comparant van desen vercopinge ende overgifte ten vollen vernoucht te sijn
ende dat mette prompte aengetellinge van een somme van vijff hondert guldens te 40 grooten tstuck.
Alle captie hier gesecludeert. Ten oorcontschappe so hebbe ick schout voorn. desen brieffve uijt
hangende besegelt door de originele rentebrieffve getransfixeert ende die den schepenen onder de
plijque doen teijckenen. Opten elffden decembris anno 1500 drie ende tnegentich. Onder de plijcque
staet Jan (merk) Anthonisz., Gerijt (merk) Henricxz. Opte plijcque staet L. Stoter secretaris. Wesende
uijthangende besegelt met een groen wasschen segel ende op de principale losrentebrieve
getransfixeert.
Nr. 131 folio 135 d.d. 04-08-1460.
Egmondt.
Wt dese naer volgende vier perthijen heeft desen ghasthuse elff gulden tsiaers op
sgraven goeden van Egmondt.
Wij Willem broeder tot Gelre heere tot Egmondt, tot IJselsteijn, slands van Mechelen ende toe Baer
doen condt allen luden also een gheschil in tijden voorleden geweest is tusschen ons an die een zijde
ende Jan van Alckmade Jans zoon mit zijnen kinderen an dander zijde, roerende van zeeckeren
brieve van recesse ende anders woe dat et hercomen mach zijn tot desen daghe toe op die
baliuschap van Kermerlandt spreeckende voort op heeren Aerndt heere tot Egmondt ende tot
IJselsteijn onsen alder vader den genedich zij. Van welcken gheschille voorsz. nu inden jaer van
vierthienhonderden ende negenenvijftichgen lestleden een zeecker gewijf gemaect ende daer een
wtspraecke afgedaen is bijden (grebe..n) heeren Willem van Noortich prior van den Regulieren tot
Leiderdorp als overman ende heeren Aelbrecht Pietersz. pastor tot Berghen ende Claes Claes
Willems zoonsz. als zegluden, daer onder al in dat zelve gezeijt is dat wij den voorsz. Jan mit zijnen
kinderen tot zekeren dagen wtreijcken ende betalen zullen vijff ende dertich hondert croonen. Te
weten vier st. groot vlaems voor die croon gerekent ende daer wij in dat ghemeijn Jan voorsz. ende
zijnen kinderen af betaelt hebben drie hondert croonen. Dus bij eenen zeggen ende eenre
wtspraecken vanden stede van Haerlem tusschen Jan ende zijnen kinderen gheschiet. Blijven wij
Jans kinder van Alckmaede voorsz. samentlick schuldich derthienhondert drie ende dertich cronen
ende ach(t) stuvers daer Gerijt van Alcmaed Jans zoon tot zijne deel af beloopt ende wij hem
schuldich zijn drie hondert drie ende dertich croonen ende acht stuvers die wij onder houden zullen zo
lange ons dat gelieven zal, behoudelick dat wij den zelven Gherijt voorsz. of zijnen erven gebaecke
zijnre jaerlix wtreijcken ende betalen zullen van vijfthien penningen eenen peninc des jaers, te betalen

alle jaer opten vier ende twintichsten dach van October in dat clooster tot Egmond in Onsen Vrouwen
capelle an goeden getelden penningen in Jans voorsz. handen of zijnen gewaerden bade bij zijne
briefven gemechticht vrij ende onbecommert. Zonder argelist of ijet anders daer inne te trecken. Voort
men zullen wij die voorsz. drie hondert ende drie ende dertich croonen mogen aflossen ende betalen
als wij willen, behoudelick dat wij dan gerijt voorsz. zijne rente hijt af mede betalen zullen naeden
beloope vanden jaer mitten hooftgelde ter plaetsen ende inder manieren als boven vanden renthen
verclaert staet ende van al des voorsz. is hebben wij gelaift ende gelaven voor ons ende voor onse
erven Gerijt van Alckmaed voorsz. of zijnen erven witlick ende wail te houden ende te voldoen op een
peen van hondert croonen te gaen of zij verbeurt werden half tot mijns lieven heeren behouf van
Bourgonge ende dander helfte tot behouf Gerijts voorsz. Ende dit hebben wij verzeeckert op ende an
al onse goeden woe ende waer die gelegen zijn. Ende al dijnck zonder arch of list. Ende des te
oorconde hebben wij onsen zegel an desen brief doen ende heiten hanghen. Gegeven inden jare ons
heeren dusent vierhondert ende tzestich opten vierden dach van augusto. Onder de copie stondt
geschreven, aldus gecollationeert ende mitten originale (bezegelt mit een wthanghende zegel in
rooden wasse) bevonden accorderende: Bij mij der stede van Aemstelredamme secretarijs onder
getekent Woutersz.
Nr. 132 folio 136 d.d. 04-08-1460.
Egmondt.
Wij Willem broeder tot Gelre, heer tot Egmondt tot IJselsteijn slands van Mechelen ende toe Baer
doen condt allen luden also een geschil in tijden voorleden geweest is tusschen ons an die een zijde
ende Jan van Alcmade Jansz. mit zijne kinderen aen dander zijde, roerende van zeeckeren brieven
van recesse ende anders woe dat et hercomen mach zijn tot desen dage toe op die balliuschip van
Kermerlandt, spreeckende voort op heeren Aernt heer tot Egmondt ende tot IJsselsteijn onsen alder
vader den god genadich zij. Van welcken geschille voorsz. nu inden jaer van vierthiendonderden ende
negen ende vijftichgen lestgeleden een zeecker gewif gemaect ende daer een wtsprake afgedaen is
bij den eerbaren heeren Willem van Noortich prior vanden Regulieren tot Leijderdorp als overman
ende ende heeren Aelbrecht Pietersz. pastor tot Bergen ende Claes Claes Willemszsz. als zegsluden
daer onder al in dat zelve gezeijt es dat wij den voorsz. Jan mit zijnen kinderen tot zeeckeren dagen
wtreijcken ende betalen zullen vijff ende dertich hondert croonen, te weten vier schelling grooten
vlaams van die croon gerekent. Ende daer wij in dat gemeijn Jan voorsz. ende zijnen kinderen af
betaelt hebben drie hondert croonen. Dus bij eenen zeggen ende eenre wtsprake vander stede van
Haerlem tusschen Jan ende sijnen kinderen geschiet, blijven wij Jans kinder van Alcmade voorsz.
samentlick schuldich derthienhondert drie ende dertich croonen ende acht stuvers. Daer den jongen
Jan van Alcmade tot zijnen deel af beloopt ende wij hem schuldich zijn drie hondert ende drie ende
dertich croonen ende acht stuvers ende daer af getogen derthiendehalf croon die die monicken van
IJsselstein hebben zullen. Zo blijft des jonge Jans somme drie hondert twintich croonen ende twintich
stuvers die wij onderhouden zullen zo lange ons dat gelieven zal. Behoudelicken dat wij den zelver
jonge Jan voorsz. of zijnen erven gebraecke zijnre jaerlixe wtreijcken ende betalen zullen van vijftien
penningen eenen penning des jaers, te betalen alle jaer op vier ende twintichsten dach van October in
dat clooster tot Egmondt in Onser Vrouwen capelle an goeden getelden penningen in Jans voersz.
handen of zijnen gewaerde bode bij zijnen brieven gemachticht. Vrij ende onbecommert zonder
argelist of ijet anders daer inne te trecken. Voort men zullen wij die voorsz. drie hondert twintich
croonen ende twintich stuvers mogen aflossen ende betalen als wij willen. Behoudelick dat wij dan
den jongen Jan voorsz. zijne rente hier af mede betalen zullen naden beloope vanden jaer met den
hooftgelde, ter plaetse ende inder manieren als boven vanden rente verclaert staet. Ende van al des
voorsz. is hebben wij gelaeft ende ghelaven voer ons ende voor onsen erven den jonge Jan van
Alcmade of zijnen erven witlick ende wal te houden ende te voldoen op een peen van hondert croonen
te gaen of zij verboort werden half tot mijns liefs heeren behouf van Bourgonge ende die ander helft
tot behouf des jongen Jans voorsz. Ende dit hebben wij verzeeckert op ende an al onse goet, wo ende
waer die gelegen zijn ende al ding zonder arch of list. Ende des te oorconde hebben wij onsen zegel
e
an desen brief doe ende heiten hangen. Gegeven int jaer ons heere 1400 ende tzestich opten 4 dach
van augusto. Onder staet geschreven de collatie deser tiegenwoordiger copie is gedaen tegen den
originaele brieve. Bij mij ondergeteijckent G. Mije. Onder de copie stondt geschreven aldus:
Gecollationeert ende mit een copie getekent als boven bevonden accorderende bij mij der stede van
Aemstelredamme secretaris. Ondergetekent Woutersz.
Nr. 133 folio 137v. d.d. 04-08-1460.
Egmondt.
Wij Willem broeder tot Ghelre heere tot Egmont tot IJsselsteijn slands van Mechelen ende tot Baer
doen condt alle luden alzo een geschil in tijden voorleden geweest is tusschen ons an die een zijde
ende Jan van Alckmaed Jansz. mit zijne kinderen an dander zijden, roerende van zeeckeren brieven

van recesse ende anders woe dat et komen mach zijn toe desen dage toe op die bailliuschap van
Kermerlandt, spreeckende voort op heeren Arndt heere tot Egmondt ende tot IJsselsteijn onsen alder
vader den god genedich zij. Van welcken gheschil voorsz. nu inden jaer van vierthienhonderden ende
negen ende vijftigen lestgeleden een zeecker gewijf gemaect ende daer een wtspraecke afgedaen is
bij den erbaren heeren Willem van Nortich prior vanden Regulieren tot Leiderdorp als overman ende
heeren Aelbrecht Pietersz. pastoor tot Bergen ende Claes Claes Willems zoons zoon als zegsluden
daer onder al in dat zelve gezeijt is dat wij den voorsz. Jan mit zijnen kinderen tot zeeckeren dagen
wtreijcken ende betalen zullen vijf ende dertich hondert croonen, te weten vier st. groot vlaems voor
die croen gereeckent. Ende daer wij in dat gemeijn Jan voorsz. ende zijnen kinderen afbetaelt hebben
drie hondert croonen, dus bij eenen zeggen ende eenre wtspreecken vander stede van Harlem
tusschen Jan ende zijnen kijnderen geschiet. Blijven wij Jans kijnderen van Alcmaed voorsz.
samentlick schuldich derthienhondert drie ende dertich croonen ende acht stuvers daer der
joncfrouwen Katherijnen van Alcmaed Jans dochter tot horen deel afbeloopt. Ende wij hoor schuldich
zijn driehondert drie ende dertich croonen ende acht stuvers die wij onderhouden zullen zolange ons
dat gelieven zal. Behoudelick dat wij die zelve joffrouwe Katherijn voorsz. of hoor erven ghebraecke
hoorre jaerlix wtreijcken ende betalen zullen van vijfthien penningen eenen penninc des jaers. Te
betalen alle jaer opten vier ende twintichsten dach van October in dat clooster tot Egmondt in Onser
Vrouwen capelle an goeden ghetelden penningen in joffrouwe Katherijn voorsz. handen, of horen
gewerden baden bij hooren brieven gemechticht vrij ende onbecommert zonder argelist of ijet anders
daer ijnne te trecken. Voort mede zullen wij die voorsz. driehondert ende drie ende dertich croonen
mogen aflossen ende betalen als wij willen. Behoudelick dat wij der joffrouwen Katherijnen voorsz.
hoor rente hier af mede betalen zullen naeden beloope vanden jaer mitten hooftgelde ter plaetsen
ende inder manieren als boven vanden renten verclaert staet. Ende van als des voorsz. is hebben wij
gelaeft ende gelaven voor ons ende voor onsen erven der joffrouwen Katherijnen van Alcmaed
voorsz. of horen erven witlick ende wael te houden ende te voldoen op een peen van hondert croonen
te gaen of zij verbeurt werden half tot mijns liefs heeren behouf van Bourgonge ende dander helft tot
behoef joffrouwe Katherijnen voorsz. Ende dit hebben wij verzeeckert op ende an al onse goede woe
ende waer die gelegen zijn. Ende al dijnck zonder arch of list. Ende des te oorkonde hebben wij onsen
zegel an desen brief doen ende heijten hangen. Gegeven int jaer ons heeren dusent vierhondert ende
tzestich opten vierden dach van augusto. Onder de copie stondt geschreven aldus: Gecollationeert
ende mitten originale bezegelt mit een root wthangende zegele bevonden accorderende. Bij mij der
stede van Aemstelredamme secretarijs ondergetekent Frans, Delff.
Nr. 134 folio 138v. d.d. zaterdag na Victordag 1465.
Egmondt.
Wij Willem heere tot Egmondt tot IJsselsteijn tot Baeren doen kondt alzoe geschil in vuerleden tijden is
geweest tusschen ons ende Jan van Alcmaed met zijne kinderen roerende van zeeckeren brieven van
rexesse ende anders op die bailliuschap van Kenmerlandt, dat gescheiden is nae vermogen
merckende brieve daer van wesende ende vermogen dat Henrick van Alcmaed Jansz. voorsz. daer
van hebben zoude driehondert ende drie endertich croonen van acht stuvers, daervan die eerbare
joncffrouwe Katharin van Alcmaid, Henrix voorsz. zuster van hem amsich heeft gegelden hondert
ende twintich croonen te weten vier st. groot flems voor die croon gerekent. Zo dat wij Henrich voorsz.
van zijne somme wegen schuldich binnen ende betalen zullen nijtt meer dan tweehondert ende
dertien cronen acht stuvers ende daer van rente nae vermogen sbriefs wij hem daer op gegeven
hebben. Ende bekennen voor onsen erven ende naecomelingen dat wij jouffrouwe Katherinen voorsz.
die voorsz. hondert ende twintich croonen die zij als voorsz. amsich heeft ghegholden, schuldich zijn.
Welcke somme voorsz. wij doch onderholden mogen zo langh ons dat gelieven zal. Behoudelick der
zelver jouffrouwe Katherine of oeren erven gebreke hore jaerlix wtreicken ende betalen zullen van
vijfthien penning eenen penninck desen jaers te betalen alle jaer opten vier en twintichsten dach van
October in dat clooster van Egmondt in Onsen Vrouwen capel am gude getelden penningen in
jouffrouwe Katherinen voirsz. handen of hoors gewaerden baden bij horen brieven ghemachtiget, vrij
ende onbekommert. Zonder argelist of ijet anders daer inne te trecken. Voort men zullen wij die
voorsz. hondert ende twintich croonen of lossen ende betalen als wij willen. Behoudelick dat wij dan
jouffrouwe Katherinen voorsz. hoir rente hijer af mede betalen zullen naden beloop vanden jaer mit
den hooftgelde ter plaetsen ende inder manieren als boven van den renten verclaert staet. Ende van
al desen voorsz. is hebben wij gelooft ende glaven voor ons ende voor onse erven jouffrouwe
Katherinen van Alcmaid of hoeren erven voorsz. wail te houden ende voldoen op een peen van vijff
ende dertich cronen tgain, of zij verbeurt werden half tot mijns liefs heere behoif van Burgonge ende
dander helft tot behouf jouffrouwe Katherinen voorsz. Ende of jouffrouwe Katherijn voorsz. desen brief
eenigen van horen broederen over dede ende des emit eenen wilbrief mechtigeden, zo mach die daer
mede vorderen manen heffen boven ende quijtschelden gelick oft jouffrouwe Katherijn zelfs were.

Ende dit hebben wij verzeeckert op ende an al onse goide woe ende waer wij die hebben of zijn
gelegen. Ende al dijnck zonder arch of list. Ende desen toorkonden hebben wij onsen zegel an desen
brief doin ende heiten hanghen inden jaer ons heeren dusent vierhondert vijf ende tzestich saterdagh
nae sent Victor dage. Ende onder de cope stondt geschreven aldus: Ghecollatoneert ende mitten
originale brieve mit een root wthangende zegel bezegelt, van woorde tot woorde bevonden
accorderende. Bij mij der stede van Amstelredamme secretarijs. Ondergetekent Gerijt Boel.
Nr. 135 folio 141 d.d. 02-12-1558.
Delft.
Drie gulden tsiaers spreeckende up Trijntgen Jansdr. weduwe wijlen Jan Jansz. smit tot Delft.
Wij Frans Duijst van Voorhout ende Gerrit Jacob Hovesz. schepenen in Delft oirconden dat voir ons
gecomen zijn Trijntgen Jansdr. weduwe wijle Jan Jansz. stede smit mit hair voichts hant als principael,
Cornelis Gerritsz. zeijlmaker ende Jeroen Ariensz. timmerman als borgen ende bekende soe wel voir
hem als heuren erfven ende nacomelingen wel ende wettelicken vercoft te hebben ende vercopen
mits desen Maritgen Pouwelsdr. wedue wijlen Jan Cornelisz. schipper een zeeckere jaerlicxe losrente
van drie carolus guldens tsiaers van veertich grooten vlaems tstuck ofte paijmente dier waerden, die
alle jaers verschijnen sall op meijdaeghe, waer van meijdaege anno negen ende vijftich
naestcomende het eerste jaer renten verschenen zal wesen ende alsoe voorts van jaere tot jare
geduerende ter tijt ende wijle toe dat dese rente al ofgelost zal wesen. Twelck die voorn. comparanten
ofte heuren erfven tot allen tijden sullen mogen doen alst hemluijden geliefven sall, mits teffens ende
tenemael opleggende ende betaelende voir elcken penning zestien gelijcke penninghen, mitsgaders
die verloopen renten naer advenant des tijts verschenen ende dat in munte naer dese teghenwoirdige
evaluatie der K. Mat. geevalueert, te weten den gouden phillipus gulden swear van gewichte voir
vijftich grooten vlaems, den gouden carolus guldens swear van gewichte voor veertich grooten
vlaems, den dubbelen stuver voir vier grooten vlaems, den enckelen voir twee grooten ende alle
andere gout van gewichte ende selver gelt naer advenant. Welcke rente mit die hooftsomme vandien
die voorn. comparanten verseeckerden ende hijpotekeerden op heurluijder persone ende
generalicken op alle heure goeden, roerende ende onroerende, jegenwoirdich ende toecomende
gheen vandien vuijtgesondert omme bij gebreke van de jaerlicxe betalinge ofte hooftsomme vandien
de selve mit allen costen ende intereste daeromme gedaen ende geleden, daer an ende an die keure
vandien te moegen verhalen ende executeren mit alsulcken recht ende voir alsulcken rechteren als
den houder van desen dat eerst ende best gelieven sal, sonder mit eenighe weer van rechten hier
tegens te doen ofte doen doen in eenigher manieren. Renunchierende hier van ende te buijten
gaende allen exception, cession, quincquavellen respijten ende alle andere gratien van privilegien
ende heeren dese ter contrarie dienende. Ende die voorsz. Trijntge Jansdr. bekende haer van desen
coope wel voldaen ende al betaelt te wesen den lesten penning mitten eersten. Beloefvende mede op
gelijcke verbant ende executie als vooren haeren voorsz. borghen hier van scadeloos te houden. Alle
dunck sonder arch ofte list. Des toirconde hebben wij schepenen voorn. elcx onsen zegel hier onder
an gehangen opten tweeden dach in decembrij anno 1500 acht ende vijftich. Onder de plijcke stont
geteijckent van der Meer.
Nr. 136 folio 141v. d.d. 17-07-1592.
Wij Foij van Brouchoven ende Aernolt Duijck de Jode schepenen in Leijden oirconden dat voor ons
gecomen ende verschenen sijn Aelbrecht Aelbrechtsz. ende Neeltgen Adriaensdr. sijne huijsvrouwe
geassisteert mitte voorsz. Aelbrecht Aelbrechtsz. als haer gecoren voocht in desen, verclarende ende
beliede dat de nasaten van vrouwe Agata van Alcmade weduwe wijlen heeren Johans van
Culenburch ende de tegenwooirdige toesienders van Betanien haer comparanten ende elck van haer
gegunt ende verleent hebben, gunnen ende verlenen mitsdesen een woonstede inden armenhuijse
van Betanien staende opte Cellebroeders graft, bij haer voorsaten gefundeert, omme die haerluijder
leven lang te bewonen ende te gebruijcken. Des soo hebben sij comparanten met goeden voorsien
ende mit haere vrije moet wille wederovergegeven ende geconsenreert, geven over en consenteren
mits desen dat soo wanneer eenich van haer comparanten overlijt inde voorsz. camere (…..) dat
alsdan alle alsulcke goederen, erffenisse ende besterffenisse, roerende ende onroerende, waer ende
tot wat plaetsen die gelegen zijn ofte bevonden sullen werden, tsij binnen der voorsz. stede off daer
buijten geen vuijtgesondert noch buijten gehouden als deerste overledene mitter doot geruijmt ende
achtergelaten sall hebben eijgentlijck ende erffelijck comen ende bliven sall aenden voorsz. armen
huijse ten behouve ende proffite vanden selve huijse, zonder ijemants weder seggen. Ende als de
langstlevende van haer comparanten voorn. mede overleijt sullen insgelijcx alle alsulcke goederen als
de langstlevende achterlaten zall mede eijgentlijck ende erffelijck comen ende bliven aende armen
huijse voorseijt. Voorts hebben sij comparanten voorsz. belooft ende overgegeven dat sij niemant
geven, passeren noch verlijden en sullen eenige brieven ofte obligatien tsij van eenige goeden,
testamenten, schulden ende anders hoe dselve genaemt soude mogen wesen niet vuijtgesondert,

opte verbeurte van terstont vuijt den voorsz. armen huijse te vertrecken ende daer van te bliven mitter
woon. Noch soo hebben dvoorsz. comparanten belooft ende overgegeven vuijten voorsz. armen
huijse niet te vertrecken mitter wone, wat oorsaecke tselve zoude mogen gebeuren, ofte tot welcker tijt
sijluijden vertrecken tsij deur wat oorsaecken tselve zoude mogen geschieden dat sij ende elck van
haer eerst ende all voorns den voorsz. armen huijse van Betanien zullen laeten volgen de gerechte
helfte van alle haere goederen die sij ende elcx van haer hebben ofte naemaels soude mogen
gecrigen, gene vuijtgesondert zonder die oock te vercopen, transporteren ofte veralieneren buijten
consent vande toesienders vandien als mede de ordonnatie bijde voorsz. vrouwe Agatha bij advijse
vanden gerechte der stadt Leijden eertijts gemaect in alle sijne poincten ende articulen naer te comen
ende te onderhouden op pene daerinne verhaelt. Voorts indien dvoorsz. comparanten off eenich van
hem wonende inden voorsz. armen huijse eenige erffenisse ende goederen op quamen ende
aenbestorven, zoo sullen dselve erffenisse ende goederen naer haer doot oock bliven eijgentlijck
ende erffelijck tot proffijte vanden selven armen huijse. Ten laesten zoo geven sij comparanten over bij
desen dat de schuldbrieve vanden voorn. comparanten vercofte huijsinge gemaect sall werden op de
name vanden voorsz. armen huijse daer van de toesienders de gereede penningen als hondert
gulden sullen beleggen aen souffisante losrenten. Mits dat de voorn. comparanten geduijrende heur
beijder leven trecken ende ontfangen sullen de jaerlicxe rente vandien, blivende altoos de
hooftsomme ten behouve vanden armen voorsz. Voorts sullen de voorn. comparanten alle jaer soo
wanneer de verschenen custing ontfangen sall wesen haer comparanten dselve weder bij de
toesienders inder tijt sijnde vuijtgericht werden omme bij de comparanten daer van te mogen leven,
mits een van beijden overlijdende dat de langstlevende hen alsdan jaerlijcx sall vernougen metter
helfte vandien, blivende dander helfte ten behouve vanden voorsz. armen ende beijden overleden
sijnde sall de coste vanden voorsz. schultbrieve mede alsdan gelijck bliven ten behouve alsboven.
Alle welcke voorsz. poincten ende articulen dvoorsz. comparanten ende elx van hem mitsdesen wel
ende getrouwelijck belooffden te onderhouden nae vuijtwijsen de ordonnantie ende bevelen vanden
armen huijse voorsz. ende nae vuijtwijsen de vrouwen Agatha testament ende vterste wille,
gehoorsaem te wesen opte verbeurte van terstont vuijt dvoorsz. aelmishuijsen te vertrecken ende daer
vuijt te bliven mitter woon. Sonder argelist in oirconden desen mit onsen segelen bevesticht opten 17e
julij 1500 twee entnegentich. Onder de plaijcke stont geteijckent Andrijes ende was vuijthangende
besegelt mit twee groene wassen segelen in dubbelde staerte.
Nr. 137 folio 143 d.d. 07-06-1542.
Nieucoop.
Zes ponden hollants tsiaers tot sinte Jans dage te midtzomer op Pieter Henricx zoon
buurman tot Nieucoop.
Ic Willem Jacobsz. bailliu ende schout inden ban ende vrije heerlicheijt van Nieucoop, Henrick
Gerijtsz. ende Cornelis Jansz. buurluden ende landtgenooten inden zelfden ban voorsz. oirconden mit
desen openen brieve dat voor ons gecomen is een genoempt Pieter Henricsz. onse mede buurman in
Nieucoop voorsz. ende beliede voor hem ende zijnen erven ende naecomelingen bij zijnen vrijen wille
schuldich te wesen Cornelis Pieter Henricxz. of bij zijnen wille den houder van desen brief, die summe
van zes pondt hollants tsiaers eewich gedurende, dertich groot vlaems voor elcke pondt gerekent of
ander paijment zoe goed. ende zijn geseth ende ghehijpotequeert dese voorsz. renten op huus ende
landt daer Pieter Henricsz. nu ter tijt woont ende opwoont, aerdtvast ende naghelvast, groen ende
dorre, mit vier coeijen drie vijsen ende een zwarte coe. Ende is gelegen in Nieucoop binnen wech int
Noorteijnde ende heeft belegen an die oostzijde naest ghelandt Cornelis Pieter ouwe Jansz. ende aen
die westzijde Aeltgen Claes wedue mit haer helpers, streggende van den voren wech an den afteren
wech. Ende noch op twee marghen maetvelts gelegen after Cornelis Gerijtsz., belegen aen die
oostzijde naestgelandt Cornelis Pieter ouwe Jans zoon ende an die westzijde Cornelis Gerijtsz.,
streggende wt die Maessloot in die ouwe Mije. Ende voort an al Pieter Henricsz. ander ghoeden die hij
nu ter tijt heeft of noch vercrijghen zoude mogen. Welcke voorsz. renten zellen verschijnen alle jare op
sinr Jan Baptisten dach inden zomer of binnen vierthien daghen daer nae zonder eenich langer
vertreck. Beghinnende inden jare 1500 ende tweenveertich ende zoe voort ghaende van jaer tot jare
eewelick gedurende ter tijt toe dat Pieter Henricsz. voorsz. of zijn naecomelingen op leijden ende
betaelden dat hooftgheldt mit die verschenen onbetaelde renten. Ende waert zaecke dat ick Pieter
Henricsz. of mijn erven of naecomelinge niet en betaelden alle jare dese voorsz. renten als voorsz. is,
zoo hebe ick Pieter Henricsz. overgheven ende gheve over voor mij ende mijn naecomelinghen dat
Cornelis Pietersz. voorsz. of den houder van desen brief mach comen panden ende schatten an dit
voorsz. onderpandt als erfpenning mit allen costen daer om gedaen thooftgeldt mit die verlopen renten
dit voorsz. onderpandt voer dese voorsz. penningen tot zijnen vrijen eijghen te verzetten, te
vercoopen, te ontgronden, te vervreemden zonder mij Pieter Henricsz. ofte iemants weder zeggen mij
ende mijn naecomelingen ofte iemandt die actie an dit voorsz. onderpandt hebben zoude moghen

zonder eenich verweernis van recht hier teghen te doen noch doen doen voor gheenen rechten noch
hoven, hoge noch lage noch mit gheene noch nieuwe subtile vonden diemen hier contrarie dencken,
vinden of begrijpen zoude mogen ter contrarie van desen. Voort zoe zijnt voorwaerden dat Pieter
Henricxz. ende zijn naecomelinghen dese voorsz. renten of lossen ende quijten zullem moghen tot
allen tijden als hem dat believen zel mit hondert pondt hollandts voorsz., behalfven die verscheenen
onbetaelde renten altijt naet veloop des tijts mit ghevalueerden ghelde lest gevalueert ende
ghepubliceert int Hof van Hollandt, den philips gulden vijfentwintich stuvers, den gouden corvorster
gulden acht en twintich stuver, den enckelen karolus gulden twintich stuver, den stuver voor twee
groot vlaems. Ende voort alle ander gheldt nae desen waerde goed van goud ende van volle gewicht.
Alle dijnck zonder bedroch. In oirconde van desen zoe hebbe ick Willem Jacobsz. bailiu ende schout
voorsz. deur bede der voorsz. tugen ende deur belijden van Pieter Henrixsz. desen brief bezegelt mit
mijnen an gehanghen zegel over hem allen als over mijn zelven. Gheschiet den zevenden dach junio
anno 1500 ende twien viertich.
Nr. 138 folio 144 d.d. 29-05-1551.
Nieucoop.
Drie ponden hollandts tsiaers tot meije daghe op Cornelis Arijsz. van Nieucoop.
Kanttekening: Deese brieff is offgelost den 4e decembris anno 1579.
Ic Willem Jacobsz. bailliu ende schout inden ban ende vrije heerlicheijt van Nieucoop, Jan Mathijsz.
ende Cornelis Jans zoon buurluden ende mede landtgenooten inden zelfden ban voorsz. oorconden
ende kennen dat voor ons gecomen is onsen mede buurman Cornelis Arijsz. ende beliede voor hem
ende zijnen erven ofte naecomelinghen bij zijnen vrijen wille schuldich te wesen Cornelis Pieter
Henricxz. zijnen erven ende naecomelinghen of die bij zijnen wille is den hoedere van desen brieve
die somme van drie pondt hollandts des jaers jaerlixe renten tstuck van dertich groote vlaems of ander
paijment zoe ghoet. Ende zullen verschijnen dese voorsz. rente alle jaer op meije dach, Philips ende
Jacob of voor sinte Oeijlof dach daer nae zonder eenich langher vertreck daer dat eerste jaer renten
of vallen ende verschijnen zal inden jare vijfthien hondert ende twie en vijftich. Ende dan alzoe voort
van jare tot jare eewelick ghedurende ter tijt toe dat Cornelis Arijsz. dese voorsz. renten afgeloest
ende gequijt zal hebben, het welcke hij ende zijnen naecomelingen tot allen tijden wel zullen mogen
doen als hem dat blieven zal mit vijftich pondts hollandts voorsz. Mits altijt betalende die verscheenen
onbetaelde renten naedat beloop des tijts als die oflossinghe gheschiet. Ende dit heeft Cornelis Arijs
zoon voorn. verijpotequeert ende verzekert op huijs ende erve mittet landt datter aen gelegen is,
leggende inden zelfden ban van Nieucoop voorsz., streckende vanden vorenwech of tot an den
afterwech toe. Daer oostwaert naest gelandt is Adriaen Ge….. zoon mit zijnen helpers ende westwaert
Pieter Willems zoon snijder naest gelegen zijn beijde mit eeijgen ende mit erve. Ende ick Cornelis
Arijsz. hier onder zet ter cause een stucke landts geleghen int noorteijnde van Nieucoep bij den hoop
zonder maet gheheten Leewghijs landt ende ijs gelegen aen die oostzijde Jan Willemsz. ende Claes
Aertsz. ende aen die westzijde Ariaen Oetkersz. ende dit voorsz. landt is streckende van die
Voerenwech of tot die Maessloet toe. Ende noch vijff marghen landts belegen inden ban van
Nieucoop voorsz. ende is ghelegen aen die oestzijde Jacob Jansz. ende aen die westzijde Hillegont
Claes eerfgenamen mit haer helpers ende is streckende wt die Maessloot in die ouwe Mije toe. Ende
voort generalick op alle zijne goeden gewonnen ende onghewonnen, zoe wair die ghelegen zijn ofte
moghen weesen die hij comparant nu ter tijt heeft ende naemaels zel mogen verkrijghen wairmen die
bevijnden zal gheen ghoeden ofte vrije plaetsen wijtgezondert. Ende bij waert dat Cornelis Arijsz.
voorsz. ofte zijnen eerven ofte naecoemlingen ghebreeckelick ghevonden woerden ende dese renten
alle jaer niet en betaelde zoe voorstaet, zoe mach Cornelis Pieter Henrixz. voorsz. ofte den houder
van deesen mach comen panden ende schatten aen dit voorsz. onderpandt ende alle tgundt datmen
daer op bevinden zal als eerfpenning ende verwillecoerdt gheldt. Stellende ende verbijndende noch
tvoorsz. ijpoteeck ende alle andere goeden voorsz. tot cohartije van allen recht ende rechteren daert
den houder sbrijefs believen zal ende coerdtste expeditie van rechte meendt te verchrigen. Bekennen
altoes voor alzulcken rechte verwonnen ende gecondempneert te wesen ende dat te weeten mijtten
prijse van ghelde zoe alst nou ghancker is, den joechghem daelders voor 29 stuvers ende den vlies
rijn voor zes grooten vlaems, den dubbelden stuver voor vier groeten vlaems ende een eijnckel stuver
voer twee grooten vlaems, hem alzulck ghelt te geven ende weder omme te gheven. Alle dijnck
zonder bedroech, arch ofte lijste. In oorconde van desen zoe hebbe ick Willem Jacobsz. bailliu ende
schoudt voorsz. deur bede der voorsz. buurluden ende getugn ende bijzonder deur beede ende
begeerte van Cornelis Arijsz. voorsz. dese brief over mijn zelven gheschiet ende gedaen. Int jaer ons
heeren dusent vijfhondert ende eenen vijftich op den 29e dach meije.
Nr. 139 folio 145 d.d. 22-07-1528.
Zeventhien guldens ende vijf stuvers tsiaers spreeckende upte vijff groote steden van Hollant.
Copie.

