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Voor eventuele vragen, opmerkingen en verbeteringen
(anthoniusvandertuijn@gmail.com).
Als u gegevens uit deze bewerking gebruikt voor genealogische of historische doeleinden, dient een
verwijzing naar deze bewerking vermeld te worden. Bij gebruikmaking van gegevens uit deze
bewerking ten behoeve van publicaties, in welke vorm dan ook, moet een adequate bronvermelding
naar deze bewerking worden vermeld.
Nr. 1 folio 1 d.d. 20-07-1472.
Drie pondt grooten tsiaers losrenten up die stede vander Goude
ende gecomen sijn van Dibbout Harmansz. in testamente.
Wij burgermeijsteren, schepenen ende gemeen vroetschap der stede van der Goude doen condt allen
luden dat wij vercoft hebben van onser stede wegen ende up onse stede voorsz. Machtelt Wollef
Willemsz. weduwe drie pondt groot vlaems gelts of paijment dier waerde tsiaers an renten ewelick
durende. Om des wille dat mijn genadigen here ons belast heeft te vercopen hondert ende vijf ende
twintich pont groot tsiaers up sijn demeijnen, ter lossinge die penning om sestien. Welcke renten wij
gelooft hebben ende geloven in goeden trouwen jaerlicx wt te reijken ende te betaelen Machtelt
voorsz. of den houders sbriefs of hair gewairden bode op sinte Pieters dach advincula ende voirt van
jare te jare ende in paijmente voorsz. Ende sij der stede van der Goude voirsz. hier of betaelt ende wel
vergonden heeft den lesten penning mitten eersten, mit aldustaniger voirwaerden tot welker tijt dat die
tresoriers vander stede wegen believen sal. Soe sellen in dese voirsz. renten mogen lossenen die
penning mit sestien ende mitten renten die dan verschenen sijn nader beloop vander tijt. Ende waer
dat sake dat wij dese voirsz. renten jaerlicx niet en betaelden als voirsz. staet ende onse tresoriers die
dan wesen sullen worden vermaent voir scepenen van Machtelt voorsz. of den houders sbriefs of haer
gewaerden bode ende binnen vierthien daghen daer na geen betaelinge en quaem upten voorsz.
termine of in alre manieren als voirsz. is, soe geloven wij ende kennen ons schuldich te wesen
Machtelt voirsz. of den houders sbriefs daer nae alle dage tot eenre peijnen ende dachgelde boven
den renten voirsz. negen placken. Ende daer toe soe mach Machtelt voirsz. of den houders sbriefs of
haer gewaerden bode, alle jaer teijnden den rechten termijn van betalinge voirsz. comen ende kiesen
vier mannen wt den gemenen gerechte die up die tijt inden gerechte sijn ende manense in te leggen
rechtevoert na Machtelt voirsz. of den houders sbriefs of haer gewaerden bode vermaninge, sonder
vertreck ende sonder wederseggen in een tamelicke herberge daer sij die vier mannen wijsen sel.
Ende wij geloven hair voor ons ende onsen nacomelingen sonder vertreck ende sonder wederseggen
nae hair vermaninge rechtevoert in te gaen leggen in sulcken tamelicke herberge als sij ons wijsen sel
als voirsz. is. Ende daer niet wt te scheijden ter tijt toe dat Machtelt voirsz. of den houders sbriefs of
haer gewaerden bode van hoirre wegen vol ende al betaelt sijn van hair renten ende des gelijcx
vanden dach gelde dat dan verschenen is. Ende waer dat saecke dat Machtelt voorsz. of den houders
sbriefs overmits oerlogen, verdriften, dootslaegen, vredebraeck, rechtelick of vermits andere ongevale,
buten der stede vander Goude wonen moste ende sij haer renten binnen der stede vander Goude niet
manen en mochte, noch en woude, soe hebben wij geloeft ende geloven Machtelt voirsz. of den
houders briefs hoir renten alle siaers upten dach ende termijn voorsz. te betaelen ende te leveren
ongemaent up onse cost, sorge ende last als een vrij goet van allen commer ende van allen aentalen
tegen elken mensche binnen der stadt van Utrecht, binnen der stede van Brugge of binnen der stadt
van Antwerpen, up der stadt of steden voorsz. wissel. In welcker van deser voirsz. stadt of steden dat
sij die voorsz. renten geleitert willem hebben. Ende waert dat wij des niet en daden, soe mach
Machtelt voirsz. of den houders sbriefs of haer gewaerden bode wat poorter of poorters vander Goude
sij vinden in eenich tsheren landen of steden hoir lijf ende hoir goet besetten ende houden ende haer
voorsz. renten hem of winnen mitten gerecht gelijck