Wij burgermeesteren, schepenen, raedt, oudt raedt, achte deeckens ende de gemeene neringe der
stede van Dordrecht, burgermeesteren, schepenen, raidt ende alle de ghemeenten ende
inwoenenden van den stede van Haerlem, Delft, Leijden ende vanden Goude, doen condt allen luijden
dat wij naevolgende den octroijen ende consent eons gegeven ende verleent van onsen genadigen
heer den keijser van Romen, coeninck van Spangien, eertshertoge van Oistenrijck etc. als grave van
Hollant ende Vrieslant, omme de groote nootsaken ende lasten die ons dagelix up comen ende
sonderlinge omme te vervallen de sware costen die wij te dragen hebben zo van der oorlogen als de
defensie van dese landen ende omme de meeste schade mitten minsten te beletten ende te
verhoeden, wel ende wittelicken vercoft hebben ende bij desen onsen (l….ren) vercoepen Claes van
den Peerbooms filius Anthonis kerschieter ende zeepzieder tot Brugge, voor hem sijnen erven ende
nacomelingen off actie van hem hebbende, de somme van twaelff ponden van 40 grooten vlaems
tpont tsiaers losrenten, te betalen an schellingen ende penningen met alrehande paijemente die ten
dage vanden verschenen termijnen cours ende loop hebben zullen, ten prijse ende nae inhoudt der
ordonnantie vander munte van Hollant in die tijdt wesende. Ende dat omme de somme van hondert
twee ende tnegentich ponden van 40 grooten vlaems tpont nu loop ende cours hebbende die hij ons
daer voren in gederen gelde wel ende deuchdelicken betaelt heeft. Welcke somme van £ 12 van 40
grooten vlaems tpont tsiaers losrenten voorsz. wij alle gesamender hant ende elcx onser voor all inden
naeme van ons selven ende van des gemeen lants wegen als principale schuldenaeren belooft
hebben ende geloven in goeder trouwen te gelden ende wel te betalen den voorsz. Claes ofte zijnen
gewaerden bode bringer van desen brieve off copie daer off besegelt mit eenen zegel autentijck
binnen die voorsz. stede van Brugge tot twee dagen ende termijnen tsiaers daer off den eersten dach
der betalinge wesen ende verschijnen sal tot Kersmisse int jaer vijftienhondert acht ende twintich nu
naestcomende ende den anderen termijn sint Jansmisse mitsomer daer an volgende ofte binnen
eenre maent daer nae onbegrepen ende alsoe voort half jaere tot half jare achter een volgende
ghedurende also lange ende ter tijdt toe dat wij die voorsz. jaerlixe renten off ghecoft ende gelost
zullen hebben, elcken penninck mit zestien der voorsz. penningen ende mitten verschenen
onbetaelde renten nae beloop van der tijdt ende nijet langer. Twelck wij doen ende oock ons daer off
vrijen sullen moegen tot wat tijden dat ons belieft sonder ijemants weder seggen ende daer mede de
jaerlixe renten verdragen wesen. Ende waert zake dat wij dvoorsz. Claes ofte zijnen seeckeren bode
bringer van desen brieve off copie daer off bezegelt als voorsz. es, alle jaere deses voorsz. losrenten
ten termijnen voorsz. off binnen een maent daer nae onbegrepen nijet en betaelden als voorsz. is, soe
vertijen wij geloven ende verbinden ons allen gesamender hant ende elcx van ons bijsonder dat den
voorsz. Claes ofte zijnen gewaerden bode bringer van desen brieve off copie daer off besegelt als
voorsz. es bij gebreecke der voorsz. betalinge verteren sal mogen up ons ende up de voorn. steden
inden name ende van des gemeen lants wegen in rechter lijstinge, te weten up elck pont van 40
grooten losrenten voorsz. eenen grooten vlaems elcs daechs onvermindert de principale penningen
ende losrenten voorsz. geduerende alsoe lange als wij in gebreke wesen sullen van te betalen de
voorsz. verschenen losrenten. Voorts soe verlijen wij consenteren ende geven ons selver over alle
gesamender hant ende elx van ons bijsonder dat den voorsz. Claes off zijnen gewaerden bode macht
hebbende van desen brieve ofte losrenten bij gebreke der voorsz. betalinge sal moegen geven den
heeren van die lande ofte wat heeren dat hij wil onder wijen wij ofte onsen goeden van hoe vele dat
wij tachter sullen moegen sijn te betalen vanden verschenen losrenten voorsz. omme ons daer mede
te bedwingen de selve losrenten ende teercosten indien hij eenich daeromme dede te betalen. Ende
omme den voorsz. Claes ofte zijnen gewaerden bode macht hebbende van desen brieve ofte
losrenten wel ende volcomelicken te verseeckeren ende van allen voorwaerden die in desen brieve
geschreven staen wel ende getrouwelicken te voldoen. Soe verlijen wij ende verbinden ons allen ende
elcs van ons bijsonder ende over all onsen lijven ende alle onse goeden beijde erve ende catelen,
roerende ende onroerende die wij nu hebben ende namaels vercrijgen moegen zoe waermen die vindt
voor allen heeren ende rechteren geestelick ende waerlick te nemen te taenen ende te arresteren
omme ons alsoe te bedwingen dese voorsz. losrenten ende voorwaerden wel ende getrouwelicken te
voldoen waren wij ergents off in gebreke, des off god wille nijet gebeuren en sal. Ende als hier toe
renunchieren wij ende vertijen over ons ende over alle onsen nacomelingen van allen hulpen van
previlegien (l…ren) gratien hulpen van rechten beijde geestelick ende waerlick vrijheden van marcten.
Ende voorts renunchieren wij ende vertijen van allen anderen exception quinquernellen, cavelaaten
ofte nijeuwe vonden hoedinch die wesen moegen die ons den voorn. steden ofte eenich van ons ofte
onsen nacomelingen te baten souden mogen commen in eeniger wijs. Behoudelicken altijt dat zoe
wanneer wij die principale losrenten voorsz. te weten elcken penning met zestiene der voorsz.
penningen offgelost ende betaelt sullen hebben mit die lopende renten nae beloop des tijts dat wij van
der selffder jaerlixer losrenten ende van allen voorwaerden ende verbonden in desen brieve begrepen
los vrij quijt ende ontslegen sullen wesen ende blijven tot eeuwigen dagen. Des soe sullen wij de

lossinge inder manieren voorsz. gehouden wesen te doen mit paijemente naden gebode van ons
voorsz. genadichs heeren munte nu loop hebbende, sulx als hij nu betaelt heeft. Te weeten den
gouden reael tot hondert twintich grooten, den halven reael tot zestich grooten, den karolus gulden tot
40 grooten, den philippus gulden tot vijftich grooten vlaems ende ander paijement na dier waerde off
de rechte valeur van dien ende wij sullen gehouden wesen een half jaer te voren te seggen als wij die
lossinge doen willen. Ende waert saecke dat bij ongevalle desen onsen brieve gescheurt, verbrant,
verloren off anders eenichsins verroeckeloost voorde ende dat den voorsz. Claes ofte die laeste
houder des brieff geweest hadde seggen woude bij sijnen eede dat alsoe geschiet ware. Zoe beloven
ende hem die weder te geven. Alle dijnck sonder arch ende list. Ende omme dat wij dese voorsz.
pinten vast ende onverbroecken houden ende volcomen willen, soe hebben wij tot eenen oerconde
der waerheijt de voorsz. steden regelen die zij in gelijcken saicken gebruijcken hier an doen hangen
upten 18e dach van julio anno vijftienhondert acht ende twintich. Buijten upten rugge staet
geschreven: Ick Vranck van der Houve gecommitteert bekenne ontfangen te hebben bij handen
Mariken Jan de Bruijnen Bruijns dochter, Claes vanden Perebooms huijsvrouwe genomineert int
blanck van desen, de somme van hondert twee ende tnegentich ponden van 40 grooten tpont ende
dat over de coop van twaleff pondt tsiaers, verclaert int selve blanck ende dat in halve realen tot 40
grooten in karolus tot 40 grooten ende toijfous tot zes grooten. Belovende haer inden name alsboven
soe wanneer de lossinge gebeuren sal tselve te geschien mit gelijcken gelde off de waerde vandien.
Actum 23e julij anno 1500 acht ende twintich. Ende was ondergeteijckent de Houve. Ende was
vuijthangende besegelt mette vijff groote steden segelen in groenen wasse in dubbelde staerte.
Nr. 140 folio 146 d.d. 29-05-1544.
Transfix.
Wij burchmeesters, schepenen ende raedt van der stede van Brugge doen te wetene allen lieden dat
up den dach van hedent date van desen voor ons commen ende gecompareert zijn in persone
Franchois Huusheere filius Joos de blaeuverwer ende joncvrauwe Johanne Buuck filia Jans doude zijn
wijff als bijden overlijdene van wijlen jonckvrouwe Baerbie Bruijrue weduwe van wijlen den voorsz. Jan
Buuck doude tvoorsz. Jehane moedere onder andere goedinge gerecht gebleven zijnde inde partije
van losrente hier naer verclaerst alsoe ons dat ten passerene van desen betoocht was ende es bij
eenen chartre van verdeelinge gepasseert voor schepenen der voorsz. stede van Brugge tusschen
den selven comparanten ende den anderen hoirs ende aeldinghers van wijlen der coorsz.
jonckvrauwe Baerle Bruijrue in daten vanden zeventiensten van april 1500 vivenveertich
ondergeteeckent A. Bernaerts de welcke comparanten vut crachte als voren ende bijsondere de
voorsz. jonckvrauwe Johane bij autorisate ende bij consente vanden voorn. Franchois heuren man die
zoe over danckelick accepteerde hebben opgedragen, gecedeert ghetransporteert ende in handen
gegeven. Ende bij desen jegenwoirdige (l…ren) dragen up, cederen transporteren ende gheven in
handen over hemlieden ende heurlieder naercommers Jan van Overdijle present ende accepterende
ten behouve ende profijte van jonckvrauwe Katheline vanden Stoorme weduwe van wijlen dheer Joos
de Sprijnghere ende van heure naercommers alsulck recht cause ende actie als zij hadden
heersschen ofte hebben mochten an eene (l…re) van verbande, mentie makende van twaleff ponden
van 40 grooten vlaems tpont losrenten tsiaers den penning zestiene beset, verseeckert ende
geassigneert up de vijff hooftsteden vanden graefschape van Hollant. Vallende ende verschijnende de
selve rente telcken Kersmesse ende St. Jansmesse in elck jaer zoot blijcken mach bij den selven
(l…ren), deur de welcke dese jegenwoirdige (l ren) in teeckene vanden voorsz. updracht gesteken
zijn ende anhangen metten achterstellen dan of ghevallen ende verschenen tzijdertsint comparanten
over hemlieden ende heurlieder naercommers heure naercommers vander voorn. (l…ren) van
verbande ende van alle den inhoudene vandien metten achterstellen voorsz. voortaen te doene ende
laten gebruuckene useerene ende posteerene als over heurlieder vrij proper ende eijghen goet,
zonder nemmermeer eenich recht. Daeromme theersschene off te pretendeerene in toecomenden
tijden in eenegher manieren. Alle sonder fraude off arghelest. In oorcondschepe van welcken dijnghen
hebben wij dese (l ren) gedaen zegelen metten zeghele van zaken vander voorsz. stede van Brugge.
Gemaect ende gegeven den negenentwintichsten dach van meije int jaer dust vijfhondert ende
vivenveertich. Boven opte plijcque stont geteijkent J. Buissaerts. Ende vuijthangende besegelt met
een geelen wassen zegel in dubbelde staerte.
Nr. 141 folio 147 d.d. 5e van lauwmaand 1545.
Transfix.
Wij burchmeesters, schepenen ende raet der stede van Brugge doen te wetene allen lueden dat up
dach van hedent date van desen voor ons commen ende gecompareert zijn in persone Jan van
Overdijle gheswooren clerck ter vierschare deser stede ende jonckvrauwe Marie de Springhere filia
Joos zijn wijff over hemlieden ende voort Jan van der Sande de lakensnijdere ende joncvrauwe Sprive
zijn wijff oock zelffs Joos de Springhers dochter over hemlieden als tsamen bij (l…ren) van

verdeelinge onder andere gaedinge gerechte zijnde inde naevolgende losrente, zoons ten passerene
van desen betrocht was. Ende es bij eene chartre van verdeelinge gepasseert voor schepenen der
voorsz. stede van Brugghe tusschen den zelven comparanten der weduwe vanden voorsz. Joos de
Springere ende den anderen hoirs vanden selven Joos in date vande achtiensten van decembre 1500
vivenveertich onderteeckent Cappella. De welcke comparanten vut crachte als voeren ende bij
zondere de voorsz. joncvrauwe Marie ende Sprive bij auctoirisatie ende consente vanden voorn.
heurlieder mans die zij over danckelick accepteerden, hebben upgedragen, gecedeert,
getransporteert ende in handen gegeven ende bij dese jegenwoirdige (l ren) dragen up, cederen,
transporteren ende geven in handen over hemlieden ende heurlieder naercommers Jan Poullain de
grossier present ende accepterende tsijnen vrijen eijgendomme ende als over zijn vrij proper ende
eijgen ghoet ende van zijne naercommers, alsulck recht cause actie als comparanten ende elck
bijsonder hadden heerschen ofte pretenderen mochten an eene (l…ren) van verbande mentie
maeckende van twalef ponden van 40 grooten tstuck losrente tsiaers, den penning zestiene beset
verseeckert ende geassigneert op de vijff steden vanden graeffschepe van Hollandt. Vallende ende
verschijnende de zelve rente telcken Kersmesse ende St. Jansmesse in elcke jaer zoot blijcken mach
bij den selven (l…ren), deur de welcke dese jegenwoirdige lettren in teeckene van de voorsz.
opdrachte gesteken zijn ende anhangen metter achter stellen dair off gevallen ende verschenen
tzijdert St. Jansmesse 1500 vierenveertich totte dage van hedent. Belovende de voornoemde
comparanten over hemlieden ende heurlieder naercommer, den voorsz. Jan Poulain ende zijne
naercommers van der voorn. (l…ren) van verbande ende van alle den inhoudene van dien metten
achterstellen voorsz. voortan te doene laten gebruuckende userene ende possesserene als heurlieder
vrij proper ende eijghen goet zonder nemmermeer eenich recht daeranne theerschene off
pretenderene in toecommenden tijden in eenegher manieren. Nemaer die te wette te warene ende
waranderene ten eeuwigen dagen. Al zonder fraude off arghelist. In kennisse der waerhede hebben
wij dese (l…ren) ghedaen zegelen metten zegele ten zaken van der voorsz. stede van Brugge.
Gemaeckt ende gegeven den vijffden dach van Lauwe int jaer dust vijffhondert ende vivenveertich.
Boven opte plijcke stont geteijckent J. Buissaert ende was vuijthangende besegelt met een groene
wassen zegel in dubbelde staerte.
Nr. 142 folio 147v. d.d. 21-12-1578.
Copie.
Ick Jacob Muijs ontfanger general des lants van Hollant bekenne ende belijde mits desen inder
qualiteijt alsvooren schuldich te zijn Maerten Everaertsz. de somme van vierentachtich ponden van 40
grooten tpondt die hem bij affreeckeninge vanden landen van Hollant voorsz. toe commen, ter cause
van (……….) een jaren renthe van twaelff ponden tsiaers daer van hem St. Jan ende Kersmis ’77
zeven jaren beloopende gelijcke vierentachtich ponden verschenen. Daervooren ick den voorsz.
Maerten Everaertsz. nae dat mij gebleecken is dat hij hem continulicken desen voorleden trouble
onthouden heeft gehadt binnen der stede van Luijck, hebbe in crachte vande resolutie ende
ordonnantie der voorsz. heeren steden van Hollandt geconstitueert ende constitueren mits desen een
jaerlijcxe lossrenthe van vijff ponden vijff schellingen van 40 grooten tpondt, te losse den penning 16.
Alle jaers verschijnen sal prima januarij innegaende prima januarij ’78, daer van het eerste jaer
verschenen sal wesen prima januarij negen ende tseventich. Belovende den voorsz. Maerten
Everaerts ter eerster gelegender tijdt jaerlijcx te doen hebben behoorlijck der voorsz. heeren staeten
besegelds renthe brieven, mits mij restituerende desen als naer behooren. Alles sonder arch of list.
e
Des toerconde desen met mij gewoenlijcke signature onderteijckent desen 20 december 1578. Ende
was ondergeteijckent Jacob Muijs.
Nr. 143 folio 148 d.d. 03-06-1589.
Transfix.
Wij Pieter Oom Pietersz. van Offwegen ende Pieter Adriaensz. schepenen in Leijden oirconden dat
voir ons gecomen ende verschenen es Maerten Everaert gerechticht zijnde onder andere goederen
inde naercolgende losrente als erffgenaem van wijlen Margriete vanden Becken weduwe van wijlen
Jan Poulaijn. Ende bekende in dier qualite getransporteert, gecedeert ende opgedragen, gelijck hij
transporteert, cedeert ende draecht op mitsdesen ten behouve van Cornelis Willemsz. botercooper
ende schepen der stadt Leijden voorsz. alsulcken recht, actie, toe ende aenseggen als hij comparant
heeft aen eenen rentebrieff mentie makende van twaleff ponden van 40 grooten tpondt tsiaers. Te
lossen den penning zestien, verzeeckert ende bevesticht opte vijff grote steden van Hollant,
verschijnende jaerlix aen twee termijnen als Kersmisse ende Ste. Jansmisse. Ende transporteert hij
comparant mitsdesen ten behouve vande voorsz. Cornelis Willemsz. noch een gelijcke rentebrieff van
vijff ponden ende vijff stuvers van 40 grooten tpont siaers, gepasseert over de reductive van zeven
jaren verlopen renten, verschijnende den eersten januarij. Alles naerder blijckende bijde selve brieven
(opte welcke dese jegenwoirdige respectivelicken es doorsteecken), die hij comparant dvoorsz.

Cornelis Willemsz. mitsdesen overgeeft ten eijnde hij daer mede mach winnen in allen schijn off hij
comparant zelffs ware. Ende hij comparant gelovede de respective brieven te vrijen ende te waren van
allen commer ende upstal daer mede de selve in eeniger manieren zouden mogen belast ofte
beswaert wesen. Ende dat jaer ende dach mitsgaders ten eeuwigen dagen als recht es. Onder
verbant generalijck van alle zijn comparants goederen, roerende ende onroerende, jegenwoirdige
ende toecomende gerechticheijden ende inneschulden de zelve ende de vruchten en keure vandien
tverbant ende bedwang van allen tsheeren rechten ende rechteren, mitsdesen onder werpende.
Voorts zoe bekende hij comparant hem ter zaecke vande voorsz. transporte, cessie ende overgifte all
wel vernoucht, voldaen ende betaelt te wesen den eersten penning mitten laetsten, zonder argelist. In
oirkonden desen met onsen zegelen bevestcht upten derden junij anno 1500 negen ende tachtich.
Onder de plijcke stont geteijckent J. Andriesz. ende was vuijthangende besegelt met twee groene
wasse zegelen in dubbelde staerte.
Nr. 144 folio 148v. d.d. 10-04-1592.
Up huijden compareerde voor mij IJsbrandt Jacobsz. van der Bouchorst notaris publijck bijden Hove
van Hollant geadmitteert ende voorden getugen nabeschreven deersame Cornelis Willemsz.
botercooper ende jegenwoirdich schepen der stadt Leijden, dwelcke bekende getransporteert,
gecedeert ende overgegeven te hebben, transporteerde, cedeerde ende gaff over mits desen ten
behouve ende profijfte vanden armen van Ste. Catarinen gasthuijs binnen der voorsz. stede, eerst een
rentebrieve van twaleff ponden van 40 grooten tpondt tsiaers, te losse den penning zestien,
verseeckert upte vijff groote steden van Hollant, verschijnende jaerlix aen twee termijnen als
Kersmisse ende Ste. Jansmisse all volgende den voorsz. brieve, beghinnende: Wij burgermeesteren,
schepenen, raet, oudt raet, achte deeckens ende gemeene neringe der stede van Dordrecht, in date
den achtienden junij anno 1500 acht ende twintich. Ende transporteert hij comparant ten behouve
vanden voorsz. gasthuijse noch een gelijcke rentebrieff van vijff ponden ende vijff schellinge van 40
grooten tsiaers, gepasseert over de reductive van zeven jaren verloopen renten, verschijnende den
eersten januarij, alles breder blijckende bij den brieve geschreven in papier, beginnende: Ick Jacob
Muijs ontfanger generael des lants van Hollant etc. in date den twintichsten december anno 1500 acht
ende tseventich. Welcke voorsz. twee rentebrieven hij comparant den voorsz. gasthuijse effectueelick
overgheeft mits desen. Mitsgaders alle recht, actie toe ofte aenseggen hem comparant ande voorsz.
twee rente brieven ende deur crachte van dien aende jaerlixe verschijnende renten ende hooftsomme
met tverloop vandien daer inne verclaert ende begrepen, competerende. Omme bijde voorn.
gasthuijse de selve rente ende hooftsomme vandien met recht off met gevouge te moegen eijsschen,
innemanen ende ontfangen, in alle schijne off hij comparant voorsz. zelver ware. Constituerende ende
stellende mitsdesen den voorsz. gasthuijse daer van in zijne comparants plaetse. Welcke voorsz. twee
rentebrieven hem comparant aengecomen zijn bij titule van transporte van Maerten Everaert als
erffgenaem van wijlen Margriete van den Becken weduwe van wijlen Jan Poulain, volgende den
brieve van transporte, beginnende: Wij Pieter Oom Pietersz. van Offwegen etc., in date den derden
junij anno 1500 negen ende tachtich. Voorts zoe bekende hij comparant hem ter cause van dese
transporte, cessie ende overghifte wel ende volcomelicken vernoucht, voldaen ende betaelt te wesen
den eersten penning metten laetsten. Renunchierende tot dien fijne specialicken dexceptie non
numerate pecunie. Ende voorts generalicken alle andere exceptie ende weren van rechten desen
eenichsins hinderlicke zijnde. Ende dvoorn. comparant versochte aen mij notario ondergeschreven
wettelicken aen mijnen handen stipulerende ten behouve vanden voorsz. gasthuijse hier van
gemaeckt ende gelevert te werden een ofte meer acten in behoorlicke forme. Aldus gedaen binnen
Leijden ten huijse van mij notario staende aen St. Jansbrugge upten thienden dach aprilis anno 1500
twee ende tnegentich. Ter presentie van Cornelis Roeloffsz. scheepmaker ende Abraham Belten als
gelooflijcke getugen hier toe versocht ende gebeden. Quod manu et figuomers proprijs j(e)a esse
attestor. Ende was ondergeteijckent IJ. J. Bouckhorst notaris.
Nr. 145 folio 150 d.d. 25-07-1516.
Nieuwerkerck.
Drie gulden tsiaers spreeckende up Sijborch, Ock Janszs. weduwe.
Ic Wijnart Jacobsz. schout inden ambocht van Nijeuwerkerck ende wij scepen als Dirck Willemsz.
ende Gherit Dircxz. schepenen bijnnen den ambocht voorsz. doen condt allen luijden geestelick ende
waerlick die desen brijeff sullen sien of horen lesen hoe dat voor ons ghecomen is Sijboch, Ock Jansz.
wedue mit haeren rechten ghecoiren voecht Gherit Ocksz. lijden ende kennen te samender hant
ommescheijden sculdich te wesen een jaerlicken renten ewelicken duijrende Cornelis Ariensz. of den
houder des brieffs ende man(nen?) des ghelts vier pont hollants tsiaers te betalen alle jare op sinte
Jacobs dach apostel in die somme daert eerste jaer van betalinge of wesen sal inden jare van
seventijnen ende voort allen jaren daer aen volgende. Ende dese vier pont hollants voorsz. heeft
Sijboch mit haeren voocht beijde voorsz. verseeckert ende verwillecort op hallef die steen plaets alst

die plaets begrepen heeft bijnnen ende buijten. Welcke steen plaets voorsz. is leggende inden
ambocht voorsz. op die Cortenoerde, leggende gemeijngheder voor ende gemeijngheder aerde mijt
Margriet, Arien Pietersz. wedue mijt haer kijnderen ende even knijen, behoudelick dat Sijboch mijt
haeren voecht beijde voorsz. of enigen van haren nacomelingen de renten voorsz. wel lossen ende op
leggen mogen tot allen tijden alst hem believen sal, den penninck vijftien (pe….) ende mijt die
verschenen renten die als dan verschenen mogen wesen inder tijt d’lossinge. Ende dat mijt penningen
hier nae verclaert, te weten een gouden coervorster gulden voor achten twintich stuvers ende een
philips gulden voor vijventwintich stuvers ende een vier ijser voor vijftalff groot of ander paijment dier
waerden voorsz. ende dat uijt geëvalueerde penningen van die prijse van die lande. Ende die
penningen sullen wesen goet van gouden ende swear van gewichten. Ende waer dat saeck dat
Cornelis Ariensz. voorsz. of den houder des briefs niet betaelt en worde ten dage ende termijne
voorsz., soe mach men panden ende schatten dese renten voorsz. als erffpenninck naden rechten
van Schijelant. Ende hier niet tegens te doen of te doen doen mijt ghenen rechten gheestelick of
waerlick. Alle dunck sonder argelist. In kennisse der waerheijt ende om dat wij Dirck Willemsz. ende
Gherit Dircxz. beijde scepenen van den ambocht voorsz. op dese tijt in gebreecken zijn van zegelen
ende selve op dese tijt gheen segel en hebben soe hebben wij te samen gebeden Wijnant Jacopsz.
onsen schout voorsz. dat hij desen brijeff after ons wil besegelen als onder hem selven, dat welck ick
Wijnant Jacobsz. schout voorsz. alsoe gedaen hebbe ende hebbe mij open zegel hier onder desen
brieff wt ghehangen. Gedaen int jaer ons heeren dusent vijffhondert ende sestien den
vijventwijntichsten dach in julij.
Nr. 146 folio 151 d.d. 20- 07-1598.
Ses gulden tsiaers spreeckende up Anna Jans dochter verschijnende jaerlix den 1e meij.
Copie.
Wij Sijmon Fransz. ende Heijndrick Egbertsz. van der Hal schepenen in Leijden oirconden dat voor
ons gecomen ende gecompareerrt es Anne Jansdr. weduwe wijlen Pieter Dammisz. schipper in desen
geholpen bij Jan van Hout secretaris als haer gecoren voocht ende bekende voor haer ende haeren
erven vercoft te hebben ende sulcx deuchdelicken schuldich te wesen de meesteren van Ste.
Catarinen gasthuijs deser stede een losrente van ses guldens te 40 grooten tstuck ende vijff stuijvers
die welcke sij comparanten bij eere ende vromicheijt in plaetse van eede alle ende telcken jaere de
beloofde te betaelen vrijts gelts sonder eenige deductie off affbreeck, tsij van beden subvention,
scattingen van verpondingen ofte andere contributien van 100e, 50e, 20e, 10e meerder off minder
penningen hoe die oock souden mogen werden genaempt ende bij wien die alrede innegestelt ende
ommegeslagen sijn off sullen werden, alwaert oock sulcx dat bij placcate off andersins verclaert werde
dat men op dese ende gelijcke renthen cortinge ende afslach soude mogen doen ende moeten lijden
van alle voordeel ende prouffijt vandien sij comparante well vuijtdruckelicken renunchierende ende
afstant dede mitsdesen. Daer van dienvolgende teerste jaer renten verschijnen sal den eersten junij
anno 1500 negenentnegentich ende soe voorts van jaere te jaere geduijrende soe lange ende ter tijt
toe de voorsz. rente effectuelicken sal sijn gequeten ende affgelost, twelck sij comparante tot allen
tijden sal mogen doen alst haer belieft, mits tselve de voorsz. meesteren drije maenden van te vooren
waerschouwende ende alsdan teffens ende tot eenemaele opleggende ende betaelende een somme
van hondert guldens, munte voorsz. in hooftgelde ende daer bij vougende alle de verlopen renthen die
ten dage vande lossinge naer beloop des tijts sullen sijn verschenen. Vorder soe is mede voor ons
schepenen gecompareert Jan Dircxsoon timmerman ende constitueerde hem selven mitsdesen borge
voorde voorsz. Anne Jans dochter belangende de voldoeneninge vande voorsz. jaerlicxe renthe ende
hooftsomme vandien. Hier onder verbindende eerst de voorsz. Anne Jans dochter sprecialicken haere
huijsinge ende erve, staende ende gelegen binnen deser stede inde Mandemaecker stege, belent
ende belegen hebbende aen deen sijde Gerrit Jansz. de Man ende aen dander sijde Geertgen
Dircxdr. weduwe van Willem Pietersz. backer, streckende voor vuijte voorsz. stege tot achter
Dieuwertgen Adrijaensdr. weduwe van Joost van Sonnevelt. Ende voorts sij beijde comparanten
generaelicken alle heur lieder respective goederen, roerende ende onroerende, jegenwoordige ende
toecomende, gerechticheden ende inschulden, de selve ende de vruchten ende keure vandien
tverbant ende bedwang van allen rechten ende rechteren onderwerpende mitsdesen. Des so
belooffde de voorsz. Anna Jans dochter haere voornoemde borge ter saecke vande voorsz.
borchtochte te ontheffen costeloos ende schadeloos te houden. Onder gelijcke verbant ende bedwang
alsboven. Voorts soe bekende dselve Anne Jans dochter haer ter saecke vande voorsz. renthe al wel
ende ten waen betaelt te sijn, den lesten penning metten eersten ende dat mit een somme van
hondert guldens munte voorsz. in gereden gelde sonder arch ofte liste. in oiconden desen met onsen
segelen gevesticht opten twintichsten julij anno 1500 acht ende tnegentich. Onder stont geteijckent J.
van Hout. Ende was vuijthan(gen)de besegelt met twee groene wasse segel in dubbelde staerte.
Nr. 147 folio 153 d.d. 09-09-1581.

Voorhout.
Ses gulden vijff stuvers tsiaers sprekende op Margriete Cornelisdr. wedue wijlen Zeger
Woutersz.
Ick Pieter Wouters zoon schout inden ambachte van Voorhout doen cont alle luijden dat voor mij ende
Cornelis Adriaensz. ende Wolphert Jans zoon schepenen inden ambachte voorsz. gecomen ende
gecompareert es Margriete Cornelis dochter weduwe van wijlen Zeger Woutersz. met Cornelis
Zegersz. haer zoon ende gecoren voocht in desen ende bekende voor haer, haeren erve ende
nacomelingen wel ende wettelicken vercoft te hebben ende deuchtelicken schuldich te wesen Katrijn
Jans dochter van der Heijden tot Leijden een jaerlicxe losrente van zes carolus gulden ende vijff
stuvers tsiaers te 40 grooten tstuck die zij beloofde alle jaers wel ende getrouwelijck te betalen op
meijen dach ofte een maent daer nae onbegrepen ende dat vrij gelts van allen ongelden, tzij thienden,
twintichsten penningen meer ofte min bij wijen die daer opgeset oft gestelt zouden mogen werden.
Zulcx dat oft gebuerde datter eenige cortinge opde voorsz. ofte diergelijcke renten gestelt werden, zij
comparante belooft even wel die vrij zonder cortinge te betaelen ofte zoe veel meer in handen van
Trijn Jansdr. ofte haren erven ende nacomelingen te geven dat zij zelffs tselve dat daer op gestelt
zoude mogen zijn zullen mogen betalen. Daer off teerste jaer renthen gevallen ende verschenen zal
wesen tot meijen dage naestcomende geduijrende alle jaers tot meijen dagen, zoe lange ende ter tijt
toe die voorsz. comparante dvoorsz. rente aff gelost ende gequeten zal hebben. Twelck zij
comparante tallen tijden zal mogen doen teffens ende teenen male met hondert der voorsz. carolus
gulden ende dat met gelt ofte paijment daer den eenen coopman den anderen zal mogen betalen als
die lossinge geschiet. Ende bekende vande coop ende hooftsomme vande voorsz. renthe al wel
voldaen, vernoucht ende betaelt te wesen ende dat mette coop van een mergen landts dat Jan Pieters
zoon van der Heijden vuijten naem ende als procuratie hebbende van Claes van Dam inden Hage op
huijden voor ons schout ende schepenen haer comparante getransporteert ende over gegeven heeft.
Ende omme die voorsz. renthe ende hooftsomme vandien wel te sonderen ende versekeren zoe was
zij comparante daer onder ende ter cause vandien verbindende ende hijpotequerende, verbinde ende
verhijpotekende specialijck mits desen eerst het voorsz.mergen lants gelegen inden ambachte
voorsz., belent noort die abdije van Reijnsburch, oost Mees Cornelisz., zuijt de heerwech ende west
joufvrouw van Naeldwijck tot Leijden. Noch elff hondt lants gelegen inden ambachte voorsz. int
oosteijnde genaempt die Voet Ackers weij, belent ande noortsij Jan Jacobs zoon oft tvoet padt, oost
Jacob Pieters zoon, zuijt het convent van der Lee ende west Cors Claesz. ende Jaep Pieters zoon.
Wesende vrij als buijerlant ende voorts generalicken ende specialicken haers persoons ende alle
haere goeden die zij comparante nu heeft ende namaels vercrijgen zal mogen omme daer aen ende
die kuere vandien die voorsz. renthe ende hooftsomme vandien te mogen verhalen met wat recht die
voorsz. Trijn Jans dochter ofte actie van haer hebbende dat gelieven zal, tzij dijckrecht willecoor
executie vanden Hove van Hollant oft allen anderen rechten ofte rechteren. Renunchierende die
voorsz. comparante ende te buijten gaende alle exception, privilegien, vrijheijden van marcten,
plaetsen ende personen, oock oorloch, roof, brant, waternoot oft hoet genoempt zoude mogen wesen.
Alle dinck zonder arch ofte list. Des ten oorconden hebbe ick Pieter Wouters zoon voorsz. door
verlijden vande voorn. comparante mij zegel hier beneden aengehangen. Ende alzoe wij schepenen
voorn. zelffs geen zegelen ende gebruijcken, zoe hebben wij tot meerder vestenisse tselve onder de
plijcke geteijckent opten negenden septembris anno 1500 een ende tachtich. Onder de plijcke stont
geteijckent Cornelis Thijmensz. Stoter secretaris. Ende was vuijthangende besegelt met een groene
wasse zegele in dublen staerte. Ende was noch onder de plijcque geteijckent Wolpher Jans zoons
merck, Cornelis Adriaensz. merck.
Nr. 148 folio 154v. d.d. 14-04-1586.
Copie.
Wij Willem van Oudevliet ende Salomon van der Wuert notarissen publijck als testamentoirs vande
vuijterste wille van zaliger Catarijn Jansdr. vander Heijden bekennen mits desen te behouve van Ste.
Catrijnen gasthuijs binnen der stede van Leijden getransporteert ende over gegeven te hebben een
losrente brieve van zes carolus gulden ende vijff stuvers tsiaers, verschijnende ofte meijnen dach ofte
een maent daer nae onbegrepen. Verleden bij Margriete Cornelisdr. wedue wijlen Seger Wouters
zoon tot Voorhout ten behouve vande overgeleden van den Heijden. losbaer teffens met hondert
carolus guldens onder tzegel van Pieter Woutersz. schout inden ambachte van Voorhout gedateert
den negenden septembris anno 1500 een ende tachtich al volgende den brieve daer dese onse
transporte aengehecht es. Mitsgaders alle recht actie ende eijgendomme den sterffhuijsse vanden
voorsz. zaliger Catrijn Jansdr. van der Heijde aende voorsz. brieve die hooftsomme ende die
voortsaen verschijnende renten daer inne begrepen competerende ende bij den voorsz. gasthuijse
daer mede te werden gewonnen ende verloren off den sterffhuijse zelver ware. Welcke voorsz.
transporte ende overgifte es spruijtende over de voldoeninge van een somme van hondert carolus

gulden te 40 grooten tvoorsz. gasthuijs bij testamente vande voorsz. zaliger Catrijn van der Heijden
gemaect, in vougen dat de meesteren present van tselve gasthuijs tot gerijeff vande erfgenamen van
zelve Catrijn van der Heijden hem mette voorsz. brieve inde plaetse vande voorsz. hondert gulden
hebben laten vergenomen. Toorconde dese bij ons geteijckent opten veerthijenden aprilis anno 1500
zes ende tachtich. Onder stont geteijckent W. Oudevliet, S. vander Wuert.
Nr. 149 folio 156 d.d. 25-04-1528.
Hollandt.
Vijftich gulden tsiaers opte vijff grote steden van Hollant.
Wij Burgermeesteren, schepenen, raide, oudt raidt, achte dekens ende de gemeene neringe der stede
van Dordrecht, burgermeesteren, schepenen, raide ende alle gemeenten ende inwooners vanden
steden van Haerlem, Delft, Leijden ende vanden Goude doen condt allen luden dat wij nae volgende
den octroije ende consente ons gegeven ende verleent van onse genadigen heere den keijsere van
Romen, coninc van Spaengien, eertshartoge van Oostenrijck etc. als grave van Hollandt ende
Vrieslandt omme de groote nootzaecken ende lasten die ons dagelics opcomen ende zonderlinge
omme te vervallen de zware lasten die wij te draghen hebben mitte minste te beletten ende te
verhoeden, wel ende wettelicken vercoft hebben ende bij desen onse letteren vercoopen sinte
Katherijnen ghasthuus binnen Leijden voor hem horen erven ende nacomelingen ofte actie van haer
hebbende, de somme van vijftich ponden van 40 groten vlaems tpondt tsiaers losrenten, te betalen an
schellingen ende penningen mit alrehande paijment die ten dage vanden verscheenen termijnen cours
ende loop hebben zullen ten prijse ende naer inhout der ordonnantie vanden munte van Hollandt in
die tijt wesende. Ende dat omme die somme van achthondert ponden van 40 grooten vlaems tpondt,
nu loop ende cours hebbende die zij ons daer voren in gereeden gelde wel ende deuchdelicken
betaelt hebben. Welcke somme van £ 50 van 40 grooten vlaems tpondt tsiaers losrenten voorsz. wij
alle gezamender handt ende elcs ons voor al inden name van ons zelven ende van des gemeen lands
wegen als principale schuldenaren gelooft hebben ende geloven in geender trouwen te ghelden ende
wel te betalen den voorsz. ghasthuse oft horen zeeckeren bode brenger van desen brieve ofte copie
daer of bezegelt mit eenen zegel auctentijck tot twee dagen ende termijnen tsiaers. Daer of den
eersten ter mijnder betalinge wesen ende verschijnen zal den eersten dach van september int jaer
1500 acht ende twintich naestcomende ende den anderen termijn den eersten dach van maerte daer
an volgende, ofte binnen een maendt daer nae onbegrepen. Ende alzo voort daer an volgende ofte
binnen een maendt daer nae onbegrepen ende alzo voort van half jare tot half jare achter een
volgende gedurende alzo lange ende ter tijt toe dat wij de voorsz. jaerlixe renten of gecoft ende gelost
zullen hebben, elcken penning mit zestien der voorsz. penningen ende mitten verschenen onbetaelde
renten naer beloope vander tijt ende niet langer. Twelc wij doen ende oock ons daer of vrijen zullen
mogen tot wat tijden dattet ons belieft, zonder ijemants weder zeggen ende daer mede die jaerlixe
renten verdragen wesen. Ende waert zaecke dat wij den voorsz. gasthuse ofte hueren zeeckeren
bode brenger van desen brieve ofte copie daer of bezegelt als voorsz. es, alle jare dese voorsz.
losrenten ten termijnen voorsz. of binnen een maendt daer nae onbegrepen niet en betaelden als
voorsz. es, zo verlijen wij, geloven ende verbinden ons allen gezamender handt ende elcs van ons
bijzonder dat den voorsz. ghasthuse ofte horen gewaerden bode brenger verteren zullen mogen op
ons ende op de voorn. steden inden name ende van des gemeen landts weghen in rechter leijstinge,
te weten op elc pondt van 40 grooten losrenten voorsz. eenen grooten vlaems elcs daechs,
onvermindert de principale penningen ende losrenten voorsz. gedurende alzo lange als wij in
gebreken wesen zullen van te betalen de voorsz. verscheenen losrente. Voort zo verlijen wij
consenteren ende geven ons zelven over alle ghezamender handt ende elcs van ons bijzondere dat
den voorsz. gasthuse ofte horen gewaerden bode macht hebbende van dese brieve ofte losrenten bij
gebreke der voorsz. betalinge zullen mogen geven den heere van die lande ofte wat heeren dat zij
willen onder wien wij ofte onse goeden bevonden zullen worden den vijften penning van allen onsen
goeden van hoe vele dat wij tachter zullen mogen zijn, te betalen vanden verscheenen losrenten
voorsz. omme ons daer mede te bedwijngen dezelve losrenten ende teercosten indien zij eenich daer
omme deden te doen betalen. Ende omme den voorsz. ghasthuse ofte heuren gewaerden bode
macht hebbende van desen brieve ofte losrenten wel ende volcomelijck te verzekeren ende van allen
voorwaerden die in dese brieve geschreven staen wel ende getrouwelicken te voldoen, zo verlijen wij
ende verbinden ons allen ende elcs van ons bijzondere ende over al onsen lijven ende alle onsen
goederen beijde erven ende cateelen roerende ende onroerende die wij nu hebben ende naemaels
vercrijgen moghen zo waermen die vindt voor allen heeren ende rechten geestelick ende waerlick te
nemen te thoenen ende arresteren omme ons alzo te bedwingen dese voorsz. losrente ende
voorwaerden wel ende getrouwelick te voldoen. Waren wij ergens of in gebreke des of god wille niet
gebueren en zal, ende als hier toe renunchierende wij van allen anderen exceptien quinquernellen
cavellatien ofte nieuwe vonden hoedanich die wij zouden mogen commen in eeniger wijs, behoudelick

altijts dat zo wanneer wij de principale losrenten voorsz., te weten elcken penning mit zestien der
voorsz. penningen of gelost ende betaelt zullen hebben mit de loopende renten nae beloop des tijts,
dat wij vanden zelfder jaerlixe losrenten ende van allen voorwaerden ende verbanden in desen brieve
begrepen los vrij quijt ende ontslegen zullen wesen ende blijven tot eewigen dagen. Des zo zullen wij
die lossinge inden manieren voorsz. gehouden wesen te doen mit paiment naden gebode van ons
voorsz. genadichs heeren, munte nu loop hebbende, zulcx als zij nu betaelt hebben. Te weten den
gouden reael tot hondert twintich grooten, den halven reael tot tzestich grooten, den karolus gulden tot
veertich grooten, den philips gulden tot vijftich grooten vlaems ende ander paijment nae dier waerde of
de rechte valeur van dien. Ende wij zullen ghehouden wesen een half jaer te voren te zeggen als wij
die lossinge doen willen. Ende waert zaecke dat bij ongevalle desen onse brief gescheurt, verbrandt,
verloren ofte anders eenichsins verroeckeloost worde ende dat den voorsz. gasthuse ofte die laeste
houder des briefs geweest hadde zeggen woude bij heuren eede dat alzo geschiet ware. Zo beloven
wij dese brieven eenen gelijcken te doen maecken, te bezegelen ende hemlieden die weder te geven.
Alle dijnc zonder arch ende list. Ende omme dat wij alle dese voorsz. puncten vast ende
onverbroocken houden ende volcomen willen, zo hebben wij tot eenen oorconde der waerheijt de
voorsz. steden zegelen die zij in gelijcke zaecken ghebruken hier aen doen hangen opten 25e dach
van aprile anno vijfthienhondert acht ende twintich.
Nr. 150 folio 157 d.d. 07-07-1592.
Hondert gulden tsiaers spreeckende tot laste van Jan Purtick secretaris inden Hove van
Hollant ende IJsbrant Starck, verschijnende Petri ad Cathedram.
Copie.
Wij Heinrick Jansoon Nobel ende Adriaen Hugensoon den ouden schepenen inden Hage oirconden
eenen ijegelicken dat voor ons gecomen ende gecompareert zijn Johan Purtick secretaris inden Hove
van Hollant ende IJsbrant Starck deurwaerder inden voorsz. Hove ende bekende elcx een voor alle
als principael schuldenaer renuchierende tot dien eijnde tbeneficie ordinis divisionis ende excussionis
vanden innehoude van dien wel onderrecht sijnde, schuldich te wesen Catarina van Couwenhove
weduwe wijlen Mr. Jacob de Milde, in zijn leven pensionaris der stede van Leijden, haeren erven ende
nacomelingen de somme van acht ende twintich hondert guldens van 40 grooten tstuck. Spruijtende
ter cause ende vuijt saecke vande coop van zeeckere woninge, huijs, schuijr, berch, potinge ende
beplantinge met alle tgunt daer aert ende nagelvast es, mitte vogelkoije ofte drifte mitsgaders drie
ende veertich mergen lants min een hont daer aengelegen leggende in Haegambacht, soe weij als
teelant. Sulcx ende inder vougen Jan Cornelisz. die nu jegenwoordelick gebruijckende is. Belent ende
belegen hebbende ten westen voor Jan Dircxz. ende Pieter Philipsz. daer aen Windaeldermeer ende
daer aen Cloterswooninge, ten oosten Joost Jacobsz. burgermeester vanden Hage, ten noorden eerst
die voorsz. Joost Jacobsz. ende daer aen Cloterswoninge, ende ten suijden eerst die voorsz. Joost
Jacobsz. ende daer aen Maerten Boll. Noch twee morgen een hont mede gelegen in Haegambocht in
Westecamp aende middelwateringe. Belent ende belegen hebbende aende oostsijde de wateringe
ende nieuwe sloot, aende westsijde sinte Niclaes gasthuijs inden Hage, aende noortsijde Pieter
Ghijsbrechtsz. ende aende zuijtzijde derffgenamen van Willem Doensz. Noch elff honden lants mede
gelegen in de Westecamp, belent ende belegen hebbende aende suijtsijde het convent van
Loosduijnen, aende oostsijde het convent van der Lee, aende noortsijde den Heijligen Geest van den
Hage ende aende westsijde Joris Dielofsz. ofte sijn nasaet. Ende noch acht hont lants mede gelegen
in Westecamp, belent ende belegen hebbende aende suijtsijde het convent van Loosduijnen voorsz.,
aende noortsijde die Memorie van den Hage, aende westsijde den Heijligen Geest tot Delft ende
aende noortsijde Ste. Niclaes gasthuijs voorsz. All tsamen bijden hoop sonder maet sonder dat de
vercoper in eenige onder ofte over mate gehouden sal zijn, maer is de selve gestoten mette voet.
Ende dat mette lasten, eerst van een jaerlicxe onlosbare rente opstal ofte pacht van negen pont
hollants tsiaers verschijnt Valckenburger merct toecomende. Jan Michiel Looffsz. Noch thien pont
hollants tsiaers, aencomende den Heijligen Geest van den Hage, verschijnt Lambertij ende
Lichtmisse. Noch zes pont hollants tsiaers toecomende den Heijligen Geest tot Scheveninge,
verschijnt Lambertij. Ende noch zes schellingen 6 penningen hollants tsiaers aencomende het convent
vande Prostie vanden Hage. Ende voorts vrij als buijrlant ende behouden den heer sijn recht. Van
welcke lasten sij comparanten beloven den voorn. vercoper te vrijen ende ontheffen ende dat van Ste.
Pieters dach ad Cathedram anno 1500 twee ende tnegentich lesten leden off. Welcke voorsz.
wooninge ende landen zij comparanten verclaren aengevaert ende tot hare laste gestaen te hebben
sinte Pieters dage voorn. Welcke voorsz. somme van 2.800 guldens sij comparanten beloven voor
haer, haren erven ende nacomelingen de voorsz. Catarina van Couwenhove ofte haren erven te
betalen, te weeten twaelff hondert carolus gulden op vier toecomende meijdagen telcken meijdach
drie hondert carolus guldens, waer van meijdage anno 1500 twee ende tnegentich lestleden het
eerste is geweest ende de resterende sestien hondert carolus gulden waer van zij comparanten

beloven de voorn. Catarina ofte haren erven te betalen een jaerlicxe rente van hondert carolus gulden
tsiaers die begonnen heeft te loopen sinte Pieters dach ad Cathedram voornoempt. Ende zal sulcx
teerste iaer der voorsz. rente verschenen wesen Petri ad Cathedram anno 1500 drie ende tnegentich
toecomende. Ende voorts van jare te jare geduijrende zoe lange ende ter tijt toe sij comparanten die
voorsz. renten offgelost ende gequeten zullen hebben. Twelck sij comparanten tot allen tijden sullen
moegen doen op vier termijnen, te weten met vier hondert carolus gulden teffens nijet minder maer
wel meerder, tot believen van haer comparanten, mits altijts bijde lossinge betalende die verschenen
ende onbetaelde renten naer advenant des tijts vervallen. Ende zullen Jan Purtick ende IJsbrant
Starck voorsz. de voorsz. jaerlicxe rente gehouden wesen alle jaere ten voorsz. verschijndage te
betalen in handen ende ter woonstede vanden wettelicken thoonder deser voorsz. rentebrieve,
welverstaende dat sij comparanten de jaerlicxe betalinge der voorsz. rente, custingen ende oock die
lossinge sullen moegen doen met alsulcken gelde als alsdan cours ende loop hebben zal. Mits soe
hebben sij comparanten belooft ende beloven bij trouwe eere ende seeckeerheijts voor haer, haren
erven ende nacomelingen die voorsz. jaerlicxe custinge verschijnende jaerlicx renten ende lossinge
vandien te betalen vrij gelts van als sonder eenige cortinge tsij van thiende, twintichte, vijftichste,
honderste penningen vermoegen worden nijet ter werelt vuijtgesondert alwaer oock saecke datter bij
eenige regenten vande lande verclaert ware datter cortinge soude moegen geschieden ofte oock dat
dat dese ofte diergelijcke clausulen waren gederogeert, soe beloven zij comparanten des all nijet
jegenstaende nijet te corten maer die voorsz. Catharinen van Couwenhove ende haren erven daer
van te vrijen costeloos ende schadeloos te houden. Ende waren zij comparanten ter voldoeninge van
alle tgunt voorsz. es specialick verbindende de voorsz. wooninge ende landen ende voorts generalick
alle heure andere goederen, roerende ende onroerende, vercregen ofte te vercrijgen. Stellende ende
verbindende die selve alle tot verbant ende executie van allen sheeren rechten ende rechteren mit alle
de costen hieromme te doen. Alles sonder fraude. Des toorconde hebben wij schepenen voornoempt
elcx onsen zegel hier onder aen gehangen opten sevenden julij anno 1500 twee ende tnegentich.
Onder de plijcke stont geteijckent M. Penninck. Ende was besegelt mit twee groene wasse segelen in
dubbelde staerten. Noch buijten opten rugge stont geschreven hier op ontfangen de somme van drie
hondert ponden van 40 grooten vlaems, wesende de gereede penningen in desen geroert verschenen
meijdage anno 1500 tweentnegentich. Noch hier op ontfangen van wegen Johan Puttick de somme
van hondert ende vijftich ponden te 40 grooten, verschenen meije dage anno drie ende tnegentich.
Noch hier op ontfangen bij handen van Gerrit Maes van wegen IJsbrant starck de somme van hondert
vijftich ponden tstuck tot 40 grooten, verschenen meije dage anno 1500 drie ende tnegentich, actum
den 3e october anno voorsz. Noch hier op ontfangen van Jan Purtick ende IJsbrant Starck de somme
van drie hondert ponden tstuck tot 40 grooten vlaems ende waren verschenen meije dage anno 1500
vier ende tnegentich actum den 21e augustij anno voorsz. Noch ontfangen vande voorsz. de somme
van drie hondert gulden in voldoeninge vande vierde ende leste paije verschenen meije dage anno
1500 vijffentnegentich.
Nr. 151 folio 158v. d.d. 01-03-1600.
Transfix.
Wij Willem Cornelisz. Tijbault ende Claes Cornelisz. van Noort schepenen in Leijden oirconden dat
voor ons gecomen ende gecompareert es Cornelia de Milde ongehuwede persoon als erffgename van
Catarijna van Couwenhove weduwe van meester Jacob de Milde haer moeder zaliger, geassisteert
met Jan van Hout secretaris als haer gecoren voocht in desen ende bekende indier qualite
getransporteert, gecedeert ende op gedragen te hebben, transporteerde, cedeerde ende drouch op
mitsdesen de meesteren van Ste. Catharinen gasthuijs deser stede van Leijden ende sulcx ten
behouve vanden armen vanden zelven gasthuijse een schepenen besegelde losrentebrieve vanden
Hage, innehoudende boven de betalinge van twaelff hondert guldens daer op gedaen, noch een rente
van hondert gulden van 40 grooten vlaems den gulden jaerlicx, gepasseert bij Johan Purtick secretaris
inden Hove van Hollant ende IJsbrant Starck deurwaerder inden voorsz. Hove elcx een voor all als
principael schuldenaer, onder behoorlicke renuchiatie uijt cope van eenen wooninge, huijs, schuijr,
barch, potinge ende beplantinge mitte vogelkoije ofte drifte, mitsgaders drie ende veertich morgen
lants min een hont daer aen. Ende noch andere percheelen van landen, alle gelegen in Haegambacht
zoe weij als teelant, ten behouve vande voorn. Catarijna van Couwenhove in date den sevenden julij
1500 tweentnegentich. Breder blijckende bijde originele rentebrieff, opte welcke dese jegenwoordige
es getransficxeert. Ende hier toe alle trecht ende aenseggen vandien. Int vorder belooffden zij
comparanten, mitsgaders Willem de Milde haer broeder die als waerborge mede voor ons schepenen
voorsz. compareerde de voorsz. jaerlicxe renten ende hooftsomme vandien te vrijen ende waren als
recht es. Ende sulcx selffs opte leggen ende te betalen al wes den voorsz. arme huijse bij evictie vant
hijpoteecq inde voorgaende rentebrieff begrepen daer aen soude moegen te cort comen ende
gebreck hebben, onder verbant generalijcken van heurluijder respective goederen, roerende,

onroerende, jegenwoordige ende toecomende, gerechticheijden ende inschulden deselve ende de
vruchten ende keure vandien tverbant ende bedwang van allen tsheeren rechten ende rechteren
onderwerpende mitsdesen. Des soe beloofde dvoorn. Cornelia de Milde haeren voorn. broeder ter
saecke vande voorsz. borchtochte tontheffen costeloos ende schadeloos te houden onder gelijcke
verbant ende bedwang alsboven. Voorts zoe bekende dselve Cornelia haer ter saecke vande voorsz.
transporte, cessie ende overghifte all wel ten vollen vernoucht, voldaen ende betaelt te sijn den lesten
penning mitten eersten ende dat met een somme van zestien hondert guldens van 40 grooten Vlaems
den gulden in gereeden gelde. Ende dit all ter goeder trouwen ende sonder arch ofte list. In oirconden
desen mit onsen segelen bevesticht opten eersten martij anno zestienhondert. Onder stont geteijckent
J. vam Hout. Ende was vuijthangende besegelt met twee groene wassen zegelen in dubbelde
staerten op de principale rentebrieve deursteecken.
Nr. 152 folio 159 d.d. 12-02-1600.
Copie.
Alsoe de meesteren van Ste. Catharinen gasthuijs binnen Leijden gecoft hebben jegens Cornelia de
Milde als mede erffgenaem van Catharina van Couwenhove haere zaliger moeder een losrentebrieve
innehoudende de somme van hondert gulden van 40 grooten tstuck tsiaers spreeckende tot laste van
Johan Purtick secretaries inden Hove van Hollant ende IJsbrant Starck deurwaerder voor den zelven
e
Hove all volgende de rentebrieve daer van sijnde, wesende in date den 7 julij anno 1592. Welcke
voorsz. rentebrieve de requiranten in coope aengenomen hebben voor een somme van zestien
hondert gulden van 40 grooten in baren gelde. Ende oversulcx teerste jaer ten proffijte vande voorsz.
gasthuijse beginnen zal te loopen Petri ad Cathedram anno zestien hondert toecomende, sal
daeromme deerste deurwaerder hier toe versocht van wegen ons ondergescheven inden name vande
voorsz. Purtick ende Starck. Ende hemluijden ende elcx van hem presenterende de naestinge ofte
nae coope vande voorsz. rentebrieve, te weten of zijluijden de nae copie vandien gelieven sullen aen
hem te nemen. Dan off zijluijden de cope ofte naestinge vande voorsz. rentebrieve den voorsz.
gasthuijse te goede sullen willen schelden. Versouckende dese dvoorn. Purtick ende Starck
geïnsinueert ende van heurluijder antwoorde te hebben. Des toorconde desen bij onsluijden
geteijckent den 12e februarij anno zestien hondert. Onder stont geteijckent Gerrit Lenaertsz., Dirck
Gerritsz., Jan Baersdorp de jonge. Noch lager stont: Gesien bij ons ondergeschreven de voorsz.
presentatie hebben den meesteren vande voorsz. gasthuijs tot behouve vande selven gasthuijse de
nacoop vande rentebrieve inde voorsz. presentatie geroert te goede geschouden. Sulcx wij dselve te
goede schelden bij desen. Actum den 23e februarij 1600. Onder stont geteijckent J. Purtick, IJ. Starck.
Nr. 153 folio 160 d.d. 05-08-1520.
Leijden.
Drie pondt paijments tsiaers op Henrick Dirck Jan Roelofsz. droochscherier.
Kanttekening: Desen brieff is opten 26e meij anno 1500 negen ende tachtich affgelost met zes ende
dertich gulden loopens gelts.
Wij Jan Stoop Kerstantsz. ende Wermbout Pietersz. schepenen in Leijden oirkonden dat voor ons
quamen Jan Roelofs zoon droechscherier, heeren Reijer Jansz. zijn zoon priester mit Dirck Hobbensz.
zijnen gecoren voocht in dese zaecke, Dirck Jansz. droechscherier ende Alijt Jansdr. mit Dirck
Hobben zoon voorn. horen gecoren voocht in dese zaecke ende belieden schuldich te wesen mit
ghesamender handt ende elx voor al Henrick Claesz. Tierloot drie pondt paijments tsiaers eewige
ende erflicke renten. Te betalen alle jaers tot sinte Louweris daghe daer of teerste jaer verschijnen zal
tot sinte Lourijs dage naestcomende zonder een. Te verzien ende te verhalen an alle die goeden die
Jan Roelofsz., heeren Reijer Jansz., Dirck Jansz. ende Alijt Jans dochter voorsz. nu ter tijt hebben
ende naemaels vercrijgen zullen, roerende ende onroerende, waer ende waer an die gelegen zijn of
bevonden zullen worden, binnen der stede van Leijden ende daer buten zonder eenich weer van
rechte tzij geestelic of waerlick daer jegens te doen of te doen doen in eeniger manieren. Des zijn
voorwaerden dat Jan Roelofsz., heeren Reijer Jansz., Dirck Jans zoon ende Alijt Jansdr. voorsz.
horen erven ende nacomelingen dese voorsz. renten zullen mogen lossen tot hore belieften den
penning mit zesthien ende mit zulcke renten als naden beloop des tijts verscheenen zullen wesen als
die lossinge gheschiet. Ende Jan Roelofsz. voorsz. lovede heeren Reijer Jansz., Dirck Jansz. ende
Alijt Jansdr. voorn. hier of schadeloos te houden. Ende heeren Reijer Jansz., Dirck Jansz. ende Alijt
Jans dochter voorsz. loveden malcander ende elx den anderen van een derdendeel hier of
schadeloos te houden. In oirkonden desen brief bezegelt mit onsen zegelen. Int jaer ons heeren
dusent vijfhondert een ende twintich opten vijften dach in augusto. Onder stont getekent H. Florijsz.
Nr. 154 folio 160v. d.d. 10-12-1539.
Acht karolus guldens tsiaers op Gherijt Pietersz. Boijtgen.
Wij Dirck Florijs Heermalensz. ende Frans Ghereijtsz. Ghoel schepenen in Leijden oirkonden dat voor
ons quam Gherijt Pietersz. Boijtgen verwersknecht ende gheliede schuldich te wesen Jan Nannensz.

Lock schipper acht karolus guldens van veertich grooten tstuck tsiaers eewighe ende erffelicke renten,
te betalen alle jare tot meije daghe, daer of teerste jaer renten verschijnen zal tot meije daghe alsmen
schrijft dusent vijf hondert een ende veertich ende zoe voort van jare te jare tot meije daghe daer
naestcomende dese voorsz. renten te betalen. Te versien ende te verhalen an alle die ghoeden die
Gherijt Pietersz. voorsz. nu ter tijt heeft ende naemaels vercrijgen zal, roerende ende onroerende,
waer ende waer an die gheleghen zijn og bevonden zullen worden binnen steden, dorpen ende daer
buten zonder eenich weer van rechte, tzij gheestelick of waerlick daer jegens te doen ofte doen doen
in eenichgher manieren hoemen dat zoude moghen dencken, peijnsen, vinden ofte visieren. Des zijnt
voorwaerden dat Gherijt Pietersz. voorsz. zijnen erven ende naecomelingen desen voorsz. renten
zullen mogen lossen tot horen belieften gheheel of half den penning mit zesthien in hooftghelde ende
mit zulcke renten als naeden beloop des tijts verscheenen zullen wesen als die lossinghe gheschiet.
Roerende de rest van een huus ende erve gelegen opten Nieuwen Rijn dat Gherijt Pieters zoon
voorsz. jeghens Jan Nannen zoon voorn. gecoft heeft. Ende heeft belegen an die eene zijde Mathijs
Engebrechts zoon thinneghieter ende an die andere zijde Willem Aernts zoon wter Haghe. In
oirkonden desen brieve bezeghelt mit onsen zegelen. Int jaer ons heeren dusent vijfhondert negen
ende dertich opten thienden dach in decembrij. Onder stondt gheteijckent J. Deijman. Ende opten
rugge stont gheschreven: Item hijer op betaelt 32 karolus gulden.
Nr. 155 folio 161 d.d. 07-07-1544.
Wij Jan Heije Gherijts zoon ende Gherijt Aelbrechts zoon schepenen in Leijden oirconden dat voor
gerechte quam Jan Nannen zoon Lock schipper ende ghaf over Adriaen IJsbrants zoon wantsnijder
eenen schepenen brief daer desen brief doorsteken is, mit recht ende mit vonnisse als recht is. Ende
schepenen wijsden Adriaen IJsbrants zoon voorsz. daer mede te winnen ende te verliesen in allen
schijn oft Jan Nannen zoon voorn. zelver waer. Voorts zoe heeft Adriaen IJsbrants zoon voorsz. voor
ons schepenen voorn. gheboden Gherijt Pietersz. Boeijtgen verwersknecht den coope vanden voorsz.
schepenen brief daer desen brief deursteken is. Welcke coope Gherijt Pietersz. voorsz. niet hebben
en wilde ende den voorn. Adriaen IJsbrantsz, te ghoede gheschonden heeft. In oirconden desen brief
bezegelt mit onsen zegelen. Int jaer ons heeren dusent vijfhondert vier ende veertich opten zevenden
dach in julio. Ende opte ploije stont ghetekent J. Deijman.
Nr. 156 folio 161v. d.d. 12-09-1547.
Leijden.
Wij meester Frans Adriaensz. ende Quijrijn Allartsz. schepenen in Leijden oirkonden dat voor den
gerechte quam Adriaen IJsbrants zoon wantsnijder ende ghaf over die ghasthjuijs meesteren van
Sinte Katherijnen ghasthuus binnen Leijden als Willem Dircxz. olislagher, Mees Doensz., Claes
Lambertsz., Gherijt Roelofsz. ende Henrick Cornelis zoon de Wilde tot des voorsz. ghasthuus behouf
twee schepenen brieven daer desen brief deursteken is, mit recht ende mit vonnisse als recht is. Ende
schepenen wijsden die ghasthuus meesteren voorsz. ende diet naemaels wesen zullen tot des zelfs
ghasthuus behouf daer mede te winnen ende te verliesen in allen schijn off Adriaen IJsbrantsz. voorn.
zelver ware. Voort zoe hebben die ghasthuus meesteren voorsz. van weghen tghasthuus voorzeijt
voor ons schepenen voornompt gheboden Gherijt Pietersz. Boijetgen verwersknecht den cope van
den voorsz. schepenen brieven daer desen brief deursteken is. Welcke coope Gerijt Pieters zoon
voorsz. niet hebben en wilde ende tvoorn. ghasthuus te ghoede gheschonden heeft. In oirconden
desen brief bezegelt mit onsen zeghelen. Int jaer ons heeren dusent vijfhondert zeven ende veertich
opten twaleften dach in septembrij. Opte ploije stondt gheteijckent J. Deijman.
Nr. 157 folio 162 d.d. 12-07-1550.
Leijden.
Thien karolus gulden tsiaers opte stede van Leijden ende is tderdendeel van £ 5 vlaems
tsiaers, staende opte name van Ghijsbert Jan Wittens zoon tot Delft.
Kanttekening: Es gelost mette navolgende rente brieve staende hier na folio 164.
Wij Frans Gherijts zoon Ghool ende Gerijt Roelofsz. schepenen in Leijden orconden dat voor ons
quam Gherbrant Meesz. drapier als man ende voocht van Mergriete Pieter Florijsdr. zijn huijsvrouwe
ende geliede dat hij vercoft heeft die ghasthuusmeesteren van sinte Katherijnen ghasthuse binnen
Leijden als Adriaen Jansz., Claes Oom Jansz., Adriaen Claes Adriaensz., Henrick Florijsz. van
Wassenaer ende Abraham Jacobsz. tot des zelfs ghasthuus behouf, een derdendeel van vijf ponden
grooten vlaems tsiaers losrenten, sprekende opten voorsz. stede van Leijden, staende opten name
van Ghijsbert Jan Witten zoon ende verschijnen jaerlics tot sinte Pieters daghe ad Vincula. Waer van
den principalen rentbriefve rustende is onder derfgenamen van Ghijsbert Jan Wittemsz. voorn. Welck
derdendeel vande voorsz. vijf ponden grooten vlaems tsiaers hem comparant mit zijn voorsz.
huijsvrouwe onder andere goeden te lote ende te deele ghevallen. Ende hij comparant voorsz. ghaf
over ende schout quijt tghasthuus voorn. al alzulck recht, eijghen, actie ende toe zegghen als hij
comparant an tvoorsz. derdendeel van de voorn. renten te zegghen ende te eijsschen heeft ofte

gehadt mach hebben tot desen daghe toe datum van desen. Belovende tghasthuus voorn. daer omme
nimmermeer antalinghe, anspraecke noch moeijenisse te doen noch te doen doen in enighe
manieren, noch mit gheenen rechten gheestelick noch waerlick. Ende hij comparant voorsz. beliede
hem van dese coope wel voldaen ende betaelt den lesten penning mitten eersten. In orconden desen
brief bezegelt mit onsen zegelen. Int jaer ons heeren dusent vijfhondert ende vijftich opten twaelfden
dach in julio. Onder stondt ghetekent J. Deijman.
Nr. 158 folio 162v. d.d. 31-12-1560.
Leijden.
Zes karolus gulden tsiaers op Claes Martijnsz. schoemaecker woonende opte Hoogewoerdt.
Wij Cornelis van Noorde ende Claes Jansz. de Ghoede schepenen in Leijden oirkonden dat voor ons
ghecomen ende ghecompareert is Claes (Martijns) zoon schoemaecker ende bekende mits desen
wettelicken schuldich te wesen Martijn Pietersz. schoemaecker zijn vader die somme van zes gulden
van 40 grooten vlaems tstuck tsiaers eewige ende erffelicke renten. Te betalen alle jaers tOnser
Liever Vrouwen daghe te Lichtmisse, waer van teerste jaer renten verscheenen zal wesen tOnser
Liever Vrouwen daghe te Lichtmisse anno 1500 ende tweentzestich ende dan voorts alls jaers tOnser
Liever Vrouwen daghe te Lichtmisse daer an volghende. Dese voorsz. renten te betalen ghedurende
zoe langhe tot dat de zelfde renten volcomelijck ghequeten ende afghelost sullen wesen. Twelck hij
comparant zijnen erven of naecomelinghen altijts tot horen believen zullen mogen doen teffens ende
tot eenen male mit hondert der voorsz. gulden of paijmente die waerden in hooftghelde, mits
opleggende ende betalende mede alle alzulcke renten als nae beloop des tijts verscheenen ende
onbetaelt zullen wesen als die lossinghe ghesciet. Hier onder ende ter cause voorsz. stellende ende
verbindende hij comparant mits desen alle zijne ghoederen, roerende ende onroerende,
jegenwoordighe ende toecomende, waer die gheleghen zijn ofte bevonden zullen worden, gheen
wtgezondert noch buten ghehouden, zonder eenich defentie ofte verweer van rechten tzij gheestelijck
of waerlick daer jegens te moghen doen noch doen doen, in gheenre manieren hoemen dat zoude
moghen dencken, peijnsen, vinden ofte voort stellen. Welcke voorsz. renten sprutende zijn ter cause
ende in betalinghe vande reste der coope van een huijs ende erve, staende ende gelegen alhier opde
Hoogewoert, dat Claes Maerts zoon comparant voorsz. eertijts vanden voorn. Martijn Pieters zoon zijn
vader ghecoft heeft. Ende heeft nu ter tijt beleghen an deen zijde Huuch Jansz. schoemaecker ende
an dander zijde Enghel Henrics zoon schuutvoerder, streckende voor van de Hoogewoert tot after
inden Rijn. In oirconden desen brieve bezegelt mit onse zegelen. Opten lesten dach van december
anno 1500 ende tzestich. Onder stondt ghetekent J. Deijman.
Nr. 159 folio 163 d.d. 10-01-1561.
Wij Jan van Adrichem ende Cornelis Gherijts zoon van Poelgeest schepenen in Leijden schepenen in
Leijden oirkonden dat voor den gerechte der voorsz. stede ghecomen ende ghecompareert is Martijn
Pieters zoon schoemaecker ende bekende mits desen ghetransporteert, gecedeert ende
overghegheven te hebben die ghasthuus meesteren van sinte Katherijnen ghasthuus tot des zelfden
ghasthuus behouf, een schepenen losrente brieve van Leijden, sprekende op Claes Maertsz.
schoemaecker zijn zoon, inhoudende die somme van zes gulden van 40 grooten vlaems tstuck tsiaers
eewighe ende erffelicke renten, verschijnende jaerlix Lichtmisse. Al breder blijckende bij de zelfde
rentebrieve daer dese onse brieve op deursteken ende ghetransfixeert is, mitsgaders alle recht, actie
ende toe zegghen hem comparant aen den voorsz. rentbrieve ende deur crachte van dien aen den
jaerlixe renten ende hooftpenningen van dien daer inne begrepen. Competerende mit recht ende mit
vonnisse als recht was. Ende schepenen wijsden die ghasthuus meesteren van tvoorsz. ghasthuus
die nu zijn ende naemaels comen zullen tot des zelfden ghasthuus behouf daer mede te mogen
winnen ende verliesen, in alle schijn oft Marten Pietersz. voorn. zelver ware. Ende Martijn Pietersz.
voorsz. bekende hem voorts van de ghasthuus meesteren voorn. ter cause van dese transporte,
cessie ende overghifte wel volcomelijck vernoucht voldaen ende betaelt te wesen, den lesten penning
mitten eersten. In oirconden dese brieve bezegelt mit onsen zegelen. Opten thiensten dach in januario
anno 1500 ende eenentzestich. Opte ploije stondt geteijckent J. dije Milde.
Nr. 160 folio 163v. d.d. 10-03-1551.
Leijden.
Zeven karolus gulden tsiaers op Adriaen Pietersz. glaesschrijver, verschijnende tot meije.
e
Kanttekening: Deesse renten zijn afgelost bij Willem Claesz. Oudevlijet. Actum den 7 september
anno ’78 ende tverloop is voldaen.
Wij Jacob Jansz. van der Graft ende Willem Aelbrechtsz. schepenen in Leijden oirkonden dat voor ons
quamen Adriaen Pietersz. glaesschrijver ende Gherijt Jansz. de Wijs wantsnijder zijn zwager ende
belieden schuldich te wesen mit ghezamender ende elx voor all Heer Jansz. snijder zeven karolus
guldens van veertich grooten tstuck tsiaers eewighe ende erflicke renten. Te betalen alle jare tot meije
daghe, daer of teerste jaer renten verschijnen zal tot meije daghe naestcomende ende zoe voort van

jare te jare tot meije daghe daer aen volgende dese voorsz. renten te betalen. Te verzien ende te
verhalen an alle die ghoeden die Adriaen Pietersz. ende Gherijt Jansz. voorsz. nu ter tijt hebben ende
naemaels crijgen zullen, roerende ende onroerende, waer ende waer an die ghelegen zijn of
bevonden zullen worden, binnen steden, dorpen ende daer buten zonder eenich weer van rechte tzij
gheestelick of waerlick daer jegens te doen of te doen doen in eenigher manieren, hoemen dat zoude
moghen dencken, peijnsen, vinden ofte visieren. Des zijn voorwaerden dat Adriaen Pietersz. ende
Gherijt Jans zoon voorn. horen erven ende naecomelingen dese voorsz. renten zullen moghen lossen
tot horen behoeften den penning mit zesthien in hooftghelde. Ende mit zulcke renten als naeden
beloop des tijts verscheenen zullen wesen als die lossinghe gheschiet. Welverstaende dat zijluden de
zelve renten zullen moghe lossen tot drie termijnen telcken een derdendeel. Roerende die reste van
een huus ende erve ghelegen int Noorteijnde an de Breedestraet dat Adriaen Pieters zoon voorsz.
jegens Heer Jansz. voorn. gecoft heeft. Ende heeft beleghen an die een zijde Jan Dircxsz waert in de
Fioletten ende an die ander zijde Adriaen Jacobs zoon wijlen dienaer van meester Gherijt van der
Laen, streckende voor van de straet after mit een halve stienen bregghe over die Volresgraft. Ende
Adriaen Pieters zoon voorsz. lovede Gherijt Jansz. voorn. hier of schadeloos te houden. In oirkonden
desen brief bezegelt mit onsen zegelen. Int jaer ons heeren dusent vijfhondert een ende vijftich opten
thienden dach in maerte. Onder gheteijckent J. Deijman.
Nr. 161 folio 164 d.d. 20-04-1562.
Wij meester Frans Adriaensz. ende Jacob van Loo schepenen in Leijden oirconden dat voorden
gerechte der voorsz. stede ghecomen ende ghecompareert is Heer Jansz. snijder ende bekende mits
desen ghetransporteert, gecedeert ende overghegheven te hebben de ghasthuus meesteren van sinte
Catrijnen ghasthuus als claes Oom Jansz., Willem Jansz., Aernt Cornelis zoon, Dirck Cornelisz. ende
Dirck Gherijtsz. tot des zelven ghasthuus behouf eenen scepenen losrente brieve van Leijden
spreeckende op Adriaen Pietersz. glaesschrijver als principael ende Gherijt Jans zoon de Wijs
wantsnijder als borgen. Inhoudende die somme van zeven gulden van 40 grooten tstuck tsiaers
losrenten, verschijnende jaerlics te meije daghe, te lossen den penning mit zestien ende dit op drie
termijnen. Al breeder blijckende bij den inhouden der voorsz. principalen rente brieve daer desen
onsen brieve op deursteecken ende ghetransfixeert is, mitsgaders alle recht, actie ende toezegens
hem comparant an den voorsz. schepenen losrente brieve ende deur crachte van dien aen de jaerlixe
renten ende an de hooft penningen van dien daer inne begrepen competerende, mit recht ende mit
vonnisse als recht was. Ende schepenen wijsden de ghasthuus meesteren voorsz. tot des zelven
ghasthuus behouf daer mede te moghen winnen ende verliesen in allen schijn oft Heer Jans zoon
voorn. zelver waer. Ende die voorsz. Heer Jansz. bekende hem voorts vanden voornomde ghasthuus
meesteren van dit voorsz. ghasthuus weghen ter cause van dese transporte, cessie ende oiverghifte
wel ende volcomelijck vernoucht voldaen ende betaelt te wesen, den lesten penning mit den eersten.
In oirkonden dese brieve bezegelt mit onsen zegelen. Opten twintichsten dach van april anno 1500
ende tweentzestich. Ende opte ploije stondt getekent J. dije Milde.
Nr. 162 folio 164v. d.d. 16-09-1517.
Leijden.
Thien schellingen vlaems tsiaers den penning 16 opde stede van Leijden,
gecomen van Alijdt, Florijs van Bosschen wedue.
Kanttekening: Dese mitsgaders de nieuwe partijen van restanten sprekende opte stede van Leijden
ende de strijckerie vandien zijn aen handen vande meesteren bij Claes Adriaensz. gelost met verloop
van dien alst blijct bij blaffaert vande jare 1593 folio 142 verso. Daeromme alhier deurgeslagen.
Wij schout, burgermeesteren, schepenen ende raide der stede van Leijden doen condt allen luden
hoe dat onssen alre genadichsten heer die coninc van Castillen, van Leon, van Grenaden, van
Arragon etc. eertshertoge van Oostenrijck, grave van Hollant etc. omme te vervallen auticipelen ende
op brengen die penningen van onssen voorsz. stede portie vanden beden ende subventien ordinarijs
ende extraordinarijs ende die te bekeeren ende imploijeren tot geordonnet tot wederstandt zijnre
genaden vianden ende bewairnisse slandts van Hollant. Ende ooc om te furneren ende betalen onse
portie van des gemeen landts van Hollant ende onse perticulier schulden ende renten ons
geconsenteert geoctroijeert ende geoorloft heeft te mogen vercoopen opt gemeen lichaem der voorsz.
stede die somme van twee dusent pondt van veertich grooten tstuck tsiaers losrenten den penning
zestien ofte vier dusent pondt ten prijse voorzeijt tsiaers lijfrenten. Ende om die voorsz. penningen te
furneren tot betalinge vanden zelven renten wij int perticulier zullen moghen belasten eenige neringen
ofte exchijsen gelijc dat breeder blijct bijden lettere van octroije daer van wesende in date den
zeventhienden dach in augusto int jaer ons heeren dusent vijfhondert ende zeventhienden. Soe ist dat
wij wt crachte vanden zelven octroije ende die redenen wille voorsz. bij raide consent ende goet
duncken vanden gemeenre vroescepe vander voorsz. stede wegen vercoft hebben Florijs van Bosch,
zijnen erven ende naecomelingen thien schellingen grooten vlaems tsiaers erflicke renten. Te betalen

alle jaers tot twee termijnen, te weten die een helft opten zestienden dach in maerte ende die andere
helft opten zestienden dach in septembri of binnen 14 dagen nae elcken termijn onbegrepen ende zoe
voort van termijne te termijne daer naestcomende dese voorsz. renten te betalen durende tot eewigen
dagen. Welcke renten wij den voorn. Florijs van Bosch verzekert ende bewijst hebben, verzekeren
ende bewijsen mits desen, te versien ende te verhalen an alzulcke penningen als dagelics comen
vanden voorsz. stede strijckerije. Des zijn voorwaerden dat den geenen die de voorsz. stede stelt ten
ontfange vande voorsz. penningen of den gheenen die de zelve strijckerije pachte oft huurde eenen
behoorlijcke eedt doen zal dat hij alzulcke penningen van zijnen voorsz. ontfang inhouden zal tot
behoef van Florijs voorn. zijnen erven ende nacomelingen. Ende dat die voorsz. ontfanger, pachter
ofte huurman op elc vande voorsz. termijnen ende inder manieren boven verhaelt, den voorn. Florijs
van Bosch wel ende deuchdelicken voldoen ende betalen zal, mits daer of nemende behoorlijcke
quitantie die hij gehouden werdt over te leveren den tresorien der voorsz. stede daer hij alsdan mede
jegens der voorsz. stede vanden voorsz. penningen ontlast zal wesen. Ende want wij immers willen
protedelen ter goeder trouwen tot betalinge vanden zelver renten. Zo hebben den schout mitte achte
schepenen bij raide ende goetduncken vander gemeenre vroeschappe eendrachtelijck gekeurt dat
van nu voort an den ontfanger vanden voorsz. strijckerije lieflicken ten heijligen zweren zal die voorsz.
renten inden manieren boven verhaelt wel ende getrouwelijck te betalen. Ende alzo dicke ende
menichmaele als bijden gerechte een ander ontfanger inden voorsz. ontfang wordt ofte dat een ander
pachter ofte huurman inden voorsz. ontfang quame, die zal ter stondt ende eer hij den voorsz. ontfang
aenvaerden zal eenen gelijcken eedt doen. Ende zo zalment voort an hantlien ter tijt toe dat die
voorsz. stede de voorsz. renten gelost zal hebben. Zijn voorwaerden ende is wel voorsproocken dat
indien iemandt vanden gheenen die de voorsz. strijckerije ontfanget in gebreke ware die voorsz.
renten te betalen, dat alsdan die schout ende schepenen inder tijt wesende gehouden zullen wesen
den zelven ontfanger daer toe te constringeren ende bedwingen mit alle behoorlijcke constructien
ende bedwangen naden rechten ende coustumen vanden voorsz. stede binnen den voorsz. tijt van
veerthien dagen nae elcken termijn, zonder langer vertreck. Ende indien die schout ende schepenen
des niet en deden ende den voorsz. ontfanger in gebreke waren vanden voorsz. betalingen, dat
alsdan die waerdeijns van onsen voorsz. stede binnen achte dagen nae dat zij daer toe verzocht zijn
gheenre hande laeckenen an den ramen opter paerdts noch anderssins waerderen paerts noch
oordeelen en zullen maer daer mede resteren ende op houden ter tijt toe dat die voorsz. ontfanger die
voorsz. renten betaelt zal hebben. Twelck oock die waerdijns die nu zijn ende naemaels wesen zullen
int annemen van hoerluden offitie alzo beloven ende zweren zullen te doen gelijck voren gespeficeert
staet. Voort zijnt voorwaerden dat Florijs van Bosch voorsz. zijnen erven ende naecomelingen dese
voorsz. renten zullen mogen transporteren, alieneren, wech geven of vervreemden, wien dat hem
belieft hij zij van binnen of van buten der voorsz. stede, zonder dat die voorsz. stede daer an hebben
of behouden zal eenigen voorcoop. Ende oft alzo geviel dat alst of god wil niet en zal dat die voorsz.
renten niet betaelt en werden op die voorsz. termijnen of binnen 14 dagen daer nae gelijc voorsz.
staet, zo verlijen wij geloven ende verbinden ons allen gezamender handt ende elc bijzonder onse
lijven ende alle onse goederen, alle onse naecomelingen ende horen goederen, roerende ende
onroerende die wij nu hebben ende naemaels vercrijgen zullen, waer ende waer an die gelegen zijn,
voor allen rechteren geestelick ende waerlick te nemen, te thoenen ende te arresteren om ons te
dwijngen dese voorsz. renten ende voorwaerden wel ende getrouwelicken te voldoen. Ende hier toe
zo renunchieren wij ende verthijen voor ons ende voor alle onse nacomelingen van allen hulpen van
previlegien, gratien, letteren ende hulpe van rechten beijde geestelic ende waerlic. Voort zo
renuncieren wij ende verthijen van allen anderen exceptien tauillatien of nieuwe vonden hoemen die
dencken, peijnsen of visieren zoude mogen. Belovende ons niet te behelpen mit eenige brieven van
relieveinen staten respijten octroijen acterminatien ofte gratien, hoe die genomt mogen wesen die ons
onse nacomelingen of der stede te laten zoude mogen comen, in eeniger manieren. Noch oock dat wij
die zelve renten zullen reduceren of doen reduceren vanden penning zestien totten penning achtien
oft anders, maer zullen die laten staen zonder te veranderen mit zulcke conditien ende voorwaerden
dat wij die voorsz. renten zullen mogen lossen tot onsen belieften den penning mit zestien gelijcke
penningen in hooftgelde ende mit zulcke verscheenen renten als nae den beloope des tijts
verscheenen zullem wesen als die lossinge geschiet. Ende want wij vast gestade ende van goede
waerden houden willen alle tgeene dat voorsz. is, zo hebben wij in kennisse der waerheit desen brief
bezegelt mitter stede grooten zegele van Leijden wthangende. Gegeven int jaer ons heeren dusent
vijfhondert ende zeventhien opten zestienden dach in septembrij. Ende opte ploije stont getekent H.
Florijsz.
Nr. 163 folio 165v. d.d. Kerstavond 1513.
Leijden.

Zes schellingen acht penningen vlaems den penning 16 op de stede van Leijden, gecomen bij
transporte mitte naer volgende twee partijen van renten van Cornelis Jansz. de Wilde.
Wij schout, burgermeesteren, schepenen ende raide der stede van Leijden doen condt allen luden die
desen brief zullen zien of horen lesen hoe dat onsen alre genadichsten heere den roomschen keijser
ende onsen geboren erfachtigen heere heer Kaerle eertshertoge van Oostenrijc prince van Spaengien
grave van Hollant etc. omme te vervallen die groote schulden ende afterwesen daer inne die voorsz.
stede geobligeert ende verbonden staet jegens vele ende diversche personen die zelve stede
gheoctroijeert, geoorloft ende geconsenteert hebben omme tot eenen male of tot meer stonden te
mogen belasten ende vercoopen opt gemeen lichaem der voorsz. stede ter somme toe van twee
dusent rinsche guldens ten prijse van veertich groot vlaems den gulden jaerlixe erflicke renten, te
lossen den penning zestien of tot vier dusent der zelver gulden jaerlixe lijfrenten of beijde te zamen
erflicke losrenten ende lijfrenten nae advenant ende tot waerde ende extimatie vanden voorsz. twee
dusent gulden erflijcke renten tsiaers, maer niet daer en boven noch vorder zo als hemluijden dat best
ende bequaem zal wesen om haest tot penningen te geraeken. Ende dat die zelve stede tot
verzekerthede des coopers der voorsz. renten zal mogen belasten, ijpotequeren, verbinden ende in
handen stellen alle der voorsz stede goeden of eenige van dien, hoedanich zij zijn niet wtgezondert
gelijck dat breeder blijct bij den zelve brieve van octroije, wesende van date den negen ende
twintichsten dach van julio int jaer ons heeren dusent vijfhondert ende derthien. Soe ist dat wij wt
crachte vanden zelven octroije ende om die redenen wille voorsz. bij raide, consent ende goetduncken
vanden ghemeenre vroeschape vanden voorsz. stede wegen vercoft hebben Cornelis Heerman zijnen
erven ende nacomelingen zes schellingen acht penningen groot vlaems tsiaers erflicke renten. Te
betalen alle jaers tot twie termijnnen, te weten die een helfte tot sinte Jans daghe te midzomer ende
die ander helfte tot Kersavondt of 14 dagen nae elcken termijn onbegrepen ende zo voort van termijne
te termijne daer naestcomende dese voorsz. renten te betalen durende tot eewigen dagen. Welcke
voorsz. renten wij den voorsz. Cornelis Heerman verzekert ende bewijst hebben, verzekeren ende
bewijsen mits desen te verzien ende te verhalen an alzulcke penningen als dagelix comen vander
voorsz. stede strijckerije. Des zijn voorwaerden dat de gheenen die de voorsz. stede stelt ten ontfang
vande voorsz. penningen of den gheenen die zelve strijckerije pachte of huurde eenen behoorlicken
eedt doen zal, dat hij alzulcke penningen van zijnen voorsz. ontfanck in houden zal tot behouf vanden
voorsz. Cornelis Heerman zijnen erven ende naecomelingen ende dat die voorsz. ontfanger pachter of
huurman op elck vanden voorsz. termijnen ende inden manieren boven verhaelt den voorsz. Cornelis
Heerman wel ende deuchdelick voldoen ende betalen zal, mits daer of nemende behoorlicke quitantie
die hij gehouden werdt over te leveren den tresorien der voorsz. stede, daer hij alsdan mede jeghens
de voorsz. stede vanden voorsz. penningen ontlast zal wesen. Ende want wij immer willen procederen
ter goeder trouwen tot betalinge vanden voorsz. renten, zo hebben den schout mitte achte schepenen
bij raide ende goetduncken vander ghemeenre vroeschape eendrachtelick gekeurt dat van nu voortan
den ontfanger van der voorsz. strijckerije liefelicken ten heijligen zweren zal die voorsz. renten inden
manieren boven verclaert wel ende ghetrouwelick te betalen. Ende alzo dicke ende menich werve als
bij den gerechte een ander ontfanger inden voorsz. ontfanck gestelt werdt ofte dat een ander pachter
ofte huurman inden voorsz. ontfanck quame, die zal terstondt ende eer hij den voorsz. ontfanck
aenvaerden zal eenen gelijcken eedt doen ende zal men tvoortaen handtieren ter tijt toe dat die
voorsz. stede de voorsz. renten gelost zal hebben. Zijn ooc voorwaerden ende is wel voorsproocken
dat indien iemandt vanden gheenen die der voorsz. strijckage ontfanger in gebreke waer doe voorsz.
die voorsz. renten te betalen, dat alsdan den schout ende schepenen in der tijt wesende gehouden
zullen wesen den zelven ontfanger daer toe te constingeren ende bedwijngen mit alle behoorlicke
constrinctien ende bedwangen naden rechten ende ende costumen vanden voorsz. stede binnen den
voorsz. tijt van vierthien dagen nae elcken termijn zonder langher vertreck. Ende indien die schout
ende schepenen des niet en deden ende den voorsz. ontfanger in gebreecke ware vander voorsz.
betalinge, dat alsdan die waerdeijns van onser voorsz. stede binnen achte dagen naedat zij daer toe
verzocht zijn geenre hande laeckenen an de ramen opten paerts noch anderssins waerderen paerts
noch oordeelen en zullen, maer daer mede cesseren ende ophouden ter tijt toe dat den voorsz.
ontfanger die voorsz. renten betaelt zal hebben. Twelck ooc die waerdeijns die nu zijn ende naemaels
wesen zullen int annemen van haerluder offitie alzo beloven ende zweren zullen te doen gelijck voren
gespeficeert staet. Voort zijnt voorwaerden dat die voorsz. Cornelis Heerman zijnen erven ende
naecomelinghen dese voorsz. renten zullen mogen transporteren, alieneren, wechgeven of
vervreemden wien dat hem belieft, hij zij van binnen of van buten der voorsz. stede zonder dat die
voorsz. stede daer an hebben of behouden zal eenigen voorcoop. Ende off alzo geviel dat alst of god
wil niet en zal dat die voorsz. renten niet betaelt worden op die voorsz. termijnen of binnen 14 dagen
daer nae gelijc voorsz. staet. Soe verlijen wij geloven ende verbinden ons allen gezamender handt
ende elcs bijzonder onse lijven ende alle onse goeden, alle onse naecomelingen ende hore goeden,

roerende ende onroerende die wij nu hebben ende naemaels vercrijgen zullen, waer ende waer an die
gelegen zijn voor allen rechteren geestelick ende waerlick, te nemen, te toenen ende arresteren om
ons alzo te dwijngen dese voorsz. renten ende voorwaerden wel ende getrouwelick te voldoen. Ende
hier toe zo renunchieren wij ende vertijen voor ons ende voor alle onse nacomelingen van allen
hulpen van previlegien gratien letteren ende hulpe van rechteren beijde geestelic ende waerlic. Voort
zo renunchieren wij ende verthijen van allen anderen exceptien camillatien of nieuwe vonden hoemen
die dencken peijnsen of visieren zoude mogen. Belovende ons niet te behelpen mit brieven van
retenementen staten respiten octroijen actarminatien of gratien hoe die genomt mogen wesen die ons
onse nacomelingen of der stede te baten zoude mogen comen in eeniger manieren noch ooc dat wij
die zelve renten zullen reduceren of doen reduceren vanden penning zestien tot den penning achthien
of anders, maer zullen die laten staen zonder te veranderen, mit zulcke conditien ende voorwaerden
dat wij die voorsz. renten zullen mogen lossen tot onser believen den penning mit zestien gelijcke
penningen in hooftgelde ende mit zulcke verscheenen renten als nae den beloope des tijts
verscheenen zullen wesen als die lossinge geschiet. Ende want wij vast gestade ende van goeder
woorden houden willen alle tgeene dat voorsz. is. Soe hebben wij in kennisse der waerheijt desen
brieve bezegelt mitter stede grooten zegele van Leijden wthangende. Gegeven int jaer ons heeren
dusent vijfhondert ende derthien opten heijligen Kersavondt. Ende opte ploije stondt getekent H.
Florijsz.
Nr. 162 folio 166v. d.d. 09-03-1517.
Transfix.
Wij Jan Aerntsz. van Beringen ende Volpert Roelofsz. schepenen in Leijden oirkonden dat voor den
gerechte quam Cornelis Heerman ende ghaf over Cornelis Jansz. de Wilde eenen rentebrief bezegelt
mitter grooten zegele van Leijden daer desen brief deursteken is mit recht ende mit vonnisse als recht
is. Ende schepenen wisden Cornelis Jansz. voorsz. daer mede te winnen ende te verliesen in allen
schijn oft Cornelis Heerman voorn. zelve waer. In oorkonden desen brief bezegelt mit onsen zegelen.
Int jaer ons heeren dusent vijfhondert ende zeventhien opten negenden dach in maerte. Opte ploije
stont getekent H. Florijsz.
Nr. 163 folio 166v. d.d. Kerstavond 1513.
Zes schellingen acht penningen vlaems tsiaers den penning 16 opte stede van Leijden mede bij
transporte voorzeijt mittet voorgaende ende naer volgende parthijen van renten gecomen van
Cornelis Jansz. de Wilde voornoempt.
Wij schout, burgermeesteren, schepenen ende raide deser stede van Leijden doen condt allen luden
die dese brief zullen zien of horen lesen hoe dat ons aldernadichsten heere den roomschen keijser
ende onse geboren erfachtigen heere heer Kaerle eertshartoge van Oostenrijck, prinche van
Spaengien, grave van Hollant etc. omme te vervallen die groote schulden ende afterwesen daer inne
die voorsz. stede geobligeert ende verbonden staet jegens vele ende diversche parsonen die zelve
stede geoctroijeert, geoorloft ende geconsenteert hebben omme tot eenen male of tot meer stonden
te mogen belasten ende vercoopen opt gemeen lichaem der voorsz. stede ter somme toe van twie
dusent rijnsche gulden ten prijse van veertich groot vlaems den gulden jaerlicx erffelicke renten ter
lossen den penning zestien, of tot vier dusent der zelver guldens jaerlicse lijfrenten of beijde te zamen
erflicke losrenten ende lijfrenten nae advenant ende tot waerde ende extimatie vanden voorsz. twie
dusent erflicke renten tsiaers, maer niet daer en boven noch vorder. Soe als hemluden dat best ende
bequaem zal wesen om haest tot penningen te geraecken. Ende dat die zelve stede tot verzekerthede
des coopers der voorsz. renten zal mogen belasten, ijpotekeren, verbinden ende in handen stellen alle
der voorsz. stede goeden of eenige van dien, hoedanich die zijn niet wtgezondert gelijck dat breeder
blijct bij den zelven brieve van octroije, wesende van der date den negen ende twintichsten dach van
julio int jaer ons heren duust vijfhondert ende derthien. So ist dat wij wt crachte vanden zelven octroije
ende om die redenen wille voorsz. bij raide, consent ende ghoetduncken vanden ghemiene
vroeschape vanden voorsz. stede wegen vercoft hebben Cornelis Jan die Wilden zoon zijnen erven
ende naecomelingen zes schellingen acht penningen grooten vlaems tsiaers erflicke renten. Te
betalen alle jaers tot twie termijnen, te weten die een helft tot sinte Jans dage te midzomer ende die
ander helft tot Kersavondt of 14 dagen nae elcken termijn onbegrepen ende zoe voort van termijne te
termijne daer naestcomende dese voorsz. renten te betalen durende tot eewigen dagen. Welcke
voorsz. renten wij den voorsz. Cornelis verzekert ende bewijst hebben, verzekeren ende bewijsen mits
desen te verzien ende te verhalen an alzulcke penningen als dagelics comen vander voorsz. stede
strijckerij. Des zijn voorwaerden dat den geenen die de voorsz. stede stelt ten ontfange vande voorsz.
penningen of den gheenen die de zelve strijckerij pachte of huurde eenen behoorlijcke eedt doen zal
dat hij alzulcke penningen van zijnen voorsz. ontfanck inhouden zal tot behouf vanden voorsz.
Cornelis zijnen erven ende naecomelingen ende dat die ontfanger, pachter of huijrman welck vanden
voorsz. termijnen ende inden manieren boven verhaelt den voorsz. Cornelis wel ende deuchdelijck

voldoen ende betalen zal, mits daer of nemende behoorlijcke quijtancie die hij ghehouden werdt over
te leveren den tresorieren der voorsz. stede. Daer hij alsdan mede jegens der voorsz. stede vanden
voorsz. penningen ontlast zal wesen. Ende want wij ijmmers willen procederen ter goeder trouwen tot
betalinge van de voorsz. renten. So hebben den schout mitten achte schepenen bij raide ende
goetduncken vandes gemeene vroeschape eendrachtelicken gekeurt dat van nu voortan den
ontfanger vander voorsz. strijckerij lieflicken ten heijligen zweeren zal die voorsz. renten inder
manieren boven verclaert wel ende getrouwelicken te betalen. Ende alzo dicke ende menichwerve als
bijden gerechte een ander ontfanger inden voorsz. ontfanck gestelt werdt of dat een ander pachter of
huurman inden voorsz. ontfanck quame, die zal ter stondt ende eer hij den voorsz. ontfanck
aenvaerden zal eenen behoorlicken eedt doen ende zo zal ment voort an hanttieren ter tijt toe dat die
voorsz. stede die voorsz. renten gelost zal hebben. Zijn oock voorwaerden ende is wel voorsproocken
dat indien iemandt vanden gheenen die de voorsz. strijckerij ontfanget in gebreecke ware die voorsz.
renten te betalen, dat alsdan den schout ende schepenen inder tijt wesende gehouden zullen wesen
den zelven ontfanger daer toe te constringeren ende bedwingen mit alle behoorlicke constructien
ende bedwangen naden rechten ende coustumen vander voorsz. stede binnen den voorsz. tijt van
vierthien dagen naer elcken termijn zonder langer vertreck. Ende indien die schout ende schepenen
des niet en deden ende den voorsz. ontfanger in gebreke ware vanden voorsz. betalingen, dat als dan
die waerdeijns van onsen voorsz. stede binnen achte dagen nae dat zij daer toe verzocht zijn geenre
hande laeckenen an den ramen opter paerdts noch anderssins waerderen paerts noch oordeelen en
zullen, maer daer mede cesseren ende op houden ter tijt toe dat den voorsz. ontfanger die voorsz.
renten betaelt zal hebben. Twelc ooc die waerdijns die nu zijn ende naemaels wesen zullen int
annemen van hoorluden offitie alzo beloven ende zweren zullen te doen gelijck voren gespecificeert
staet. Voort zijnt voorwaerden dat die voorsz. Cornelis Jan die Wilen zoone zijnen erven ende
naecomelingen dese voorsz. renten zullen mogen transporteren, alineren noch geven of vervreemden
wien dat hem belieft, hij zij van binnen of van buten der voorsz. stede zonder dat die voorsz. stede
daer aen hebben oft behouden zal eenigen voorcoop. Ende of alzo geval dat alst of god wil niet en zal
dat die voorsz. renten niet betaelt en worden op die voorsz. termijnen of binnen 14 dagen daer nae
gelijc voorsz. staet, zo verlijen wij geloven ende verbinden ons allen ghezamender handt elcs
bijzonder onse lijven ende alle onse goeden alle onse naecomelingen ende horen goeden, roerende
ende onroerende die wij nu hebben ende naemaels vercrijgen zullen, waer ende waeran die gelegen
zijn, voor allen rechteren, geestelick ende waerlick te nemen, te toenen ende te arresteren om ons
alzo te dwijngen dese voorsz. renten ende voorwaerden wel ende ghetrouwelicken te voldoen. Ende
hier toe zo renunchieren wij ende vertijen voor ons ende voor allen onsen naecomelingen van allen
hulpen van previlegien, gratien ende hulpe van rechteren beijde geestelick ende waerlic. Voort zo
renunchieren wij ende verthijen van allen anderen exceptien, camillatien of nieuwe vonden, hoe men
die dencken, peijnsen of visieren zoude mogen, belovende ons niet te behelpen mit brieven van
retenementen, staten, respiten, octroijen, actarminatien of gratien hoe die genompt mogen wesen, die
ons onse naecomelingen of des stede te baten zouden mogen comen in eeniger manieren noch ooc
dat wij die zelve renten zullen reduceren of doen reduceren vanden penning zestien totten penning
achthien of anders. Maer zullen die laten staen zonder te veranderen mit zulcke conditien ende
voorwaerden dat wij die voorsz. renten zullen mogen lossen tot onse belieften den penning mit
zesthien gelijcke penningen in hooftgelde ende mit zulcke verscheenen renten als naden beloope des
tijts verscheenen zullen wesen als die lossinge geschiet. Ende want wij vast gestade ende van goeder
waerden houden willen alle tgeene dat voorsz. is, zo hebben wij in kennisse der waerheijt desen brief
bezegelt mitter stede grooten zegele van Leijden wthangende. Gegeven int jaer ons heeren dusent
vijfhondert ende derthien opten heijligen Kersavondt. Opte ploije stondt getekent H. Florijsz.
Nr. 164 folio 167v. d.d. 29-11-1514.
Noch zes schellingen acht penningen grooten vlaems tsiaers den penning 16 opte stede van
Leijden mede genomen bij transporte voorzeijt mit de voorgaende twee parthijen van renten
van Cornelis Jansz. de Wilde.
Wij schout, burgermeesteren, schepenen ende raide deser stede van Leijden doen condt allen luden
die dese brief zullen zien of horen lesen hoe dat onse alregenadichsten heere den roomschen keijser
ende onse gheboren erfachtighen heere heer Kaerle eertshartoge van Oostenrijck, prinche van
Spaengien, grave van Hollant etc. omme te vervallen die groote schulden ende afterwesen daer inne
die voorsz. stede geobligeert ende verbonden staet jegens vele ende diversche parsonen die zelve
stede geoctreert, geoorloft ende geconsenteert hebben omme tot eenen male of tot meer stonden te
mogen belasten ende vercoopen opt gemeen lichaem der voorsz. stede ter somme toe van twee
dusent rijnsche gulden van veertich groot vlaems den gulden jaerlicx erflicke renten te lossen den
penning zestien, of tot vier dusent der zelver guldens jaerlixe lijfrenten of beijde tesamen erflicke
losrenten ende lijfrenten naer advenant ende tot waerde ende extimatie vanden voorsz. twie dusent

gulden erflicke renten tsiaers, maer niet daer en boven noch vorder. Zo als hemluden dat best ende
bequaem zal wesen om haest tot penningen te geraecken. Ende dat die zelve stede tot verzekerthede
des coopers der voorsz. renten zal mogen belasten, ijpotekeren, verbinden ende in handen stellen alle
der voorsz. stede goeden of eenige van dien, hoedanich die zijn niet wtgezondert gelijck dat breeder
blijct bij den zelven brieve van octroije, wesende vanden date den negen ende twintichsten dach van
julio int jaer ons heeren duust vijfhondert ende derthien. Soe ist dat wij wt crachte vanden zelven
octroije ende om die redenen wille voorsz. bij raide, consent ende ghoetduncken vanden zelven
ghemeenre vroeschap vanden voorsz. stede wegen vercoft hebben Cornelis Jan die Wilden zoon
zijnen erven ende naecomelingen zes schellingen acht penningen grooten vlaems tsiaers erflicke
renten. Te betalen alle jaers tot twie termijnen, te weten die een helfte opten negen ende twijntichsten
dach in meije ende die ander helft opten negen ende twintichsten dach in novembrij of 14 dagen nae
elcken termijn onbegrepen ende zo voort van termijne te termijne daer naestcomende dese voorsz.
renten te betalen durende tot eewigen dagen. Welcke voorsz. renten wij den voorsz. Cornelis
verzekert ende bewijst hebben, verzekeren ende bewijsen mits desen te verzien ende te verhalen an
alzulcke penningen als dagelix comen vander voorsz. stede strijckerij. Des zijn voorwaerden dat den
gheenen die de voorsz. stede stelt ten ontfange vande voorsz. penningen of den gheenen die de
zelve strijckerij pachte of huurde eenen behoorlijcke eedt doen zal dat hij alzulcke penningen van
zijnen voorsz. ontfang inhouden zal tot behouf vanden voorsz. Cornelis zijnen erven ende
naecomelingen ende dat die ontfanger, pachter of huijrman op elcke vande voorsz. termijnen ende
inden manieren boven verhaelt den voorsz. Cornelis wel ende deuchdelijck voldoen ende betalen zal,
mits daer of nemende behoorlijcke quijtancie die hij ghehouden werdt over te leveren den tresorieren
der voorsz. stede. Daer hij alsdan mede jegens der voorsz. stede vanden voorsz. penningen ontlast
zal wesen. Ende want wij immers willen procederen ter goeder trouwen tot betalinge van de voorsz.
renten. So hebben den schout mitte achte schepenen bij raide ende ghoetduncken vander gemeenre
vroeschape eendrachtelicken gekeurt dat van nu voortan den ontfanger vander voorsz. strijckerij
lieflicken ten heijligen zweeren zal die voorsz. renten inder manieren boven verclaert wel ende
getrouwelicken te betalen. Ende alzo dicke ende menichwerve als bijden gerechte een ander
ontfanger inden voorsz. ontfanck gestelt wordt ofte dat een pachter of huurman inden voorsz. ontfanck
quame, die zal ter stondt ende eer hij den voorsz. ontfanck aenvaerden zal eenen gelijcken eedt doen
ende zo zal ment voort an handtich ter tijt toe dat die voorsz. stede die voorsz. renten gelost zal
hebben. Zijn ooc voorwaerden ende is wel voorsproocken dat indien iemandt vanden gheenen die der
voorsz. strijckerij ontfanget in gebreke ware die voorsz. renten te betalen, dat alsdan den schout ende
schepenen inder tijt wesende gehouden zullen wesen den zelven ontfanger daer toe te constringeren
ende bedwingen mit alle behoorlicke constructien ende bedwangen naeden rechten ende coustumen
vander voorsz. stede binnen den voorsz. tijt van vierthien dagen naer elcken termijn zonder langer
vertreck. Ende indien die schout ende schepenen des niet en deden ende den voorsz. ontfanger in
gebreke ware vanden voorsz. betalinge, dat als dan die waerdeijns van onsen voorsz. stede binnen
achte dagen nae dat zij daer toe verzocht zijn geenre hande laeckenen an den ramen opter paerts
noch anderssins waerderen paerts noch oordeelen en zullen, maer daer mede cesseren ende op
houden ter tijt toe dat den voorsz. ontfanger die voorsz. renten betaelt zal hebben. Twelc ooc die
waerdijns die nu zijn ende naemaels wesen zullen int annemen van hoorluder offitie alzo beloven
ende zweren zullen te doen gelijck voren gespecificeert staet. Voort zijnt voorwaerden dat die voorsz.
Cornelis zijnen erven ende naecomelingen dese voorsz. renten zullen mogen transporteren, alineren
wech geven of vervreemden wien dat hem belieft, hij zij van binnen of van buten der voorsz. stede
zonder dat die voorsz. stede daer an hebben oft behouden zal eenigen voorcoop. Ende oft alzo geviel
dat alst of god wil niet en zal dat die voorsz. renten niet betaelt en worden op die voorsz. termijnen of
binnen veerthien dagen daer nae gelijc voorsz. staet, zo verlijen wij geloven ende verbinden ons allen
ghezamender handt ende elcs bijzonder onse lijven ende alle onse goeden alle onse naecomelingen
ende horen goeden, roerende ende onroerende die wij nu hebben ende naemaels vercrijgen zullen,
waer ende waeran die gelegen zijn, voor allen rechteren, geestelick ende waerlick te nemen, te
toenen ende te arresteren om ons alzo te dwijngen dese voorsz. renten ende voorwaerden wel ende
ghetrouwelicken te voldoen. Ende hier toe zo renunchieren wij ende verthijen voor ons ende voor alle
onse naecomelingen van allen hulpen van previlegien, gratien ende hulpe van rechteren beijde
geestelick ende waerlick. Voort zo renunchieren wij ende verthijen van allen anderen exceptien,
camillatien of nieuwe vonden, hoe men die dencken, peijnsen of visieren zoude mogen, belovende
ons niet te behelpen mit brieven van relievementen, staten, respiten, octroijen, actarminatien of gratien
hoe die genomt mogen wesen, die ons onse naecomelingen of des stede te baten zouden mogen
comen in eeniger manieren. Noch ooc dat wij die zelve renten zullen reduceren of doen reduceren
vanden penning zestien totten penning 18 of anders. Maer zullen die laten staen zonder te veranderen
mit zulcke conditien ende voorwaerden dat wij die voorsz. renten zullen mogen lossen tot onse

belieften den penning mit zestien gelijcke penningen in hooftgelden ende mit zulcke verscheenen
renten als naden beloop des tijts verscheenen zullen wesen als die lossinge geschiet. Ende wandt wij
vast gestade ende van goeder waerden houden willen alle tgeene dat voorsz. is, so hebben wij in
kennisse der waerheijt desen brief bezegelt mitter stede grooten zegele van Leijden wthangende.
Gegeven int jaer ons heeren dusent vijfhondert ende vierthien opten negen ende twintichsten dach in
novembri. Ende opte ploije stondt ghetekent H. Florijsz.
Nr. 165 folio 168 d.d. 17-05-1539.
Transfix.
Wij Frans Gerijtsz. Ghool ende Jan Paids Bouwensz. schepenen in Leijden oirconden dat voor
gherechte quam Cornelis Jansz. de Wilde ende ghaf over den ghasthuus meesteren van sinte
Katherijnen ghasthuus binnen Leijden als Ghijsbrecht Kerstantsz., Jan Allertsz., Mees Doensz. ende
Claes Lambrechtsz. tot des voorsz. gasthuus behouf drie rente brieven sprekende opter voorsz. stede
van Leijden met een transfixe op een vande zelve rentebrieven getranssixeert daer dese brief
deursteken is, mit rechte ende mit vonnisse als recht is. Ende schepenen wijsden die ghasthuus
meesteren voorsz. ende diet namaels wesen zullen tot des zelven ghasthuus behouf daer mede te
winnen ende te verliesen in allen schijn oft Cornelis Jansz. voorn. zelver waer. In oirconden dese
briefve bezegelt mit onse zegelen. Int jaer ons heeren dusent vijfhondert negen ende dertich opten
zeventhienden dach in meije. Ende opten ploije stondt getekent J. Deijman.
Nr. 166 folio 168v. d.d. 27-06-1480.
Noch 35 st. 6 penn., £ 16 vlaems bij reductie, gecomen van Erkenraidt Pietersdr., Michiel van
Tetroeden wedue ende Jacob Jacob Sijmonsz. haer zeager als man ende voocht van Elizabeth
Pieter Pouwelszs dochter mit noch eenen anderen rentbrief wijlen sprekende opte stede van
Amsterdamme die afgelost is den 14e junij anno 1541.
Schout, burghermeesteren, schepenen ende raide der stede van Leijden doen condt allen luden dat
wij bij raide ende goetduncken vander gemeenre vroeschip van der stede vercoft hebben ende
schuldich zijn Gerijt Claesz. de Vroede ende zijnen erven twie pondt groot vlaems tsiaers erflicke
renten. Te betalen alle jare opten zeven ende twintichsten dach in junio, in Hollandt daer de rechten
ontfanger woenachtich wesen zel. Ende waert zaecke dat die rechte ontfanger in eeniger wijs
woonachtich waer buten den palen van Hollant, zoe zoude men dese voorsz. renten vrij ende
commerloos leveren in eenre stede gelegen binnen twee mijlen naeden wtcant der palen van Hollant
daert den rechten ontfanger best ghevuecht buten zijnen coste. Mit voorwaerden dat wij dese voorsz.
renten lossenen mogen vanden voorsz. Gerijt of zijnen erven tot wat tijden dat wij willen, elck pont
ghroot mit zestien pondt groot vlaems als voorsz. staen ende mitten beloop vander tijt die vanden
renten voorsz. Gerijt of zijnen erven voorn. alsdan verscheenen zullen wesen. Ende dese renten
hebben wij vander stede weghen voorsz. verzekert, gelooft ende bewijst te verzien an alle die
ghoeden die de stede van Leijden heeft. Ende gebrake daer ijet aen dat zoude die houder des briefs
verhalen an eenen ijegelicken onse poorteren of an zijne goederen, waer die gelegen zijn of waer men
die bevinden mach, tzij binnen den palen van Hollant of daer buiten. Ende worde ijemandt van onsen
poorteren hier van beschadicht, dat loven wij hem vander stede wegen voorn. opte rechten ende te
beteren. Voort worde ijet verzuijmt inde betalinge der renten voorsz., zo zel die ontfanger der renten
voorn. moghen verteren op elc pondt groot tot elcker weke vijf coomans groot totter tijt toe dat dese
renten ende leijstinghe voorsz. volcomelic wel betaelt zijn. Ende dese geloften hebben wij ghelooft
ende loven vander stede wegen voorn. voor ons ende voor onse naecomelingen mede poorteren wel
te houden ende te voldoen. Ende om des niet te verweren mit eenighen recht of vertreck tzij
gheestelick of waerlick tot wat tijden die houder des briefs bij des ontfangers wille ghevuecht
arresteringe te doen of recht te vorderen op dese voorwaerden voorsz. Behoudelicken dat die rechte
ontfanger of zijnen ghewaerden bode dese renten eerst manen zal binnen Leijden den
burgermeesteren of den gheenen dien dat gemachticht wordt van der stede weghen, wt te rijcken.
Ende binnen 14 daghen nae dier maninghe en zel die stede gheen schade lijden, mer tenden den 14
dagen voort te varen op die voorwaerden so voorsz. staet. Ende hier of gelieden wij ons totter stede
behouf wel voldaen ende betaelt den lesten penning mitten eersten. In kennisse der waerheijt zo
hebben wij desen brief bezegelt mit onsen stede grooten zegel wthangende. Gegeven int jaer ons
heeren dusent vierhondert ende tachtich opten zeven ende twintichsten dach in junio.
Nr. 167 folio 168v. d.d. 19-04-1535.
Transficx.
Wij Claes Adriaensz. ende Cornelis Paeds schepenen in Leijden oirkonden dat voor den gerechte
quamen Erckenraidt Pietersdr., Michiel Jansz. van Tetroeden wedue mit Pieter Colijn Eliaszsz. horen
gecoren voocht in dese zaecke ende Jacob Jacob Sijmonszsz. haer zwager als man ende voocht van
Lijsbeth Pieter Pouwelszdr. zijn huusvrouwe ende gaven over die ghasthuus meesteren van sinte
Katherijnen ghasthuus binnen Leijden als Jan Claes Corneliszsz., Jan Allertsz., meester Claes de

Wilde ende Jan Claesz. Moijt tot des voorsz. ghasthuus behouf, drie brieven, te weten eenen
rentebrief bezegelt mitter voorsz. stede grooten zegel van Leijden wthangende ende eenen rentebrief
bezegelt mitter stede van Amstelredamme secreet zegel mit eenen schepenen brief van Leijden daer
op getransfixeert, daer desen brief deur steken is. Mit recht ende mit vonnisse als recht is. Ende
schepenen wijsden die ghasthuus meesteren voorsz. ende diet naemaels wesen zullen tot des
voorsz. gasthuus behouf daer mede te winnen ende te verliesen in allen schijn oft Erckenraidt
Pietersdr. ende Jacob Jacob Sijmonszsz. voorn. zelve waren. In oirkonden desen brief bezegelt mit
onsen zegelen. Int jaer ons heeren dusent vijfhondert vijf ende dertich opten neghenden dach in
aprille. Ende opte ploije stondt ghetekent J. Deijman.
Nr. 168 folio 169v. d.d. 25-01-1574.
Ses gulden tsiaers spreeckende op Cornelis van Noorde.
Kanttekening: Dese rente is gelost bij Cornelis van Noorde mette somme van hondert gulden ende
e
tverloop van dijen. Actum Den 2 junij anno ’81. Ergo deurgehaelt.
Wij Cornelis Adriaens zoon ende Pieter Oom Pieters zoon schepenen in Leijden oorconden dat voor
ons gecompareert es Cornelis van Noorde jegenwoordich burgermeester derser stadt Leijden als
erfgenaem van zaliger Floris van Oijen zijn schoonbroeder, verclarende hoe dat de voorsz. van Oijen
in sijn leven ten behouve van Ermgaert Pieter van Noorden dochter gepasseert heeft gehadt een
obligatie innehoudende een rente van zes gulden jaerlicx, ter losse mit hondert gelijcke gulden, sulcx
de voorsz. van Oijen ende naer zijn overlijden hij comparant de voorsz. renten zeeckere jaren,
respectivelick hebben opgebracht ende betaelt. Ende alsoe hij comparant verstaen dat de voorsz.
obligatie verduijstert, verleijt off verloren es ende hij nochtans begeert ende van wille ende meijninge
es te procederen ter goeder trouwen ende dat de voorsz. Ermgaert Pieter van Noorden middelre tijt
mit haere goeden gegaen ende ontfangen es in sinte Catrijnen gasthuijs ende oversulcx
jegenwoordelick aldaer wert gealimenteert. Soe est dat hij comparant den meesteren van sinte
Catrijnen gasthuijse voorsz. tot des selffs gasthuus behouff, mitsdesen bekent schuldich te wesen een
losrente van zes gulden jaerlicx, den gulden tot veertich grooten vlaems, die hij mitsdesen belooft te
betalen tot alle sinte Jacobs dagen inden somer den 25e julij teerste van dien Jacobi inden somer
anno vier ende tseventich eerstcomende. Ende dan soe voorts jaerlicx geduijrende soe lange ende ter
tijt toe hij comparant de voorsz. losrente mitte somme van hondert gulden teffens ende tot eenen male
gelost ende gequeten sal hebben, twelck hij ende sijnen erven tot haeren believen sullen mogen doen
mits opleggende beneffe de hooftsomme alle de verschenen ende onbetaelde renten naer rate ende
advenant des tijts. Ende heeft hij comparant daer vooren mitsdesen verbonden zijn persoon ende alle
sijne goeden, roerende ende onroerende jegenwoerdich ende toecomende, actien ende crediten geen
vuijtgesondert. Stellende de selve ende alle de vruchten ende keure van dien tot bedwang van allen
rechten. Welverstaende dat mits de constitutie van desen de voorsz. obligatie soe die namaels
teeniger tijt tevoorschijn soude mogen comen, gehouden sal werden ende wesen sal nul, gecasseert
ende van onwaerden. In oorconden desen brieff besegelt mit onsen zegelen opten 25e januarij 1500
vier ende tzeventich stilo corij. Buijten opte plijcke stont geteijckent J. van Hout.
Nr. 169 folio 170 d.d. 02-11-1562.
Vier gulden thien stuvers tsiaers spreeckende up Anna Jansdr. wijnverlaetster.
Wij Cornelis van Noorde ende Michiel Jans zoon schepenen in Leijden oirconden dat voor ons
gecomen ende gecompareert is Claes Vrancken zoon ende bekende wettelicken schuldich te wesen
Frans Jans zoon snijder die somme van vier gulden ende tien stuvers van veertich grooten vlaems
tstuck tsiaers eewighe ende erfflijcke renten. Te betalen alle jaers Alreheijligen dage. Daer of teerste
jaer renten verschenen sal wesen Alreheijligen daghe anno vijftienhondert drie ende tzestich
eerstcomende. Ende dan voorts van jare te jare telcken Alreheijligen dage daer aen volgende de
voorscreven renten te betalen, geduijrende zoe lange ende ter tijt toe dat de selve renten geheel ende
volcomelicken gequeten ende afgelost zullen zijn, twelck de voorsz. Claes Vranckens zoon zijnen
erven ende nacomelingen altijt tot heuren beliefven zullen mogen doen, tot twee termijnen als telcken
twee gulden vijff stuvers tsiaers met zes ende dertich gelijcke guldens in hooftgelde ende met die
verschenen ende onbetaelde renten die nae beloop des tijts als die lossinge geschiet verschenen
zullen wesen. Hier onder ende ter cause voorsz. bij desen stellende ende verbindende hij comparant
voorsz. mitsdesen alle zijne goederen, roerende ende onroerende, jegenwoirdige ende toecomende
waer die gelegen zijn ofte bevoinden zullen werden geen vuijtgesondert noch buijten gehouden.
Voorts is ten zelven tijde mede voor ons schepenen voornomt gecompareert Jorijs Willems zoon
schoemaecker ende heeft hem zelven mitsdesen in tgunt voorsz. staet voorden voorn. Claes
Vranckensz. geconstitueert ende gestelt borge onder verbandt van alle zijne goederen geen
vuijtgesondert noch buijten gehouden. Des zoe beloofde Claes Vrancken zoon voorsz. onder gelijcke
verbandt alsbooven den voornomden Jorijs Willems zoon hier van te indempneren costeloos ende
schadeloos te houden. Voorts bekende hem Claes Vranckensz. voorsz. vanden voorn. Frans Jans

zoon ter cause vande coope der voorsz. renten wel ende volcomelijcken vernoucht, voldaen ende
betaelt te wesen den lesten penninck mitten eersten. In oorkonden desen brieve bezegelt mit onsen
zegelen op ten tweeden novembris anno vijftienhondert twee ende tsestich. Onder stont geteijckent J.
dije Milde.
Nr. 170 folio 170v. d.d. 03-09-1570.
Transficx.
Wij Jacob van Loo ende Ewout Arent Gerritsz. schepenen in Leijden oirconden dat voor ons
gecompareert is Frans Jansz. snijder ende bekende getransporteert, gecedeert ende overgegeven te
hebben, transporteert, cedeert ende gheeft over mits desen Dirck van Vuijtgeest Jacobs zoon, Adriaen
Dirck Ottens zoon, meester Reijnier Jansz., Mr. Cornelis van der Hooch Claesz. ende Pieter Jacobsz.
de Haes als jegenwoordige meesteren van sinte Katrijnen gasthuijs binnen deser stede ende tot des
selffs gasthuijs behouff een schepenen bezegelde losrente brieff van Leijden, spreeckende up Claes
Vranckensz. inhoudende de somme van vier gulden ende thien stuvers van 40 grooten vlaems tstuck
tsiaers, verschijnende jaerlicx Alreheijligen dage, breeder blijckende bijde selffden brieve daer dese
onse jegenwoordige op deursteken ende getransfixeert is, mitsgaders alle recht actie toe ofte
aenseggen, hem comparant aenden zelffden bieve ende deur crachte aende jaercxe rente ende
hooftsomme daer inne verclaert ende begrepen competerende. In alle schijn oft hij comparant voorn.
selffs ware. Belovende voorts dvoorsz. rentebrieve ende de jaerlicxe renten ende hooftsomme daer
inne begrepen zoe aengaende de quade betalinge als andere querelen ende lasten die daer up soude
moegen comen daer van te vrijen ende te waren, sulcx alsmen eene vrije rentebrieve nae rechte
schuldich es ende behoort te waren. Daer toe verbindende hij comparant voorsz. alle zijne goeden,
roerende ende onroerende, jegenwoordige ende toecomende, actien ende crediten gheen vandien
vuijtgesondert. Ende bekende hem voorts ter cause van dese transporte, cessie ende overghifte wel
ende volcomelick vernoucht ende voldaen te wesen, den lesten penning metten eersten. In oirconden
desen brieff bezegelt met onsen zegelen upten derden dach septembris anno 1500 ende tseventich.
Buijten upte plijcke stont geteijckent Brouchoven
Nr. 171 folio 171v. d.d. 15-04-1547.
Vijftalve karolus gulden spreeckende up meester Dirck Aerntsz. chirurgijn.
Kanttekening: Dese rentbrief mit verloop van dien is ofgelost den 14e junij ’87 volgende den blaffert de
anno ’87 folio 100 daeromme dit doorgeslagen.
Wij jonge Dirck Jan Reijers zoonsz. ende Claes Aelwijn Claeszsz. schepenen in Leijden oirconden dat
voir ons quam meester Dirck Aerntsz. chirurgijn upte Hogewoert ende beliede schuldich te weesen
Heijnrick Engels zoon schuijtvoerder zes karolus guldens van veertich grooten tstuck tsiaers ewighe
ende erflicke renten. Te betalen alle jaer upten vijftienden dach in aprille dair of teerste jaer renten
verschijnen zal upten vijftienden dach in aprille naestcomende ende zoe voort van jare te jare upten
vijftienden dach in aprille dair an volgende dese voorsz. renten te betalen. Te versien ende te verhalen
an alle die goeden die meester Dirck Arentsz. voorn. nu ter tijt heeft ende naemaels vercrijgen zal,
roerende ende onroerende, wair ende wair an die gelegen zijn of bevonden sullen werden binnen
steden, dorpen ende dair buijten sonder eenich weer van rechte tzij geestelick of wairlick dair tegens
te doen of te doen in eeniger manieren hoemen dat zoude moegen deijcken, peijnsen, vinden ofte
visieren. Des zijn voirwaerden dat Mr. Dirck Aernts zoon voorn. zijnen erven ende nacomelingen dese
voorsz. renten zullen moegen lossen tot hoeren belieften teenen male mit hondert der voorsz. karolus
gulden in hooftgelde ende mit zulcke renten als naden beloop des tijts verschenen zullen wesen als
die lossinge geschiet. In oirconden desen brief bezegelt mit onsen zegelen. Int jaer ons heeren
duijsent vijfhondert zeven ende veertich upten vijftienden dach in aprille. Onder stont geteijckent J.
Deijman. Buijten opten rugge stont gescreven; hier es of gelost het vierde paert te weeten met £ 25
karolus guldens. Actum den 9e dach meij anno 1573.
Nr. 172 folio 171v. d.d. 28-08-1574.
Transficx.
Wij Dirck Gerijtsz. Smaling ende Pieter Oom Pietersz. schepenen in Leijden dat voor ons
Gecompareert es Davidt Egbertsz. voorsprack als man ende voocht van Anna Henricxdr. sijn
huijsvrouwe erffgenaem van Henrick Engelsz. schuitvoerder sijn schoonvader ende bekende
getransporteert, gecedeert ende overgegeven te hebben, transporteert, cedeert ende geeft over
mitsdesen de jegenwoordige meesteren van st. Catrijnen gasthuijs deser stede ten behoeve vanden
selven gasthuijse, een schepenen losrentebrieve houdende in als zes gulden van veertich grooten
jaerlicxe losrenten. Daer op gelost es tvierde paert vandien, sulcx opten rugge vanden selven brieve
geteijckent staet, spreeckende op meester Dirck Arentsz. chirurgijn, verschijnende ende ter losse als
den principalen brieve daer dese jegenwoordigen op deursteken ende getransfixeert es, inhoudt ende
vermelt. Mitsgaders alle brieffs recht ende actie, hem comparant voorsz. aenden selven briefs mitte
resterende jaerlicxe rente ende de hooft somme vandien daer inne begrepen eenichsins

competerende omme den voorsz. meesteren daer mede te moegen winnen ende verliesen in allen
schijn oft hij comparant voorn. selver waer. Ende beloofde de zelve resterende jaerlicxe rente ende
hooftsomme vandien te vrijen ende waren als recht es, onder verbant van alle zijne goeden, roerende
ende onroerende, jegenwoordige ende toecomende, actien ende crediten geen vuijtgesondert tot
bedwang van allen rechten. Ende hij comparant bekende hem ter cause vande cope van tvoorsz.
transporte, cessie ende overgifte al wel vernoucht, voldaen ende betaelt te wesen, den lesten penning
mitten eersten. Voorts soe hebben de voorsz. meesteren bij Cornelis Ghijsbrechtsz. Schaeck bode
mitte roede deser stede de cope of actie vanden voorsz. rentebrieve doen presenteren den voorn. Mr.
Dirck Arentsz. de welcke de coop of actie niet en begeerde maer den voorn. meesteren ten behoeve
als voeren te goede geschouden heeft, zoe de voorsz. Cornelis Ghijsbrechtsz. ons schepenen voorn.
gerelateert ende verclaert heeft. In oorconden desen brieff bezegelt mit onsen zegelen opten 28e
augustij anno 1500 vier ende tzeventich. Buijten upte plijcke stont geteijckent J. van Hout.
Nr. 173 folio 172v. d.d. 19-06-1557.
Achtien gulden vijftien stuvers tsiaers sprekende up Philips van Noorde wonende binnen
Leijden.
Kanttekening: Dese rente met tverloop vandien es bij Mr. Heijnrick de Waert advocaet erfgenaem
ende es inde plaetse vandien weder beleijt een rente van 28 gulden 2 st. sjaers, staende hier vooren
geregistreert folio 72.
Ick Willem Adriaensz. schout inden ambachte van Soeterwoude doe condt allen luijden dat voor mijn
ende voor Jacob Bruijnensz. ende Jan Michielsz. buijrluijden des selffs ambachts als getuijgen hier toe
geroepen selffs in personen gecomen ende gecompareert es Phillips van Noorden wonende binnen
Leijden ende beliede voor hem sijnen erven ende nacomelingen wel ende deuchdelicken schuldich te
wesen Baertgen ende Ormtgen gesusters beijde Peter van Noorden (zijn comparants broeders)
kinderen, tsamen die somme van achtien carolus guldens te 40 grooten vlaems tstuck ende vijftien
stuvers tsiaers eeuwige ende erffelicke losbare renten. Te betalen alle jare vrij ende onvermaent ten
huijse ende in handen vanden wettelicke thoonder van desen tot sinte Bonifatius dage den vijften
dach in junio. Daer off teerste jaer renten verschijnen sal tot sinte Bonifatius dage den vijften junij
voorseijt anno 1500 acht ende vijftich ende alsdan soe voorts van jare te jare daer altijt an volgende
dese voorsz. renten te betalen, duijrende soe lange ende ter tijt toe dat de voorsz. renten al off gelost
sullen sijn. Twelck hij comparant sijnen erven ende nacomelingen sullen moegen doen alst hun gelieft,
mits upleggende teffens ende tot eenen male voor elcken penning zestien gelijcke penningen in
hooftgelde mit de onbetaelde renten na beloop des tijts als die lossinge geschiet. Ende beliede hem
Philips voorsz. vande hooftsomme dese renten bedraegende drie hondert carolus guldens te prise als
boven, wel voldaen ende betaelt mitte helft van gelijcke zes hondert guldens als de voorn. Baertgen
ende Ormtgen van den selven Phillips heuren oome competeerden vuijt crachte vande testamente
gemaect ende metter doot bevesticht van zaliger jouffrouwe Aechte van Noorden des voorsz. Philips
moeder, grote moeder van Ormtgen ende Baertgen voorn. Om welcke zes hondert gulden tusschen
de selve personen voorden Hove van Hollant zeeckere questien geweest, daer van sijluijden voor
meester Cornelis van Weldam raedt ordinaris sCo. Ma ts inden selven Hove als commissaris daer toe
geordonneert onderling geaccordeert sijn, blijckende bij twee bescreven acten van accorde daer van
sijnde onder de hant vanden voorsz. commissaris, deene in date den veertienden aprilis ende dander
den elffden maij beijde verleden. Ende omme de voorsz. renten ende die hooftsomme vandien wel te
funderen ende te verseeckeren soe heeft hij comparant daer onder ende ter dier causen verbonden,
gestelt ende geijpotequeert , verbindt, stelt ende ijpotequeert bij desen specialijjck de helfte van een
derdendeel van twee ende vijftich morgen lants bij den hoop sonder maet, gelegen inden voorsz.
ambachte van Soeterwoude an Meerburger wateringe, genaempt Meerburger hoffstede gemeen mit
Pieter Pijnssen, Johan van Schoten ende jouffrouwe Adriana van Sweeten weduwe van Gerrit
Heerman die voorsz. geheele twee ende vijftich morgen. Belent hebbende ande oostsijde den Rijn,
ande suijtsijde Vincent van Lochorst mit sijn consorten, an die westsijde Claes Claesz. tot Leijderdorp
ende tcapittel vanden Hogelande binnen Leijden ende andie noortsijde Meerburger weteringe. Ende
generalicken alle sijn comparant andere goeden jegenwoordige, toecomende, roerende ende
onroerende geene vuijtgesondert, alle tot heerlicken ende reale executie vanden voorsz. Hove van
Hollant ende bedwanck van allen anderen tsheeren rechten ende rechteren daer alsulcx ende an
welcke goederen den toonder van desen tzijnen keure bij faulte der voorn. betalinge gelieven sal te
procederen mit alle die costen daeromme doende. Hier toe renunchierende alle exceptien beneficien
van rechten, gratien van heeren ende oock alle weeren van rechten die tot achterdeele van desen
eenichsins soude moegen sijn. Sonder arch ofte liste. In oirconden desen brieff besegelt mit mijnen
zegel vuijthangende in groenen wasse. Int jaer ons heeren duijsent vijff hondert zeven ende vijftich
upten negentienden dach in junio.
Nr. 174 folio 173 d.d. 14-05-1577.

Transficx.
Ick Elijsabeth Claes dochter eertijts mater vanden tconvente van Nasaret binnen der stede van Leijden
met Dirck Claesz. mijn gecoren voocht in desen saecke bekenne mits desen onder mijn hantgescrifte
desen jegenwoordige losrentebrieff van achtien gulden vijftien stuvers tsiaers hier an gehecht,
spreeckende up Philips van Noorde ten behouve van Baertgen ende Ermtgen Pieters dochteren
gepasseert, waer van den geheelen ontfang vanden selven renten voor datum dat Ermtgen voorsz. int
gasthuijs angenomen is geweest ten behouve vant voorsz. convent is ontfangen in handen vande
jegenwoordige gasthuijs meesters van St. Catharinen binnen der voorsz. stede tot des selffs gasthuijs
behouff overgelevert te hebben om heur vrije wille daer mede te doen. Achtervolgende de
aenneminge tusschen de meesteren ende mijn, mitsgaders de voorn. Ermtgen Pieters dochter
geschijet voor notaris ende getuijgen upten 28e dach januarij anno 1574 stilo corij. Belovende naden
selven ende vereijsschen ende dat tvoorsz. gasthuijs daer mede te laten bewarden als dandere
gasthuijs goederen. Toorconden van desen dit bij mij Elisabeth Claesdr. ende Dirck Claesz. mijn
gecoren voocht in desen onderteijkent upten 14e meije anno 1500 zeven ende tseventich. Onder stont
geteijckent Elijsabeth Claesdr. merck, bij mijn Dirck Claes zoon.
Nr. 175 folio 173v. d.d. 31-12-1554.
Kanttekening: Desen brieve es gelost, ergo doorgeslagen
Ick Alewijn Claesz. schout inden ambachte van Leijderdorp doe condt ende kennelijck allen luijden dat
voor mijn ende getuijgen hier ondergescreven gecomen ende gecompareert sijn selver persoonlijck
Jasper Cornelisz. ende Mourijn Cornelisz. sijn broeder ende bekende die voorsz. Jasper Cornelisz.
voor hem sijnen erven ende nacomelingen wel ende wettelicken vercoft te hebben ende
deuchdelicken schuldich te wesen Haesgen Dircxs dochter, Daniel Jacobsz. van Tetroeden weduwe
die somme van zes carolus guldens van 40 grooten vlaems tstuck tsiaers euwige ende erffelicke
losrenten. Te betalen alle jaers onvermindert vrij van allen costen ende commer ten huijse ende in
handen van Haesgen Dircxs dochter ofte actie van haer hebbende, alle ende telcken jare up Nijeuwe
jaers dach. Daer off teerste jaer renten vallen ende verschijnen sal up Nieuwe jaers dach anno 1500
zessenvijftich nu naestcomende ende alsoe voorts van jare tot jare daer an volgende te betalen elcke
jaer renten geduijrende alsoe lange ende ter tijt toe dat dese voorsz. renten offgelost ende gequeten
sullen wesen, dat men tot allen tijden sal moegen doen teffens ende tot eenen male mit hondert der
voorsz. carolus guldens in hooftgelde ende mit die verschenen ende onbetaelde renten die naden
beloop des tijts verschenen ende onbetaelt sullen wesen als die lossinge geschiet, in paijment een
gouden philips gulden voor vijff ende twintich stuvers, een gouden carolus gulden voor acht ende
twintich stuvers, eene gouden carolus gulden voor twintich stuvers, een vier ijser voor vijftalff groot,
een dubbelde stuver voor vier groot off mit andere goede ende gesalveerde gouden ofte silvere
penningen nae die evaluatie der K. Mat. gepubliceert den 1e dach junij anno 1500 negen ende dertich
ende mit geen minder gelt dan mit stuvers. Ende van dese cope soe bekende hem Jasper Cornelisz.
voorn. all wel voldaen ende deuchdelijck betaelt te wesen van Haesgen Dircx dochter voorsz. in
goede getelde penningen, den lesten penning mitten eersten. Ende omme dese voorsz. renten alle
jaers ten dage ende plaetse alsvoren wel te betalen ende wel te verseeckeren, soe was Jasper
Cornelisz. voorn. hier onder ende ter cause voorseijt specialijck mits desen verbindende,
veronderpandende ende ijpotecerende als speciael ijpoteeck, in den eersten twintich hondt lants vrij
lant bij den hoop sonder maet genaempt de Cromme camp gelegen inden ambocht van Leijderdorp
voorsz. after de Reguliers ende heeft belegen ande oostsijde Claes Lambrechtsz., ande suijtsijde
meester Consent Dammasz. inden Hage, ande westsijde Willem Dircxz. olijslager ende ande
noortsijde Hillegont Willem Bouwensz. dochter, mit alle dat men up tvoorsz. lant bevinden sall
moegen. Ende tot meerder verseeckertheijt vande voorsz. jaerlixe betalinge ten dage alsvoren, soe
stelt hem Mourijn Cornelisz. comparant voorsz. als vaste borge voor Jasper Cornelisz. sijn broeder
voorn., elx een voor all als principael. Ende dit all onder verbant van alle heure andere tegenwoordige,
toecomende roerende ende onroerende goeden, geen goeden ofte plaetsen vuijtgesondert ofte
buijten gehouden, omme bij gebreecke der voorsz. jaerlixe betalinge ende hooftsomme vanden,
daervan te moegen versien ende verhalen als erffpenning mit erffpenning recht ofte als willecoer gelt
bij willecoer recht ofte als tsheeren penning bij bedwanck ende verbant van allen tsheeren rechten
ende rechteren, geestelick ende waerlicken, daer alsulx ende an welcke goeden den houder van
desen tot sijne keure gelieven sall te procederen mit alle die costen daeromme doende ende lijdende.
Renunchierende ende te buijten gaende alle tgunt dat desen brieff soude moegen contrarieren ende
tegens gaen in eeniger manieren ter contrarien. Ende Jasper Cornelisz. belooffde Mourijn Cornelisz.
sijn broeder voorsz. hier off costeloos ende scadeloos te houden. Alle ding sonder arch ofte list.
Desen toorconden soe hebbe ick Alewijn Claesz. als schout voorsz. desen brieff deur bede ende
verlijden vande voorsz. comparanten besegelt mit mijnen segelen vuijthangende hier beneden an
desen brieff gehangen in presencie ende bijwesen van Jan Willemsz. geswooren bode van

Leijderdorp ende Jan Garbrantsz. buijrluijden inden ambochte voorsz. als getuijgen hier over
geroepen ende gebeden. Int jaer ons heeren duijsent vijffhondert vier ende vijftich upten laesten dach
van December.
Nr. 176 folio 174v. d.d. 23-02-1551.
Ses gulden tsiaers sprekende (op) Cornelis Pietersz. als principael ende Aelbrecht Sandersz.
als borge.
e
Kanttekening: Upten 19 marte anno 1584 is deese rente offgelost ende (…….) heeft van die bij de
meesters ontfanghen, daeromme heeft alhier doorgeslaghen.
Ick Alewijn Claesz. schout inden ambachte van Leijderdorp doen condt ende kennelick allen luijden
dat voor mijn ende gebuijren hier onder gescreven gecomen ende gecompareert is selver persoonlijck
Cornelis Pietersz. ende Aelbrecht Sandersz. beijde wonende binnen Leijden ende bekende die
voorsz. Cornelis Pietersz. mits desen vercoft te hebben ende deuchdelijck schuldich te wesen
Haesgen Dircx dochter, Daniel Jacobsz. van Tetroeden weduwe, zes caroles gulden van 40 grooten
vlaems tstuck tsiaers eeuwige ende erffelicke losrenten die Cornelis Pietersz. voorn. belooffde voor
hem sijnen erven ende nacomelingen den voorsz. Haesgen Dircxs dochter ende actie van haer
vercrijgende wel te betalen ende vrij van allen costen ende commer in haren huijse te leveren ende bij
sijnen erven ende nacomelingen te sullen doen betalen ende leveren, alle ende telcken jare tot sinte
Pieters dage ad Cathedram den twee ende twintichsten dach februarij, daer off teerste jaer renten
vallen ende verschijnen sal den twee ende twintichsten dach februarij anno 1500 twee ende vijftich
naestcomende. Ende soe voort jare te jare eeuwelicken geduijrende. Ende bekende hem de voorsz.
Cornelis Pietersz. vanden voorn. Haesgen Dircxs dochter all wel ende deuchdelijck voldaen ende
betaelt te wesen, den laesten penning mitten eersten. Ende om den selven Haesgen Dircxs dochter
ofte actie van haer vercrijgende ter cause voorseijt wel te verseeckeren, te betalen ende te doen
betalen. Soe was Aelbrecht Sandersz. mede comparant voorn. daer onder ende ter cause voorsz.
mits desen specialijck verbindende, veronderpande ende ijpoticerende een stuck lants van derdalff
morgen bij den hoop sonder maet hem toebehorende, gelegen inden ambachte van Leijderdorp
voorsz. ende heeft belegen ant suijteijnde die Dwarsweteringe, ant noortende Dirck Claes Maertsz.,
ande westsijde Quijrijn Allertsz. ende ande oostsijde de vaert vande Oude A. Ende voorts noch
generalick alle hoere andere goeden, roerende ende onroerende die sij Cornelis Pietersz. ende
Aelbrecht Sandersz. voorn. gesamentlijck elx een voor all als principael nu ter tijt hebben ofte
naemaels noch vercrijgen moegen omme bij gebreecke der voorsz. jaerlixe betalinge ende
hooftsomme vandien daer an off an elcke parcele van goeden soe wel generale als speciale
verbanden dese voorsz. renten mit alle costen, scaden ende interesten die Haesgen Dircx dochter
voorsz. ofte actie van haer vercrijgende selff grooten ende tacxeren sall bij hoer selffs simpele
woerden sonder eedt off eenige verclaringe daer van te doen. Ende dit all als erffpenning ende
willecoer gelt bij willecoer recht, off als tsheeren penningen bij heerlicke ende reale executie van allen
hoven, plecken ende rechteren daer ende soe dat den houder van desen believen sall, sonder eenige
pantkeringe, exceptie of weer van rechten daer tegens te moegen doen ofte doen doen in eeniger
manieren. Des sijnt voorwaerden dat men desen voorsz. renten tot allen tijden sall moegen affcopen,
lossen ende te nijet te doen mits den houder van desen daer voeren up leggende ende betalende
teffens ende tot eene male hondert der voorsz. carolus guldens in hooftgelde mit alle verschenen
onbetaelde renten oock nade beloop vande tijt alsdan verschenen wesende. Te weeten een philips
gulden voor vijff ende twintich stuvers, een gouden koervorster gulden voor acht ende twintich stuvers,
een carolus gulden voor twintich stuvers, een vier ijser voor vijftalff groot off dubbelde stuvers voor vier
groot ende alle andere goude ofte silvere penningen der K. Mat. die waerde naer advenant ende mit
geen minder gelt dan mit stuvers. Alle arch ofte bedroch buijten gesloten. Desen toorconde hebben
ick Alewijn Claesz. schout van Leijderdorp voorsz. desen brieff deur bede ende verlijde vande voorsz.
comparanten besegelt mit mijnen segele vuijthangende hier beneden an desen brieff gehagen. In
presentie ende bijwesen van Jan Willemsz. ende Jan Alewijnsz. buijrluijden inden ambochte voorsz.
als tuijgen hier over geroepen ende gebeden upten drie ende twintichsten dach februarij anno duijsent
vijffhondert ende een ende vijftich nae gemeen scrijven.
Nr. 177 folio 175v. d.d. 16-03-1574.
Drie gulden tsiaers sprekende up Heijnrick Adriaensz. ende Gerrit Jacobsz.
Kanttekening: De hooftsomme met tverloop van dese es aen handen vande meesteren gelost alst
blijckt bij den blaffaert ende ontfang van losrenten vande jaere ’93, daeromme deurgeslagen.
Wij Cornelis Adriaensz. ende Willem van Loo scepenen in Leijden oirconden dat voor ons
gecompareert sijn Heijnrick Adriaensz. snijder ende Gerrit Jacobsz. sijn schoonvader ende bekenden
mits desen mit gesamender hant ende elx int geheel een voor all vercoft te hebben ende wettelicken
schuldich te wesen Machtelt Cornelis dochter weduwe van Jan van der Meer de somme van drie
gulden van 40 grooten vlaems tstuck jaerlixe losrenten. Te betalen alle jare vrijs gelts den eersten

novembris daer van teerste jaer renten gevallen ende verschenen sall wesen den 1e novembris anno
1500 vier ende tseventich eerstcomende ende dan soe voorts jaerlicx geduijrende soe lange ende ter
tijt toe dat de selve geheel ende all affgelost sal sijn. Twelck sij comparanten ende haren nacomers
altijt tot haren willen ende believen sullen moegen doen. Ende dat teffens met die somme van vijftich
gelijcke gulden in hooftgelde, mits daer bij vougende alle de verschenen ende onbetaelde renten.
Ende dat mit goeden gepermitteerden gelde sulcx alsdan cours ende loop hebben sall. Ende omme
dese voirsz. jaerlixe renten ende die hooftsomme vandien, mitsgaders costen, scaden ende interesten
daeromme te doen ende te lijden, de voorsz. Machtelt Cornelisdr. ende heuren nacomers wel te
funderen ende verseeckeren soe heeft de voorsz. Heijnrick Adriaensz. mits desen specialijck
daeronder gestelt ende geijpotequeert sijne huijsinge ende erve staende ende gelegen binnen deser
stede in Marendorp bijde Vrouwenkerck. Belent aen deen sijde Willem Govertsz. schoemaecker ende
aen dander sijde Pieter Cornelisz. schoemaecker, streckende voor vuijt Marendorp after inde graft.
Ende voorts generalijck alle hem comparanten beijder andere goeden, roerende ende onroerende,
jegenwoordich ende toecomende, actien ende crediten geen vuijtgesondert. Stellende de selve ende
de keure ende vruchten vandien tot verbant van allen tsheeren rechten ende rechteren. Des soe
belooffde de voorsz. Heijnrick Adriaensz. den voorn. Gerijt Jacobsz. sijn borge onder gelijcke verbant
ende bedwang alsvoren hier van te indempneren ende scadeloos te houden. Ende bekende hem de
voorsz. Heijnrick Adriaensz. ter cause vande cope der jaerlixe rente voorsz. all wel vernoucht, voldaen
ende betaelt te wesen, den lesten penning metten eersten. In oirconden desen brieff besegelt mit
onse segelen upten zestienden martij 1500 vier ende tseventich stilo corij. Buijten op plijcke stont
geteijckent J. van Hout.
Nr. 178 folio 176v. d.d. 08-09-1564.
Ses gulden tsiaers spreeckende up Jan Dircsz. mandenmaecker, verschijnende jaerlicx St.
Jacobs dage inde somer.
Kanttekening: Den 17e junij 1594 es de hoofdsomme en het verloop aen handen vande meesteren
gelost ende betaelt ende deurgeslagen ende int blaffaert vande jare 1594 aengeteijckent.
Wij Claes Jansz. de Goede ende Cornelis Adriaensz. scepenen in Leijden oirconden dat voor ons
gecomen ende gecompareert es Jan Dircxz. mandenmaecker ende bekende schuldich te wesen
Marie ende Margriete Pieters dochteren de somme van zes gulden van 40 grooten vlaems tstuck
tsiaers eeuwige ende erffelijcke losbare renten. Te betalen alle jare St. Jacobs dage inden somer,
daer van teerste jaer renten gevallen ende verschenen sall wesen sincte Jacobs dage inden somer
naestcomende anno 1500 vijff ende tsestich ende dan soe voorts van jare te jaren telcken St. Jacobs
dage inden somer daer aen volgende de voirsz. renten te betalen geduijrende soe lange ende ter tijt
toe dat de voorsz. renten gequeten ende affegelost sijn. Twelck hij comparant voorsz. sijnen erven
ende nacomelingen talre tijt ende thare believen sullen moegen doen, mits teffens ende tot eenen
male up leggende in hooftgelde hondert der voorsz. guldens mit alle de verschenen ende onbetaelde
renten die naer rate ende beloop des tijts als die lossinge geschiet verschenen ende onbetaelt sullen
wesen. Onder verbant van alle hem comparants goederen, roerende ende onroerende, jegenwoordich
ende toecomende geen vuijtgesondert noch buijten gehouden. Voorts soe bekende hem de voorn.
Jan Dircxz. vande voorn. Marie ende Griete Pieters dochteren ter cause vande cope der voorsz.
renten wel ende volcomelijck vernoucht, voldaen ende betaelt te wesen den lesten penning mitten
e
eersten. In oirconden desen brieff besegelt mit onse zegelen upten 13 septembris 1500 vier ende
tsestich. Onder stont geteijckent (onleesbaar).
Nr. 179 folio 177 d.d. de andere dag december 1539.
Derdalve karolus guldens tsiaers sprekende up Arijs Jansz. Suijck droechscherer ende
Maritgen Lourisdr. verschijnende Ste. Barbare dage.
Wij Jan Paeds Louwerisz. ende Jan van Endegeest schepenen in Leijden oirconden dat voor ons
quamen Andries Jansz. Suijck droechscerijer ende Marijtgen Louwerijs dochter, Claes Gerritsz. van
Backoms weduwe zijn moeder mit Jacop Louwerijsz. haer broeder ende gecoren voocht in dese
zaecke ende belijeden sculdich te wesen mit gesamender hant ende elcx voor all den twie
weeskinderen van Jacob Florisz. Siek als Jan ende Pieter gewonnen bij Lijsbet Claes dochter des
voorsz. Jacop Florisz. huijsvrou was beijde zaliger gedachten, bij consent van Marijtgen Florijs dochter
als moeije ende Aernt Geerbrantsz. als naest mage vande voorsz. weeskinderen ende bij rait ende
goetduncken vanden weesmeesteren van Leijden als Jan Reijersz. ende Jacop Cornelisz. gorter als
opper voochden vande selven weeskinderen, die somme van derdalve gouden karolus gulden van
veertich groten tstuck tsiaers ewijge ende erflicke rente. Te betalen alle jaers tot Ste. Barbaren dagen,
daer off teerste jaer renten verschijnen zall tot Ste. Barbaren dage alsmen scrijft duijsent vijfhondert
ende veertich ende zoe voorts van jare te jare tot Ste. Barbaren dagen daer aen volgende dese
voorsz. renten te betalen. Te versien ende te verhalen aen alle de goeden die Andries Jans zoon
ende Marijtgen Louweris dochter voorsz. nu ter tijt hebben ende naemaels vercrijgen zullen, roerende

ende onroerende, waer ende waeraen die gelegen zijn off bevonden zullen worden, binnen steden,
dorpen ende daer buijten zonder eenich weer van rechte tzij geestelick off waerlick daer jegens te
doen off te doen doen in eeniger manieren, hoemen dat zoude moegen deijncken, peijnsen, vinden
ofte versieren. Des zijn voorwaerden dat Andries Jacobsz. ende Marijtgen Louwerijsdr. voorsz. heuren
erven ende nacomelingen dese voorsz. renten zullen moegen lossen tot hoeren belieften tot eenen
male mit veertich gouden karolus guldens paijments voorsz. in hooftgelde ende mit zulcke renten als
naden beloop des tijts verschenen zullen wesen als die lossinge geschiet. Ende Andries Jansz.
voorsz. lovede Maritgen Louwerisdr. voorn. hier of scadeloos te houden. In oirkonden desen brieff
gesegelt met onsen zegele int jaer ons heeren duijsent vijfhondert negen ende dertich upten anderen
dach in decembrij. Ende was vuijthangende besegelt met twee groene wassen segelen in eijnckele
staerten. Onder geteijckent zijnde J. Deijman. Hebbende voorts aen teene segel een cleijn groen
wassen zegeltgen vande weescamer der stadt Leijden.
Nr. 180 folio 177 d.d. 24-10-1553.
Transficx.
Wij Gerrijt Aelbrechtsz. ende Jan Huijch Andrijesz.sz. schepenen in Leijden oirconden dat voorden
gerechte quam Jan Jacobsz. timmerman ende gaff over Sijmon Dircxz. boede mitte roede deser stede
dije helfte van een schepenen rentebrieff van Leijden daer dese brieff doersteken es met recht ende
vonnesse als recht is. Ende schepenen wijsden Sijmon Dircxz. voorsz. daer mede te winnen ende te
verliesen in allen schijn oft Jan Jacobsz. voorn. selver waer. Voorts zoe heeft Zijmon Dircxz. voorsz.
voor ons schepenen voorn. geboeden Andries Jacobsz. Suijck droichscherier den coepe vande helfte
der voorsz. schepenen rente brieff dair dese brieff deursteecken is. Welcke coepe Andries Jansz.
voorsz. nijet hebben en wilde ende den voorn. Sijmon Dircxz. de guede geschonden heeft. In
oirconden desen brieve besegelt met onse zegelen. Int jaer ons heeren duijsent vijfhondert ende drie
ende vijftich upten vier ende twintichsten dach october. Buijten up de plijcke stont geteijckent J.
Deijman. Desen was vuijthangende besegelt met twee groene wasse segelen in dubbelde staerten.
Nr. 181 folio 177v. d.d. 01-02-1554.
Transficx.
Wij Jan Huijch Andrijesz.sz. ende Jan van Adrichem schepenen in Leijden oirconden dat voorden
gerechte quam Pieter Jacobsz. Siek (Sick?) snijder ende gaff over Sijmon Dircxz. mede snijder alle
alsulcke actie, recht ende toeseggen als hem comparant competeert aen een schepenen rente brijeff
van Leijden daer desen onsen brieve up deursteecken is, waervan die wederhelfte off toebehoert
Sijmon Dircxz. voorn., mit recht ende met vonnisse als recht was. Ende schepenen wijsden Sijmon
Dircxz. voorsz.dair mede te wijnnen ende te verliesen in alle schijn oft Pieter Jacobsz. voorn. selver
ware. Voort zoe heeft Sijmon Dircxz. voorsz. voor ons schepenen voorn. geboeden Andrijes Jansz.
Suijck droechscherijer den coepe vande actie der helfte des voorsz. schepenen rentebrieff dair desen
brieff up deursteecken is. Welcke coepe Andries Jansz. voorsz. nijet hebben en wilde ende den voorn.
Sijmon Dircx zoon te guede gesconden heeft. In oirconden dese brieve besegelt met onsen zegelen.
Int jaer ons heeren duijsent vijff hondert ende vier en vijftich upten eersten dach in februario. Buijten
upte plijcke stont geteijckent J. Deijman ende was vuijthangende besegelt met twee groene wasse
segelen in dubbelde staerte.
Nr. 182 folio 177v. d.d. 15-07-1560.
Transficx.
Wij Jan van Adrichem ende Cornelis Gerritsz. van Poelgeest schepenen in Leijden oirconden dat voor
den gerechten der voersz. stede gecomen ende gecompereert is Sijmon Dircxz. snijder en bekende
mits desen getransporteert, gecedeert ende overgegeven te hebben heer Jacob Egebertsz. priester
ene schepenen rente brieve van Leijden, sprekende op Andries Jansz. Suijck droechscherijer als
principael ende Maritgen Louwerisdr., Claes Gerritsz. van Backoms weduwe zijn moeder, inhoudende
die somme van derdalven gouden karolus gulden van 40 grooten tstuck tsiaers eewige ende erflicke
renten met noch twee schepenbrieven van transporte daer up deursteecken, daer desen onse brieve
mede up deursteecken ende getransfixeert is. Mitsgaders alle recht, actie ende toeseggen hem
comparant aenden voorsz. schepenen rente brieve ende dair crachte vanden aende jaerlicxe renten
ende hooftpenningen vandien daer inne begrepen competerende, met recht ende met vonnisse als
recht was. Ende schepenen wijsden Jacob Egbertsz. voorsz. daer mede te moegen winnen ende
verliesen in alle schijn off Sijmon Dircxz. snijder voorn. zelver waere. Ende Sijmon Dircxz. voorsz.
bekende hem voorts vande voorn. Jacob Egberts zoon priester ter cause van dese voorsz. transporte,
cessie ende overgifte wel volcomelick vernoucht, voldaen ende betaelt te wesen den lesten penning
metten eersten. Voorts soe heeft die voorsz. Jacob Egbertsz. bij Cornelis Gijsbrechtsz. boede mette
roede deser stede de coope off actie vande voorsz. schepenen rente brieve doen presenteren dvoorn.
Andries Jans soon ende Marijtgen Louwerisdr., de welcke die voorsz. coop off actie nijet en
begeerden, maer den voorn. Jacob Egbertsz. te guede geschouden heeft, zoe Cornelis Ghijsbrechtsz.

bode voorsz. ons schepenen voorn. gerelateert ende verclaert heeft. In oirconden desen vrieve
besegelt met onsen zegele upten vijffsten dach in julio anno 1500 ende tsestich. Buijten upte plijcke
stont geteijckent J. die Milde ende was vuijthangende besegelt met twee groene wasse zegele in
dubbelde staerte.
Nr. 183 folio 178 d.d. 04-01-1569.
Twaelff groten tsiaers sprekende op Cecilia Bouwens dochter,
verschijnende den eersten dach januarij.
Wij Cornelis Huijgensz. ende Mr. Floris van Tol schepenen in Leijden oirconden dat voor ons quam
Cecilia Bouwens dochter mit Loijs Trijceus hare gecoren voocht in dese ende bekende voor haer ende
haeren erven ende nacomelingen schuldich te wesen heer Jacob Egbertsz. priester de somme van
twaleff gulden van 40 grooten vlaems tstuck jaerlicxe losrenten. Te betalen alle jare den eersten
januarij, daer van teerste jaer renten verschijnen zall de eersten januarij anno 1500 tseventich stijlo
corij naestcomende ende dan zoe voorts jaerlicx telcken de eersten januarij daer aen volgende dselve
rente te betalen, gedurende zoe lange ende ter tijt tot die voorsz. rente gequeten ende off gelost zall
zijn. Welck zij comparante voorsz. haeren erven ende nacomelingen tallen tijden ende tharen gelieve
sullen moegen doen tot vier diversche termijnen als telcken drie gulden tsiaers met vijftich gulden in
hooftgelde, ten prijse als boven, mits telcke bijde lossinge mede upleggende de verschenen ende
onbetaelde renten. Hier onder verbindende zij comparante voorsz. mitsgaders Jan Pietersz. van der
Heijde die mede als borge voor ons schepenen voorn. compareerde, alle heure goeden, roerende
ende onroerende, jegenwoirdige ende toecomende actien ende crediten geen van dien vuijtbesondert.
Des zoe beloofde Cecilia voorsz. onder gelijck verbant den voorn. Jan Pietersz. hier van te
indempneren. Welcke rente spruijtende is ter cause vande coope van een huijs ende erve, mitsgaders
een schuijr daerachter aen staende, gelegen opde Hogewoert, belent nae vuijtwijsen den schepenen
waerbrieve daer van zijnde. In oirconden desen brief besegelt mit onsen segele upten vierden januarij
anno 1500 negen ende tsestich stilo corij. Buijten upte plijcke stont geteijckent J. de Hout ende was
vuijthangende besegelt met twee groene wasse segele in dubbelde staerte.
Nr. 184 folio 179 d.d. 25-01-1591.
……. tsiaers spreeckende up Neel Cornelisz. …… ende alsnu betaelt wert bij Jan Cornelisz.
beijde aldaer.
Ick Bouwen Gerritsz. schoudt inden ban van ende lande van Boscoop ende wij Dirck Gijsbertsz. ende
Sijmon Meessensz. schepenen inden selven ban voorsz. doen condt ende kennelick allen luijden
dient behoort dat op den datum van deser letteren voor ons gecomen es Neel Cornelisz. ende kende
ende lijede voor hem ende zijnen erven ende nacomelingen schuldich te wesen Willem Willemsz.
Vroesen off den houder sbriefs die somme van zes pont hollants tsiaers an renten eeuwelicken
geduerende, elcke pont gerekent voor dartich groot vlaems off goet coopmans paijment van waerden
daer voor. Alle jaers verschijnende op sinte Lambrechts dach off binnen veerthien dagen daer nae wel
betaelt, daer dat eerste jaer renten of verschijnen sal up St. Lamberts dach int jaer vijfthien hondert
negen ende twintich ende zoe voort van jaer tot jare eeuwelicken gedurende. Ende dit heeft Cornelis
Cornelisz. voorsz. verwillecoert, versekert ende verplogen up elff margen lants mit huijs, erff, berch
ende bepotinge daer op staende, gelegen in den ban van Boscoop voorsz. Daer naest angelant
leggen mit eijgen ende erve Ade Claes Gherrijtsz. weduwe ende dat ghilde camptgen ande westzijde
ende noch de selffde Ade Claes Gerrijtsz. weduwe ende Neel Lijck Claesz. aende oostzijde,
streckende van die notwech tot die zijden toe. Ende voort op alle zijn goet gewonnen ende
ongewonnen, roerende ende onroerende, dat hij nu ter tijdt heeft ofte naemaels vercrijgen mach ende
tot allen plaetsen dat die staende ofte gelegen sullen wesen. Ende waert zaecke dat Neel Cornelisz.
voorsz. dese voorn. renten alle jaers nijet en betaelde telcken dage als voorsz. staet, hij ofte zijnen
nacomelingen vrij van allen oncosten ofte ongelden hoedanich die genaemt mogen wesen, in eeniger
manieren binnen der stede van der Goude in Willem Vroesen voorsz. off den houder sbriefs handen.
So sel Willem Vroesen voorsz. off den houder sbrieffs mogen comen panden ende schatten an dit
voorsz. lant, huijs, berch ende bepotinge ende alle tgene datmen daer inne ofte up bevinden sal daer
den houder sbriefs die handt an slaet als erfpenninck naden rechte vanden lande als recht is. Voort
zoe heeft Neel Cornelisz. voorsz. voor hem ende sijnen nacomelingen over waert saecke dat hij ofte
sijnen nacomelingen de voorn. renten alle jaers nijet vrij ende commerloos betaelden binnen der stede
van der Goude telcken dage als voorsz. staet, dat alsdan Willem Vroesen voorsz. off den houder
sbrieffs hem ende zijnen nacomelingen haerluijder personen ende goeden wel sal mogen besetten
ende arresteren in allen steden, dorpen ende plaetsen daer den houder sbrieffs die bevinden sal
moegen. Ende belooft den selven Neel Cornelisz. voer hem ende zijnen nacomelingen vuijt die selfde
besettinge ofte arrestatie nijet te gaen ofte scheijden noch die gearresteerde goeden vuijtte arrestacie
nijet te vervreemden ofte te verwoenen voer dat die voorsz. renten mitsgaders alle die oncosten die
den houder sbrieffs daeromme gedaen sal hebben betaelt sullen wesen. Ende hier belooffde hem

Neel Cornelisz. voorsz. voor hem ende sijnen nacomelingen nijet tegens te verweren mit eenigen
rechte, geestelic noch waerlic noch mit geenre hande vonden diemen hier tegens bedeijncken ofte
versieren mach, behoudelick dat Neel Cornelisz. voorsz. off zijnen naecomelingen dese voorsz. renten
altijt wel off te lossen sullen mogen als zij dat den houder sbriefs een jaer te voren upseggen die
voorsz. zes pondt tsiaers mit hondert pont eens ende mitte verschenen renten die dan verschenen
sullen wesen. Ende dit met aldusdanigen gelde, te weten een gouden koervorster gulden van
gewichte voer acht ende twintich stuvers, een philippus gulden voor vijff ende twintich stuvers, een
karolus gulden voor twintich stuvers, een vierijser voor vijftalff groot vlaems, een stuver voor acht
deuts ende voort alle gout van gewichte ende silvere penningen nader valuacie nu tegenwoordich
naer advenant. Alle dinck sonder arch off list. In kennisse der waerheijt. Ende alsoe wij schepenen
voorsz. nu ter tijt zelffs geen segelen en hebben, soe hebben wij gebeden den eersamen ende wijsen
Bouwen Gherrijtsz. onsen schout voorsz. dese brieff over ons luijden te willen besegelen als over hem
selven, twelck ick Bouwen Gherritsz. schout voorsz. alsoe gedaen heeve van bedens wegen der
schepenen voorsz. ende mijn zegel hier an gehangen. Int jaer vijftienhondert acht ende twintich upten
zestienden dach van september. Ende was vuijthangende besegelt met een groenen wassen segel an
dubbelde staerten.
Nr. 185 folio 180 d.d. 25-01-1591.
Up huijden datum ondergeschreven compareerde ter weescamere binnen der stadt Leijden IJsbrandt
van der Bouchorst Jacobsz. notaris publijck ende mede voocht over Quirina Wouter IJsbrantszs.
dochter, te kennen gevende dat hij ende zijn mede voocht zeeckeren tijdt geleden de voorn. Quirina
voor een tijdt alhier int gasthuijs inde cost bestect hebbende nu van meeninge waren de selve weder
daer vuijt te nemen dan alsoe de beurse van egheene penningen was voorsien omme hare costen te
betalen. Versocht derhalven consent vuijt de voorsz. camere te mogen lichten zeeckere renthebrieff
van zes ponden hollants tsiaers de voorn. Quirijntgen toecomende, spreeckende tot laste van Neel
Cornelisz. in Boscoop, verschijnende upt St. Lamberts dagen wesende van date de zestienden
septembris anno 1528 met last vande selve te mogen transporteren ten behouve van tvoorsz.
gasthuijs in voldoeninge vande verteerde costen als voren. Weesmeesteren gehoirt tvoorsz. versouck
ende tselve redelick bevindende hebben den voorn. Bouchorst geauthoriseert ende authoriseren den
selven bij desen voor soe vele in es tversochte transport te doen in manieren voorsz. mits dat hij van
zijne handelingen gehouden blijft te verantwoorden daer ende sulcx tselve behoiren zal. Actum voor
ende bij Gerrit Roeloffsz. van der Mij, (Lambert) Jacobsz. brouwer, Jan Gerritsz. Buijtewech ende
Jacob Willemsz. van der Burch. Opten veerthienden augustij inden jare 1500 ende tnegentich. Onder
stont getijckent Mrij jegenwoirdich J. Schulenborch. Onder stont gescreven: Naer collantie gedaen
jegen zijn principale ende is daer mede bevonden (huijden den 25e januarij 1591) taccorderen. Bij mij
S. Lenaertsz. van der Wuert notarius.
Nr. 186 folio 180v. d.d. 07-12-1590.
Transficx.
(Deze akte is beschadigd aan de bovenzijde).
Up huijden den sevenden decembris anno 1500 ende tnegentich compareerden voor mij Salomon
Lenaertsz. ……….. publijck bij den Hove (van Hollant) …….. voor den ondergeschreven getuijgen
IJsbrant van der Bouchorst mede notaris publijck ende IJsbrant Dircsz. Visscher als voochden van
Quirijna Wouter IJsbrantszs. dochter de welcken mit desen bekenden naar voorgaende consent van
weesmeesteren der stede van Leijden als oppervoochden vanden onmondigen mij notario voorn.
e
ende den nabescreven getuijgen gebleecken van date den 14 augustij anno 1500 ende tnegentich
getransporteert, gecedeert ende overgegeven te hebben Jan Ghijsbertsz. coorncoper, Sander
Aelbertsz. drapier, Cornelis Gerijtsz. de Haes, Gerijt Oom Claesz. ende Lambert Jacobsz. brouwer
meesteren van St. Katrijnen gasthuijs binnen den voorsz. stede van Leijden ten behouve van tselve
gasthuijs een besegelde losrente brieve, beginnende: Ick Bouwen Gerijtsz. schout inden banne ende
landen van Boscoop etc., spreekende op Neel Cornelisz. inhoudende zes ponden hollants siaers,
verschijnende jaerlix Lambertij losbaer mit hondert ponden hollants, breder blijckende bij de selve
e
rentebrieve daer dese jegenwoirdige transporte aengehecht is van date den 16 septembris anno
1526 ende daer toe alle recht, actie ende eijgendomme haer comparanten inde qualite alsvooren
aende voorsz. rentebrieve de jaerlixe renten ende de hooftsomme vandien daer inne begrepen,
mitsgaders aen tjaer renten verschenen Lambertij voorleden ende aen tvorder verloop tot desen dage
toe gevallen eenichsints competerende, omme daer mede te mogen winnen ende verliesen in allen
schijn off zij comparanten selffs waren. Welcke voorsz. transporte, cessie ende overgifte spruijtende is
vuijt saecke van t’onderhout de voorsz. Quirina int voorsz. gasthuijs gedaen. Derhalven sij
comparanten vande selve transporte bekenden vernoucht te zijn ende versochten …………………… .
Aldus gedaen binnen der voorsz. …………. ten huijse mijns notaris ten dage ende jare alsboven ter

presentie van Pouwels Willemsz. van Thoorenvliet ende Michiel Gerijtsz. schrijver als getuijgen hier
toe versocht zijnde. Onder stont getijckent Lenaert van der Wuert notarius.
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Aalbrechtsz. Aalbrecht 136
Alexander 48-83-89-105
Dirk 76-77-78
Frans 29
Gerrit 14-115-155-180
Gerrit – Quackenbosch 15
Jacob 24
Jan 48
Sander 82-130-186
Willem 160
Aemstellen Johan van 98
Aartsz. Cornelis Dirk 126
Ewout 22
Gerrit – Mes 117
Claas 67-138
Matheus 22
Ade 184
Adriaansdr. Dieuwertgen 146
Neeltgen 107-136
Adriaansz. Bouwen 127
Dirk – Huigensz. 101
Frans 109-156
Gerrit 55-56
Heindrik 109-177
Huig 67-101
Jan 12-39-42-77
Willem Jan 126
Jeroen 135
Claas 6-70-162-167
Adriaan Claas 6-103-157
Claas – Brouwer 16-82
Cornelis 13-14-30-31-69-145-147-168-177-178
oude Cornelis 36
Cornelis – Backer 24
Cornelis – Croeswijck 36
Mourijn 26
Pieter 14-15-143
Pieter – van Teijlingen 28
Pieter – van der Werff 64-65-123
Roelof 34-43-44
Quirijn 14
Adriaan Vrank 62
Willem 11-25-173
Willem – Boij 17

Adrichem Jan van 159-181-182
Alewijnsz. Isaac 49
Adriaan Jacob 63-70
Cornelis Jacob 62
Willem Jacob 15-17-18-19-20
Jan 63-176
Claas Jan 122
Claas 52-76-114
Claas – Claasz. 51-87-171
Alida 2-4-42-162
Alckmade Agatha van 136
Gerrit Jansz. van 131
Heindrik Jansz. van 134
Jan van 23
jonge Jan van 132
Jan Jansz. van 131-132-133-134
Catharina Jansdr. van 133-134
Willem van 23
Allartsz. Jan 40-165-167
Cornelis 52
Pieter 111
Quirijn 156-176
Alphen Claas Jansz. van 122
Andriesdr. Barbara 81-82
Maritgen 28
Andriesz. Huig 111-112-113
Jan Huig 180-181
J. 143
Jacob 91
Anthonisdr. Maritgen 112-113-117
Anthonisz. Jan 129-130
Claas 79
Claas – van der Pereboom 139
Pieter 103
Willeboort 118
Arendsz. Bruin 68
Dirk 171-172
Dirk – Dammisz. 105
Ewout 6
Ewout – Gerritsz. 13-170
Gerrit – van Dam 80
Gerrit – de Man 48
Jan 21
Jan – van Beringen 164
Pieter – Dammisz. 105
Pieter – Deijman 121
Jacob Pieter 49
Willem 154
Wouter 95
Ariaantgen 11
Arisdr. Neeltgen 94
Arisz. Anthonis 94
Cornelis 93-93-138
Matheus 93
Pouwels 122
Baersdorp Jan van – de jonge 121-152
Baartsz. oude Jacob 102
Back Jacob Claasz. 62
Backer Cornelis Adriaansz. 24
Lenert Willemsz. 20

Backom Claas Gerritsz. van 179-182
Balling Mr. Pieter 128
Bambeexque Nicolaas van 107
Banchem Jasper van 94
Banensz. Cornelis – van Zijl 105
Barendsz. Gerrit – Coster 38-41
Cornelis 26
Pieter 28-32
Barnadot R 54
Bartholomeesz. Thomas – van Wateringen 121
Bartoutsdr. Meinsgen 123
Bastaart Jan de – van Noordwijk 110
Beatrix 11
Beiersz. Jan 128
Claas 128
Becken Margriet van den 143-144
Belten Abraham 144
Berendrecht Melchior van 53-54-55-56-102
Beringen Jan Arendsz. van 164
Bernaerts A. 140
Beveren Mr. Jan van 86
Bije IJsbrant Pietersz. de 121
Block Jan Joostensz. 36
Sandrijn Claasz. 36
Sander Jansz. 41-42
Bock Jan Joostensz. 37
Boel Gerrit 134
Boenen Heindrik 57
Boertgen Jan Jacobsz. 89
Boeijnsz. Adriaan Cornelis 122
Boll Maarten 150
Bon Jan Claasz. 17
Bonssensz. Reinier Jansz. 10
Borre Jeronimus van 24
Bosch Floris van 95-162
Cornelis Jansz. 30
Boshuijzen Dirk van 16
Coen van 40-50
Bost Bartholomeus van 109
Bouckhorst Dirk van der 22
Jacob IJsbrantsz. van der 32
Jan Roelofsz. van der 76
Cornelis van der 108-109
Melis van der 108
IJsbrant Jacobsz. van der 32-35-69-77-82-99-117-144-185-186
Bouwensdr. Cecilia 183
Margriet 52
Bouwensz. Dirk 77-99
Gerrit
Michiel Gerrit 12
Pieter Gerrit – Woutersz. 41
Jan 89-92-126
Cornelis – Knaep 127
Jan Paids 165
Hillegonda Willem 175
Wouter 66
Boij Willem Adriaansz. 17
Boijtgen Gerrit Pietersz. 154-155-156
Braes Jan 100
Brenen Jacob Gerritsz. van 35

Broer Jacob Jacobsz. 126
Brouchoven 170
Foij van 136
Jan van 101
Brouwer Jacob Thomasz. 26-27-69-77-99
Claas Adriaansz. 16-82
Cornelis Claasz. 16
Bruijn 23
Bruinen Mariken Jansdr. de – Bruinsdr. 139
Bruinsdr. Mariken Jansdr. de Bruinen 139
Bruinensz. Aalbrecht 41
Dirk 68
Floris 26
Jacob 11-173
Jan 50-114
Jan – Coster 25
Dirk Claas 122
Bruijnrue Baarle 140
Buijs Mr. Pouwels 54
Buissaerts J. 140-141
Buijtenwech Jan Gerritsz. 13-185
Buijten Pieter van 7
Pieter Cornelisz. van 116
Burch Jacob Willemsz. van der 185
Busschen Floris van 2-106
Buuck Jan de oude 140
Johanna Jansdr. de oude 140
Cappella 141
Culenburch Johan van 136
Dam Gerrit Arendsz. van 80
Claas van 147
Dammisz. Dirk Arend 105
Pieter Arend 105
Jan – Veen 89
Claas 104
Consent 175
Cornelis – Foeijt 123
Louris 111
Luit 65
Pieter 146
Willem 83
Delf Jan van 110
Dervelijn Gillis 22
Deuck Jan Huijgensz. den 29
Deijman J. 40-51-60-61-74-154-155-156-157-158-160-165-167-171-159-180-181
Pieter Arendsz. 121
Dielofsz. Jan 47-150
Dirksdr. Bette 83
Geertgen 146
Haasgen 175-175
Imme 97
Jannitgen – Jansz. 66
Dirksz. Adriaan – Ottensz. 13-98-100
Barend 70
Berwout 71
Daam 115
Dammas 34
jonge Dirk 83
Dirk – Steen 19-77-99
Dirk – Star 58

Gerrit 34-118-145
Gijsbrecht – Gool 26-56-81
Heindrik – Heindriksz. 83
Heindrik – Jan Roelofsz. 153
Huibrecht 66
Jacob – van Reijgersberch 64-65-127
Jan 2-5-11-27-43-102-114-146-150-160-178
Jan – Zijbinsz. 115
Jan – Vaender 21-114
Job 118-119-129-130
Claas – Keth 116
Cornelis 62-67-69-129
Cornelis – Aartsz. 126
Cornelis – Joostensz. 63
Cornelis – Willeboortsz. 64-65
Maarten 46
Mouwerijn 106
Olof 22
Pieter 55-73-127
Simon 180-181-182
Simon – Gardijn 7
Willem 16-51-61-72-74-87-88-91-97-156-175
Willem – Schouten 70
IJsbrant – Visscher 186
Doe Gerrit Fransz. 75
Jan Pietersz. 107
Doensz. Vrank Gerrit 60
Jacob 34
Mees 16-61-72-74-87-156-165
Willem 150
Does van der 22-23
Adriaan Heindriksz. van der 22
Aleida van der 22
Heindrik van der 22
Jacob van der 51-87
Margriet van der 22
Dorp Claas Gijsbrechtsz. van 18-81
Driebergen Cornelia van 14
Duijck de Jode Arnoud 136
Duijcker Pieter 110
Duijst van Voorhout Frans 135
Duvenvoorde Gijsbrecht Cornelisz. van 107
Egbertsz. David 51-87-172
Heindrik – van der Hal 107-146
Jacob 25-182-183
Egmond Arend van 131-132-133
Willem van 131-132-133-134
Eliasz. Pieter – Colijn 40-72-74-167
Endegeest Jan van 179
Engebrechtsz. Mathijs 154
Engelsz. Heindrik 171-172
Erboutsz. Cornelis Claas 41
Everaartsz. Maarten 142-143-144
Ewoutsz. Gerrit 27-38-39-40-47
Jacob – de Ghemenen 41
Jan 17-66
Joris 26
Florisdr. Maritgen 179
Florisz. Dirk 96-97
Dirk – Heermalen 154

Gerrit 38-39
Claas Gerrit 115
H. 4-95-153-162-163-164Heindrik – van Wassenaer 6-12-103-115-116-157
Jacob – Siek 179
Jan 5-110
Jan – Kock 67-69
Claas 49
Cornelis 29-111
Margriet Pieter 157
Foeijt Cornelis Dammasz. 123
Foeitensz. Heindrik 75
Foijensz. Gerrit 101
Fransz. Gerrit – Doe 75
Simon 146
Simon – van der Meuwen 107
Gael Huig Claasz. 14
Garbrantsz. Arend 121
Jan 52-175
Cornelis 22-55
Simon 119
Gardijn Simon Dircxz. 7
Geerbrantsz. Arend 179
Geertruida 52
Gelre Willem broeder tot 131-132-133
Gerritsdr. Alida 123
Ariaantgen 8
Gerritgen 115
Lijsbeth 40
Maritgen 115
Maritgen – Keijser 14-15-17-18-19
Gerritsz. Adriaan 101
Ewout Arend 13-170
Bouwen 184-186
Dammas 111
Dirk 48-106-151
Dirk – van Hogeveen 32-64-65-123-127
Dirk – Keijser 17-66
Dirk – Smaling 172
Frans 4
Frans – Gool 154-157-165
Gerrit 7-12-63-115
Gerrit – die Rode 100
Heindrik 137
Huibrecht 83
Huig 8-37-38-42-78
Jacob 76-98
Jacob – van Brenen 35
Jacob – Roo 108-109
Jan 83-96-97-103
Jan – Buijtenwech 13-185
Jan – Heije 155
Jan – Vos 10
Claas 71-184
Claas – Florisz. 115
Claas – van Backom 179-182
Cornelis 43-135-137
Jan Cornelis 17
Cornelis – de Haes 37-82-83-89-99-105-130-186
Cornelis – van Poelgeest 159-182

Louris 100
Mees 105
Michiel 116-186
Michiel – Bouwensz. 12
Pieter – Bouwen Woutersz. 41
Gerrit Oom 83
Pieter 98-105-126
Pieter – Smaling 98
Adriaen Pieter 42
Pouwels 59
Quirijn 81-82
Simon 21-60
Thomas 106
Vrank 31
Vrank – Doesz. 60
Willem 73
Ghelre Willem 47
Ghemenen Jacob Ewoutsz. de 41
Gillisz. Jan 124
Cornelis 119
Goede Jan Claasz. de 91
Claas Jansz. de 12-103-158-178
Goen Heindrik Pietersz. van 33
Gool Frans Gerritsz. 154-157-165
Gijsbrecht Dirksz. 26-56-81
Gooten Heindrik Pietersz. van 121
Govertsz. Dirk Jan 33
Claas Jan 33
Willem 177
Graef Dirk Jansz. 101
Jan 101
Graft Jacob Jansz. van der 61-160
Jan van der 101
Grebber Adriaan Mourijnsz. 33
Griecken Arend van 100
Borwout van 93-94-115
Gijsbrechtsdr. Clemeinsgen – Paeds 16
Gijsbrechtsz. Dirk 96-184
Gerrit 91
Jan 1-26-27-56-77-81-82-89-105-186
Claas – van Dorp 18-81
Cornelis 126-182
Cornelis – Schaeck 172
Cornelis – Zael 92-126-127
Mouwerijn 13
Pieter 150
Cornelis Pieter 137
Simon 96
Thomas 6
Willem – Zael 92
Haen Cornelis Willemsz. den 79
Haerlem Mr. Cornelis Jansz. van 111
Haes Gerrit Jansz. de 121
Cornelis Gerritsz. de 37-82-83-89-99-105-130-186
Pieter Jacobsz. de 170
Hadewij 84-85-86
Hal Heindrik Egbertsz. van der 107-146
Hanevelt Cornelis Jansz. 125
Hantschoe Philips 83
Harmansz. Adriaan 30

Dirk 99
Harman – ter Loos 98-99
Jacob 29-30-32-80
Zweer – van der Polle 43-44-46
Heemstede broers van 110
Heermalen Dirk Florisz. 154
Heerman Gerrit 173
Cornelis 163-164
Heijden Jan Pietersz. van der 147-183
Catharina Jansdr. van der 147-148
Heije Jan Gerritsz. 155
Heindriksdr. Anna 172
Catharina – de Vriese 22-23
Stijntgen 62-66
Heindriksz. Adriaan – van der Does 22
Dirk 84-85
Heindrik Dirk 83
Engel 158
Gerrit 130
Gerrit – Schaeck 26-27
Gijsbrecht 19-69-71-77-99
Heindrik 5
Jacob 47-128
Claas 21-22-23
Cornelis 43-44-45-105
Cors 48
Louris 67
Mathijs 73
Pieter 20-137
Cornelis Pieter 137-138
Simon 88
Heijningen Gerrit Willemsz. van 105
Herensz. Gerrit 106
Heusen Gillis van 46
Hillebrantsz. Floris 62
Cornelis 114
Hobbensz. Dirk 153
Floris 61
Vincent Pieter 104
Hogeveen Dirk Gerritsz. van 32-64-65-123-127
Mr. Gerard van 14-15-19
Mr. Gerard Melisz. van 20-54
Cornelis Huigensz. van 67
Hooch Mr. Cornelis Claasz. van der 170
Hoorn Gerrit Claasz. inden 101
Horn Machtelt 2-58
Hout J. van 15-45-94-107-168-172-177-183
Jan van 20-81-146-151
Jan Cornelisz. van 18-19
Houve Vrank van der 139
Hoven Matheus Willemsz. 33
Hovesz. Gerrit Jacob 135
Huibrechtsz. Frans 112
Cornelis 101
Maarten 13
Huigensdr. Alida 106
Huigensz. Adriaan 62
Adriaan – de oude 150
Dirk Adriaan 101
Dirk 11

Jacob 59
Jan 10
Jan – Andriesz. 180-181
Jan – den Deuck 29
Cornelis 75-111-112-113-117-183
Cornelis – van Hogeveen 67
Philips 96
Seger 22-60
Huursheere Franchois – Joostensz. 140
Jacobsdr. Jannetgen – Pieter de Vries 46
Lijsbeth 30-31
Jacobsz. Abraham 6-116-157
Adriaan – Alewijnsz. 63-70
Anthonis 78-79
Bouwen 50
Daniel – van Tetroeden 175-176
Dirk 100
Dirk – van Vuijtgeest 170
Floris 94
Frans 102
Gerrit 77-86-108-125-177
Gerrit – Hovesz. 135
Huibrecht 108
Jacob 36-84-85-91-125-126
Jacob – Simonsz. 166-167
Jacob – Boertgen 89
Jacob – Broer 126
Jan 62-147-179-180
Jan – de oude 33
Jan – Copheer 20
Joost 19-26-27-56-69-77-81-99-150
Claas – Jongen 70
Pieter Claas – Woutersz. 91
Cornelis 45-51-60-103
Cornelis – Arlewijnsz. 62
Cornelis – van Noorde 75
Agatha Cornelis 61
Lambrecht 48-89-105-123-185-186
Lambrecht – van Zwieten 32
Mees 10
Pieter 103-104
Pieter oude 104
Pieter – de Haes 170
Pieter – Craen 38-39
Pieter – Siek 181
Pieter – de Vries 46
Pouwels 26
Reier 13
Vrank 32
Vrederik 112-113-117
Willem 137-138
Willem – Alewijnsz. 15-17-18-19-20
Willem – Craen 38-39-47
Willem – de Milde 33-121
Wijnant 145
Wouter 110
IJsbrant – van der Bouchorst 32-35-69-77-82-99-117-144-185-186
Jannitgen 3-9-62
Jansdr. Alida 153
Anna 146-169

Geertruida 22-23
Johanna – Buuck de oude 140
Catharina 34-35-80-81
Catharina – van Alckemade 133-134
Catharina – van der Heijden 147-148
Machtelt 38-39
Mariken de Bruijnen Bruinsdr. 139
Trijntgen 34-35-135
Jansz. Adriaan 6-29-116-157-160
Adriaan – Knotter 19-77
Adriaan – Codde 107
Adriaan – van der Meer 32
Andries 179
Andries – Suijck 180-181-182
Barthout 49
Boudewijn 68-88
Brant 29
Bruin 36-37-42
Dammis 76
Dirk 27-62-110-153
Dirk – Govertsz. 33
jonge Dirk – Reiersz. 72-74-171
Dirk – Graef 101
Dirk – den Roomsche schout 79
Dirk – Wittebol 36
Heindrik Dirk – Roelofsz. 153
Jannitgen Dirk 66
Evert 84-85
Floris 52-114
Frans 169-170
Gelder 41
Gerrit 22-52-84-96-97
Gerrit – van Alckemade 131
Gerrit – de Haes 121
Gerrit – de Man 146
Gerrit – Onderwater 50
Gerrit – de Wijs 160
Gijsbrecht – Wittensz. 157
Heer 160
Heindrik 3
Heindrik – van Alckemade 134
Heindrik – van Leeuwen 22-23
Heindrik – Nobel 150
Huig 115-158
Jacob 3-6-66-88-90-122-124-138
Jacob – van der Graft 61-160
Jacob – Coppen 127
Jacob – de Woest 13
Jan 43-44-46-69-125-129-135
Jan – van Alkemade 131-132-133-134
Jan – Knotter 99
jonge Jan – Kock 70
Jan – Conneken 57
Jan – Poth 57
Jan – van Rijswijck 37-99
Jan – Vogelaer 29
Jeronimus 116
Job 34
Claas 38-48-107-111-115-118-119-120-125
Claas – Alewijnsz. 122

Claas – Govertsz. 33
Claas – van Alphen 122
Claas – de Goede 12-103-158-178
Claas – Knotter 99
Clement 57-90-103
Cornelis 1-11-12-47-62-96-97-105-123-137-138
Cornelis – Claas Simonsz. van der Wadding 69
Cornelis – Lenertsz. 115
Cornelis – Bosch 30
Cornelis – van Haerlem 111
Cornelis – Hanevelt 125
Cornelis – Craen de jonge 123
Cornelis – Craen de oude 123
Cornelis – de Wilde 163-164-165
Lenert 35
jonge Lenert Leen – Pieren 70
Louris – in de Poort 77
Meins – Liclaasz. 102
Michiel 169
Michiel – van Tetroeden 167
Jan Mouwerijn 71
Ock 145
Claas Oom 6-12-13-91-115-116-157
Pieter 59-96-104-118-128
Cornelis Pieter oude 137
Reier 153
Mr. Reinier 170
Reinier – Bonssensz. 10
Rem 128
Sander – Block 41-42
Sander – Schotsman 46
Simon 57-77
Simon – Reiersz. 14-51-61-72-74-87-115
Simon – Pietersz. 106
Willem 89-92-123-126-127
Willem – Adriaansz. 126
Willem – Reiersz. 12
Wolphert 147
IJnout 75
Jaspersz. Andries 109
Andries – van Vesanevelt 121
Jeroensz. Aalbrecht 123
Jan 108
Lenert 64-65
Joachimsz. Cornelis 89
Jode Arnoud Duijck de 136
Jongen Arien Claasz. 70
Claas Jacob 70
Joostendr. Maria – de Springhere 141
Niesgen 75
Joostensz. Dirk 6
Cornelis Dirk 63
Franchois – Huusheere 140
Heindrik 96
Jan 105
Jan – Bock 37
Jan – Block 36
Jordensz. Cornelis 117
Jorisz. Mr. Gijsbrecht 82
Heindrik 110

Jochum 52
Maarten 97-98
Junioza Pieter de 24
Camerling Niclaas 24
Kant Pieter Willemsz. 71-72-73-74
Catharina 115
Kerstantsz. Gijsbrecht 165
Jan – Stoop 153
Willem – Stoop 39
Keth Claas Dirksz. 116
Keijser Dirk Gerritsz. 17-66
Gerrit Cornelisz. 28
Maritgen Gerritsdr. 14-15-17-18-19
Claasdr. Alida 137
Anna 88
Elisabeth 174
Geertgen 115
Hillegonda 138
Joostgen 115
Lijsbeth 179
Neeltgen 121
Volkgen 107
Claasz. Adriaan 91-115-116
Adriaan – Adriaansz. 6-103-157
Adriaan – Jongen 70
Alewijn 49-175-176
Claas Alewijn 51-87-171
Andries 28-37
Baan 93
Bonefaas 90
Bouwen 118-119-120
Bouwen – van der Meer 130
Dirk 36-73-174
Dirk – Bruinsz. 122
Dirk – Maartensz. 176
Dirk – Roel 67
Dirk – Schout 58
Gerrit 59
Gerrit – inde Hoorn 101
Gerrit – van Tholl 22
Gerrit – de Vroede 166
Heindrik 67
Heindrik – Tierloot 153
Huig 10-115
oude Huig 73
Jacob 50-115
Jacob – Back 62
Jacob – opt Wedt 25
Jan 33-101-104-111-112-117
Jan – Cornelisz. 40-167
Jan – Bon 17
Jan – de Goede 91
Jan – Moijt 40-167
Jan – Roos 121
Jan – tVriesgen 7
Jan – van der Wadding 68
Cornelis Jan – Claas van der Wadding 69
Joris 66
Christoffel 103-104
Claas 1-86-173

Claas – Lourisz. 62
Claas – Willemsz. 131-132-133
P. Colijn 115
Cornelis 6-7-38-39-122
Cornelis – Erboutsz. 41
Cornelis – Woutersz. 42
Cornelis – Brouwer 16
Mr. Cornelis – van der Hooch 170
Cornelis – Maes 52
Cornelis Lijck 184
Kors 25-147
Louris 63-64
Maarten 110
Gerrit Oom 32-33-48-89-130-186
Philips 88
Pieter 38-39-102
Pieter – Jacob Woutersz. 91
Pieter – Lou 67
Pieter – Lourisz. 62
Pieter – Meinaartsz. 59-60
Pieter – Leu 66
Cornelis Pieter – Meinensz. 58
Sandrijn – Block 36
Willem 2-80-93-94
Willem – van Oudevliet 56-160
IJsbrant 36
Clemeinsgen 6-16
Clementsdr. Alida 57
Clementsz. Heindrik 103-125
Jan 50
Joost 50-51-87
Knaep Cornelis Bouwensz. 127
Knotter Adriaan Jansz. 19-77
Jan Jansz. 99
Claas Jansz. 99
Codde Adriaan Jansz. 107
Kock Floris Willemsz. 66
Jan Dirksz. 70
Jan Florisz. 67-69
jonge Jan Jansz. 70
Kocx Jan de 3
Colen Ambrosius 49
Colijn Pieter Eliasz. 40-72-74-167
P. – Claasz. 115
Conincx Mr. Cornelis 54
Conneken Jan Jansz. 57
Copheer Jan Jacobsz. 20
Copier Jan 16
Coppen Jacob Jansz. 127
Cornelia 73
Cornelisdr. Agatha 109
Agatha – Jacobsz. 61
Machtelt 28-31-32-177
Margriet 147-148
Cornelisz. Adriaan 26-28-63-70
Adriaan – Boeijensz. 122
Adriaan – IJsbrantsz. 43
Andries 112-113-117
Bouwen 17
Bruin 105

Bus 2-3
Dirk 12
Engebrecht 66
Frans 29
Gerrit 129-130
Gerrit – Keijser 28
Gijsbrecht 27
Gijsbrecht – van Duvenvoorde 107
Heindrik – de Wilde 16-51-72-74-87-156
Huig – Cornelisz. 5
Jacob 30-52-72-74-93-126-179
Jan 22-39-47-66-102-123-135-150-184
oude Jan 62
Jan – Gerritsz. 17
Jan – van Hout 18-19
Jan – Pesier 107
Jasper 175
Jeroen 70
Johan – Paets van Zanthorst 26-27-56
Jorden 110
Joris 34
Jan Claas 40-167
Claas – van Noordt 46-94-151
Mr. Claas – de Wilde 12
Cornelis 55-56-78-184-185-186
Cornelis – Vechtersz. 79
Huig Cornelis 5
Lenert 102
Louris – Schenaert 108-109
Matheus 89
Mees 147
Michiel 69
Mourijn 175
Pieter 2-83-90-93-99-177
Pieter – van Buten 116
Simon 16
Tieman – van Veen 48
Vrank 113
Willem 25-80-81-82-122
Willem – Tijbault 151
Wouter 3
Corsz. Jan 69-99
Claas 13
Pieter 13
Gerrit Pieter 62
Coster Gerrit Barentsz. 38-41
Jan Bruinensz. 25
Costijnsz. Pieter 66
Couwenhove Catharina van 150-151-152
Craen jonge Cornelis Jansz. 123
oude Cornelis Jansz. 123
Pieter Jacobsz. 38-39
Willem Jacobsz. 38-39-47
Croeswijck Cornelis Adriaansz. 36
Cruijningen heer van 34-47
Laen Mr. Gerrit van der 160
Lambrechtsz. Adriaan 43-44
Jacob 114
Claas 10-16-103-156-165-175
Thomas 7-10-12

Lantschodt Philips 130
Lanscroon jonkheer van 64
Lantschot Philips 48
Leeu Pieter Claasz.
Leeuwen Heindrik Jansz. van 22-23
Claas Philipsz. van 27-33-57
Pieter Michielsz. van 21
Lenertsz. Gerrit 32-48-64-65-83-123-127-130-152
Cornelis Jan 115
jonge Lenert – Jan Pieren 70
Salomon – van der Wuert 185-186
Liclaasz. Meins Jan 102
Lochorst heer van 48
Gerard van 14-22
Vincent van 173
Lock Jan Nannensz. 154-155
Loo Jacob van 170
Willem van 177
Loofsz. Jan Michiel 150
Loon Pelgrom van 24
Loos Harman Harmansz. ter 98-99
Loot Jan Pellensz. 71-73-75-78
Lou Pieter Claasz. 67
Lourisdr. Geertgen 101
Maritgen 179-182
Lourisz. …… 65
Anthonis 93-94
Bertelmees 119
Dirk 100
Gerrit 100
Huig 2-4
Jacob 179
Jan – Paeds 179
Claas Claas 62
Pieter Claas 62
Cornelis 25
Cornelis – Quant 13
Lenert 15
Maarten 121
Roelof 126
Lijck Cornelis – Claasz. 184
Lijsbeth 100
Maartensdr. jonge Maritgen 127
Maartensz. Adriaan 91-111
Dirk 56
Jan 21
Claas 158-159
Dirk Claas 176
Cornelis 29
Pieter 91
Maes Gerrit 150
Cornelis Jansz. 52
Maetson 54
Man Gerrit Arendsz. de 48
Gerrit Jansz. de 146
Marcusz. Jan – van IJperen 64-65-123-127
Margriet 145
Maritgen 47-62-128
Matheusz. Aalbrecht 65
Mathijsz. Dirk 41-42

Jacob 34
Jan 138
Cornelis 64-129
Crijn – Scheepmaecker 57
Pieter – Scheepmaecker 57
Sacharias 123
Meer Adriaan Jansz. van der 32
Bouwen Claasz. van der 130
Jan van der 177
Jan Willemsz. van der 28-31-32
Meesz. Adriaan 57
Dirk 57
Gerbrant 157
Heindrik 110
Jan 114-115
Cornelis 17
Simon 184
Meinaartsz. Jacob 64-65
Pieter Claas 59-60
Meinensz. Jacob 83
Cornelis 3
Cornelis Pieter 3
Cornelis Pieter Claas 58
Melisz. Adriaan 7
Mr. Gerard – van Hogeveen 20-54
Mes Gerrit Aartsz. 117
Meuwen Simon Fransz. van der 107
Michielsz. Dirk 13
Jan 173
Jan – Loofsz. 150
Kerstant 115
Cornelis – van Rossum 26-27
Pieter – van Leeuwen 21
Quirijn 2
Milde J. de Milde 159-169-182
Mr. Jacob de 150-151
Cornelia de 151-152
Willem de 127-151
Willem Jacobsz. de 33-121
Mourijnsz. Adriaan – Grebber 33
Jan 71
Jan – Jansz. 71
Moijt Jan Claasz. 40-167
Muijs Jacob 142-144
Mij Gerrit Roelofsz. van der 185
Tiemen van der 80
Mije G. 132
Naeldwijck juffrouw van 147
Nannensz. Jan – Lock 154-155
Neckere Christoffel Willemsz. van der 63-70
Nijeuburch Barthout van den 124
Dirk van der 24
Nieveensz. Jacob 84-85-86
Nobel Heindrik Jansz. 150
Noorde(n) Agatha van 173
Baartgen Pietersdr. van 173-174
Ermgaart Pietersdr. van 168-173-174
Cornelis van 55-81-158-168-169
Cornelis Jacobsz. van 75
Philips van 173-174

Pieter van 173
Noordt Claas Cornelisz. van 46-94-151
Noordwijk Jan de Bastaart van 110
Willem van 131-132-133
Oesten Claas van 108
Oetkersz. Adriaan 138
Offwegen Pieter Oom Pietersz. van 143-144
Ocksz. Gerrit 145
Onderwater Gerrit Jansz. 50
Oom Gerrit – Gerritsz. 83
Gerrit – Claasz. 32-33-48-89-130-186
Claas – Jansz. 6-12-13-91-115-116-157
Pieter 122
Pieter – Pietersz. 20-82-168-172
Pieter – Pietersz. van Offwegen 143-144
Ortegen Andries van 107
Ottensz. Adriaan Dirk 13-98-170
Oudevliet Willem van 148
Willem Claasz. van 56-120-160
Outgersz. Allart 110
Claas 110
Ouwelant Willem Willemsz. 48
Overdijle Jan van 140-141
Oij(en) Floris van 61168
Paeds Heindrik 16
Jan – Bouwensz. 165
Jan Lourisz. 179
Clemeinsgen Heindriksdr. 16
Cornelis 40-167
Paets Jacob 33
Paets van Zanthorst Johan Cornelisz. 26-27-56
Pelgromsdr. Maritgen 125
Penninck M. 150
Pereboom Claas Anthonisz. van der 139
Pellensz. Jan – Loot 71-73-75-78
Pesier Jan Cornelisz. 107
Philipsdr. Maritgen 66
Philipsz. Gijsbrecht – Zael 90-92
Claas – van Leeuwen 27-33-57
Pieter 150
Pietersdr. Annitgen 107
Elisabeth – Pouwelsz. 166-167
Erkenraat 166-167
Ermgaart – van Noorden 168
Margriet 178
Margriet – Florisz. 157
Maritgen 94-115-178
Pietersz. Aalbrecht 131-132-133
Adriaan 2-145-160
Adriaan – Gerritsz. 42
Dirk 34-35-73-96
Ewout 52
Geerlof 75
Gerrit 41-76
Gerrit – Corsz. 62
Gerrit – Boijtgen 154-155-156
Govert 41
Heindrik 106
Heindrik – van Goen 33
Heindrik – van Gooten 121

Huig 58-62-66
Jacob 7-93-147
oude Jacob 95
Jannitgen Jacob – de Vries 46
Jacob – Arendsz. 49
Jacob – van Tol 6
Jacob – de Vries 46
Jan 78-79
Jan – Doe 107
Jan – van der Heijden 147-183
jonge Lenert Leen Jan 70
Simon Jan 106
Joost 44-45
Claas 59-82
Claas – Stuucker 115
Clement 105
Cornelis 2-91-111-115-186
Cornelis – Heindriksz. 137-138
Cornelis – oude Jansz. 137
Cornelis – Meinensz. 3
Cornelis – Claas Meinensz. 58
Cornelis – Stompwijck 58-63
Cors 11
Maarten 93-123-158-159
Mathijs 43
Pieter Oem 20-82-168-172
Pieter Oom – van Offwegen 143-144
Pons 105
Seger 89-92
Vincent – Hobbesz. 104
Wermbout 95-153
Willem 2-8-31-59-78-79-88-90-93-146
Willem – Tromper 75
Willem – Voijs 83
Wouter 122
IJsbrant 35
IJsbrant – de Bije 121
Poelgeest de heer van 26
Cornelis Gerritsz. van 159-182
Poll(e) Zweer Harmansz. van der 43-44-46
Pontiaansz. Cornelis 8
Poort Louris Jansz. inde 77
Poth Jan Jansz. 57
Poulain Jan 141-143-144
Pouwelsdr. Cornelie 60
Maritgen 135
Pouwelsz. Jan 130
Claas 75
Cornelis 70
Elisabeth Pieter 166-167
Willem – van Thoornvliet 101
Pragen Dirk van 67
Purtick Jan 150-151-152
Putten Neeltgen 30
Pijnsz. Pieter 52-118-173
Quackenbosch Gerrit Aalbrechtsz. 15
Quackernaet Jacob 35
Quant Cornelis Lourisz. 13
Ramp Mr. Gerrit 91
Rechtere G. de 54

Reiersz. Jan 95-179
jonge Dirk Jan 72-74-171
Simon Jan 14-51-61-72-74-87-115
Willem Jan 12
Reijgersberch Jacob Dirksz. van 64-65-127
Rode Gerrit Gerritsz. die 100
Roel Dirk Claasz. 67
Roelofsz. Adriaan 36-37-42
Gerrit 16-61-72-74-87-88-91-103-156-157
Gerrit – van der Mij 185
Jacob 2-3-86-121
Jan 153
Jan – van der Bouchorst 76
Heindrik Dirk Jan 153
Cornelis 144
Luit 22-66
Maarten 82
Volpert 164
Wouter 29-30-31-32
Roo Jacob Gerritsz. 108-109
Roomsche schout Dirk Jansz. den 79
Roos Jan Claasz. 121
Rossum Cornelis Michielsz. van 26-27
Rutgertsz. Dirk – Troost 48-118-119-129-130
Rijn Cornelis Willemsz. van 97-98-99
Rijswijck Jan (van) 75
Jan Jansz. van 37-99
Sande Jan van der 141
Sandersz. Aalbrecht 176
Schaeck Gerrit Heindriksz. 26-27
Cornelis Gijsbrechtsz. 172
Scheepmaecker Crijn Mathijsz. 57
Pieter Mathijsz. 57
Schenaert Louris Cornelisz. 108-109
Schoten jonkvrouw van 22
Johan van 173
Schotsman Sander Jansz. 46
Schout Dirk Claasz. 58
Schouten Willem Dirksz. 70
Schrevelsz. Jan 6
Schulenburch J. 185
Segersz. Cornelis 147
Siek Jacob Florisz. 179
Pieter Jacobsz. 181
Simonsz. Adriaen 28
Alewijn 8
Floris – van Tol 116
Gerrit 88
Goris 111-112-113-117
Heindrik 9-10
Jacob Jacob 166-167
Jan 1
Cornelis Jan Claas – van der Wadding 69
Cornelis 66-123
Michiel 33
Roelof 89
Simon 9
Mr. Willem 22
Smaling Dirk Gerritsz. 172
Pieter Gerritsz. 98

Sonnevelt Joost van 146
Sprijnghere Joos van 140-141
Marie Joosdr. van 141
Star Dirk Dirksz. 58
Starck IJsbrant 150-151-152
Steen Dirk Dirksz. 19-77-99
Stoeter – Tiemansz. 14
Stompwijck Cornelis Pietersz. 58-63
Stoop Jan Kerstantsz. 153
Willem Kerstantsz. 39
Stoorme Catharina van den 140
Stoter Cornelis Tiemansz. 147
L. 48-129-130
Tieman 119
Stuucker Claas Pietersz. 115
Suijck Andries Jansz. 180-181-182
Sijborch 145
Sijbrantsz. Simon 109
Tautenburch Liddenck van 52
Teijlingen Pieter van 31-32
Pieter Adriaensz. van 28
Tetroeden Daniel Jacobsz. van 175-176
Michiel van 166
Michiel Jansz. van 167
Thomasz. Jacob 19-56-88
Jacob – Brouwer 26-27-69-77-99
Willem 77
Thoornvliet Pouwels Willemsz. 186
Willem Pouwelsz. van 101
Tijbault Willem Cornelisz. 151
Tiemansz. – Stoeter – 14
Cornelis – Stoter 147
Pieter 76
Tierloot Heindrik Claasz. 153
Tol Arnout van 80-81-82
Mr. Floris van 183
Floris Simonsz. van 116
Gerrit Claasz. van 22
Jacob Pietersz. van 6
Troost Dirk Rutgertsz. 48-118-119-129-130
Trijceus Lois 183
Vaender Jan Dirksz. 21-114
Vechtersz. Cornelis Cornelis 79
Veen Jan Dammasz. 89
Tieman Cornelisz. van 48
Verkae Pieter Willemsz. 7-10
Vesanevelt Andries Jaspersz. van 121
Visscher IJsbrant Dirksz. 186
Vogelaer Jan Jansz. 29
Voijs Willem Pietersz. 83
Vos Jan Gerritsz. 10
Vrankendr. Cornelia 2-3-4
Vrankensz. Adriaan 6-11
Adriaan – Adriaansz. 62
Bruin 67-68
Dirk 36
Claas 169-170
Cornelis 37-98-99-101
Maarten 58
Pieter 3

Vrederiksz. Jacob 117
Maarten 57
Vries Jacob Pietersz. de 46
Jannetgen Jacob Pietersdr. de 46
Pieter de 112
Pieter Jacobsz. de 46
Vriese Catharina Heindriksdr. de 22-23
Vriesgen Jan Claasz. ‘t 7
Vroede Gerrit Claasz. de 166
Vroesen Willem Willemsz. 184
Vuijtgeest Dirk Jacobsz. van 170
Waerdt Mr. Heindrik de 173
Claas de 97
Wadding Jan Claasz. van der 68
Cornelis Jan Claas Simonsz. van der 69
Warboursz. Jacob 11
Joris 67
Wassenaer Heindrik Florisz. van 6-12-115-116-157
Wateringen Thomas Bartholomeesz. van 121
Wedt Jacob Claasz. opt 25
Weldam Cornelis van 173
Werff Pieter Adriaansz. van der 64-65-123
Wilde Heindrik Cornelisz. de 16-51-72-74-87-156
Mr. Claas de 40-167
Mr. Claas Cornelisz. de 12
Cornelis Jansz. de 163-164-165
Willeboortsz. Cornelis Dirk 64-65
Joris 46
Joseph 128
Willemsdr. Ermgaard 46
Hillegonda – Bouwensz. 175
Willemsz. Aalbrecht 111
Adriaan 17-99-122
Andries 3
Dammas 102
Dirk 85-111-112-113-117-145
Floris – Kock 66
Foijt 71
Gerrit 12-90-92
Gerrit – van Heijningen 105
Heindrik 129-130
Huig 106
Jacob – van der Burch 185
Jan 3-49-52-83-138-175-176
Jan – van der Meer 28-31-32
Joris 169
Christoffel – van de Neckere 63-70
Claas 125
Claas Claas 131-132-133
Cornelis 111-123-143-144
Cornelis – den Haen 79
Cornelis – van Rijn 97-98-99
Lenert 17
Lenert – Backer 20
Matheus – Hoven 33
Pieter 46-49-52-83-84-85-138
Pieter – Kant 71-72-73-74
Pieter – Verkae 7-10
Pouwels – van Thoorenvliet 186
Salomon 127

Sebastiaan 126
Willem 86-93
jonge Willem 22
Willem – Ouwelant 48
Willem – Vroesen 184
Wouter 31
Wit(tensz.) Jan 76-77
Gijsbrecht Jan 157
Wittebol Dirk Jansz. 36
Wuert Salomon van der 48
Salomon Lenertsz. van der 185-185
Woest Jacob Jansz. de 13
Wolff Jan 113-117
Woutersdr. Quirina – IJsbrantsz. 185-186
Woutersz. Bouwen 37
Pieter Gerrit Bouwen 41
Dirk 5
Pieter Claas Jacob 91
Claas 22-50
Cornelis Claas 42
Cornelis 8
Pieter 147-148
Seger 147-148
Willem 90-92
Wijngaerden Gerrit van 24
Wijs Gerrit Jansz. de 160
IJperen Jan Marcusz. van 64-65-123-127
IJsbrantsz. Adriaan 61-155-156
Jacob 101-124
Jacob – van der Bouchorst 32
Cornelis 128
Adriaan Cornelis 43
Quirina Wouter 185-186
Zael Gijsbrecht Philipsz. 90-92
Cornelis Gijsbrechtsz. 92-126-127
Willem Gijsbrechtsz. 92
Zwieten 54
Adriana van 173
Gijsbrecht van 8-22
Cornelis van 9-10-22
Lambrecht Jacobsz. van 32
Zijbinsz. Jan Dirk 115
Zijl Cornelis Banensz. van 105

AARDRIJKSKUNDIGE NAMEN

Aalsmeer 103-125
Aarlanderveen 84-85-88-89-92-106-126-127
Alkemade 64-65-71-83-93-94-100-115
Alkmaar 128
Alphen 6-16-26-27-33-57
Amsterdam 131-132-133-134-166-167
Arnemuiden 107
Benthuizen 7-10-12-14-15-18-22-23-67
Bergen 131-132-133
Bleiswijk 122
Boskoop 28-32-184-185-186

Brugge 139-140-141
Delft 55-56-96-135
Dordrecht 15
Egmond 131-132-133-134
Esselikerwoude 102-103-104-105
Gneppik 26-27
Gouda 30-115-184
Gouwe 16
’s-Gravenhage 16-24-32-112-113-117-147-150-151-154-175
Groenswaart 29-30-32
Haagambacht 150-151
Haarlem 91-124-131-132
Hazerswoude 28-30-31-32-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-50-99
Heilo 128
Hellevoet 94
Hillegom 110
Jacobswoude 103-105
Kaag 35-100
Katwijk 91
Kennemerland 131-132-133-134
Korteraar 90
Koudekerk 26-27-114-116
Langeveld 108-109
Leiderdorp 2-4-12-22-23-49-51-52-53-54-55-56-68-173-175-176
Lisse 111-112-117
Luik 142
Mechelen 131-132-133
Nieuwerkerk 145
Nieuwkoop 137-138
Noordwijk 108-109-110-117
Oegstgeest 48-51-87-118-119-129-130
Oudshoorn 26-27
Puellien 29-30-32
Rotterdam 35
Rijn 11-22-26-33-39-48-49-52-53-55-57-84-85-89-116-173
Rijnland 23-101
Rijnsaterswoude 105
Rijnsburg 91
Sassenheim 119-123
Schieland 145
Stompwijk 2-8-9-10-77
Ter Aar 57-90-92
Utrecht 53-54-55-56
Valkenburg 91-95
Voorhout 147-148
Voorschoten 96-97-98-99-101
Vrije Hof 88-89-92-127
Waddinxveen 31
Warmond 71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-123
Wassenaar 6-12-68-103
Wateringen 121
Wetering 37
Woubrugge 102
IJsselstein 131-132-133-134
Zeeland 107
Zegwaart 2-58-59-60-61-62-63-66-70
Zevenhuizen 122
Zoetermeer 3-17-18-19-20-66-67-69-70
Zoeterwoude 4-5-6-8-9-11-12-13-16-17-20-21-22-23-25-62-96-97-114-115-173
Zuidwijk 68

Zwammerdam 43-44-46

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.

A te Alkmade 64-65
Aar 106-127
Achterweg 28-36-42
Alphense watering 29
Bakwatering 29
Bentveld 12
Cleebroedersgracht 136
Voltenlaan 110
Binnenweg 28-36-42-70
Binnenwegse polder 63
Blokland te Zegwaart 66
Bordijk 102
Bovenweg 29
Brasemermeer 105
Bredeweg te Warmond 78
Breedstraat 160
Broekweg 17
Broekweg te Zoetermeer 67
Buitenweg 29-34-36-37-43-70
Delft 36
De Does 55
Dwarswatering 34-36-50-176
Franenwater 100
Gooweg 6-8
Gravenwater 80-111
Graven wildernis 84-85-89-127
Groeneweg 27
Groeneweg te Zegwaart 70
Groeneweg te Zoetermeer 66
Grote Molenkade 57
Heer Lodewijck vaart 42
Heinsloot 90
Hoeksloot 93
Hoge Morsch 48
Hogerijndijk 11-57
Hogeveense vaart 7-12
Hoge Waard 116
Hogewoerd 158-183
Hooglandse korssteeg 107
Kerkweg te Benthuizen 67
Claas van Mateneslaan 111
Corfsloot 124
Cortenoorde 145
Korteraarweg 90
Laak 123
Lage Waard 26-27
Lagewaartse watering 27
Langeland te Benthuizen 2
Langevelder laan 108
Leede 83
Lopsen 129
Maassloot 137-138
Mandemakersteeg 146

Marendorp 177
Meerburger watering 6-8-13-22-114-173
Meleweg (Moleweg?) te Benthuizen 67
Melkpad te Katwijk 91
Middelstegracht 34-35
Middelwatering 7
Moereinde 122
Morsdijk 118-119
Mije oude 137-138
Nieuwe Rijn 154
Nieuwe vaart 37-43
Nieuwe watering 7
Noordeinde 160
Nuterweg 125
Oefdoen 128
Ommedijk 2
Oostenderlaan 110
Oude A 176
Oude Dwarswatering 38-39
Oude Zwet 4-17-21
Paddegat 104-105
Papenweg 98
Poete 41
Quackenbos 83
Rietveld 57
Roversbroek 111
Rijndijk 34-35-49-88
Rijnenburgerland 34-47
Rijt 83
Schousijp 48
Schoudijk 48
Slingersloot 12
Slootweg te Zegwaart 66
Steect 33
Stompwijkse watering 6
Stompwijkse weg 10
Sijp te Warmond 73
Toegangskade 33
Trijnenlaan 111
Veenweg 96
Vliet 10-17-78
Voerendijk 92
Voldersgracht 160
Voorweg 28-36-38-39-41-42-47
Wallewatering te Zegwaart 70
Waterganck 42
Westeinde 39
Westeinderdijk 125
Westvaart 36
Westweg 6-13
Windaaldermeer 150
Woutambacht 26-27
Woutwetering 102
Zegwaartse slootweg 58
Zegwaartse weg 62
Zoeterwoudse watering 114
Zwet 3
Zijl te Warmond 73-75
Zijlweg 124

NAMEN V AN ONROE RENDE GOEDEREN

Allemans weer in Voorschoten 101
Balgrijp te Alkemade 65
Die Benthorn 59
Blocklant 58
Boom 56
Boshuijzen 16
Bosscher kamp te Voorschoten 101
Burchgraven Horn 75
Buurwallen 59
Fioletten 160
Gairn 21
sGravenacker 57
Grote Weijvelt 75
Hertkamp 91
Hogelandse poort 118
St. Jansbrug 113-144
Kleine Weijvelt 75
Cloterswoning 150
Cromme kamp 175
Leewghijs land 138
Meerburger hofstede 173
De Noes 114
Pellecamp 55
Pieterskerk 6
Roos 101
Swallsweer 27
Valckenburch 55
Voet Ackers wei 147
Watermolen van Zegwaart 63
Wildeman 107
Witte poort 118-119-120
Zweijland te Warmond 71
Zijlpoort 124

INSTELLINGEN

Abdij van Egmond 111-131-132-133-134
Leeuwenhorst 71-147-150
Loosduinen 150
Rijnsburg 8-64-101-147
St. Annen vicarie 53
Armenhuis van Betanien 136
Convent van St. Aachten te Delft 26
Barnarditen te Warmond 111
de Elfduizend Maagden te Warmond 71-72-73-74
Nazareth te Leiden 174
Noordwijk 110
Poel buiten Leiden 110-111
de Prostie te ’s-Gravenhage 150
Regulieren te Leiderdorp 91-131-132
Warmond 22

Deputaten 13
St. Elisabeth Gasthuis 48
Gasthuis van Haarlem 111
Godhuis van Esselikerwoude 102
Rijnsaterswoude 104
Grote Raad van Mechelen 53-54
Heilige Geest van Delft 150
’s-Gravenhage 150
Haarlem 124
Leiden 6-99
Scheveningen 150
Hellevoetse veer 94
Hof van Holland 26-27-54-109-111-117-150-151-152-173
Huiszit armen te Leiden 101
Huiszitters van de 3 parochien in Leiden 73
Huiszitters Pancraskerk 73-75
Huiszitters Pieterskerk 6-77
Jansheren te Haarlem 2-13
Kapittel van de Pancraskerk 6
ten Hogelande 173
Kerk van Warmond 71
Wassenaar 91
Kalkoven 116
Kerk van Warmond 123
St. Maria Magdalena gilde in de Pancraskerk 13
Memorie van ’s-Gravenhage 150
St. Nicolaas gasthuis te ’s-Gravenhage 150
Leprozen te Leiden 81
Onze Lieve Vrouwen kapel te Egmond 13-132-133-134
Onze Lieve Vrouwenkerk te Leiden 91-177
Pancraskerk 82
Pancras parochie 75
Pastorie van Sassenheim 111
Pieterskerk 53
Pieters parochie 77
Regulieren te Leiderdorp 50
Rekenkamer 108-109
Staten van Holland 54-55-56
Steenplaats 145
Strijkerij van Leiden 162-163-164
Universiteit van Leiden 54
Vrouwen gasthuis te Leiden 55
Weeshuis van Leiden 71

BEROEPEN EN/OF FUNCTIES

Advocaat 54-173
Ambacht bewaarder 63
Ambachtsheer 8-10-22
Artilleriemeester 15
Bagijn 40
Bakker 45-77-96-97-110-129-146
Baljuw 80-81-82-92
Ballenmaker 52
Barbier 96-110
Bisschop 53-54-55-56
Bode 22-52-175-182

Bode met de roede 172-180
Boomgaardman 129-130
Boterkoper 68-143-144
Bouman 77
Brouwer 16-26-27-32-48-69-75-77-82-89-98-105-115-123-185-186
Chirurgijn 77-171-172
Commandeur 2-13
Curator 19
Deurwaarder 150-151-152
Dienaar 160
Drapier 77-91-186
Droogscheerder 46-153-179-180-181
Glasschrijver 160
Gorter 72-74-179
Grossier 141
Heer van Cruijningen 34-47
Lochorst 48
Hoge heemraad 23
Houtkoper 13-56-114-115-117
Huiszitmeester 77
Jonkheer 64-108
Jonkvrouw 2-22-58-140-141-173
Kalkbrander 52
Kanunnik 82
Kleermaker 99
Klerk 76-122-141
Koopman 3-60-61-107-110
Korenkoper 82-89-95-186
Koster 22-98-116
Lakenbereider 32
Lakensnijder 141
Leidekker 105
Linnenwever 14-121-129
Lijndraaier 110
Mandenmaker 178
Mater 174
Metselaar 14-15-81-82
Moeskop 15
Molenaar 123-124
Molenmeester 63
Notaris 14-15-18-32-3-1175-56-69-77-82-99-113-115-144-148-185-186
Olieslager 16-51-61-72-74-87-91-115-156-175
Ontvanger-generaal 142-144
Pastoor 50-82-131-132-133
Pater 71-72-73-74
Pensionaris 14-15-18-20-150
Pottenbakker 75
Priester 25-51-72-74-76-87-115-153-182-183
Prior 131-132-133
Raadsman 24
Rentmeester 52-101
Ridder 14-22-23
Scheepmaker 14-43-63-104-112-113-117-144
Schilder 35
Schipper 35-121-135-146-154-155
Schoenmaker 68-83-107-158-159-169-177
Schotsman 46
Schrijver 118-119-186
Schuitvoerder 35-158-171-172
Secretaris 18-19-20-48-63-70-101-119-129-130-146-147-150-151-152

Smid 57-135
Snijder 43-98-125-138-160-169-170-177-181-182
Soldaat 15
Steenplaatser 48
Taalman 20
Timmerman 63-135-180
Tingieter 154
Veerman 94
Verwer 45-69
Verwersknecht 154-155-156
Vice pastor 51-87
Waard 56-107-160
Wantsnijder 14-111-112-115-155-156-160
Warmoesman 118-119-120-129-130
Wijnverlaatster 169
Zeemleerbereider 107
Zeepzieder 139
Zeilmaker 135

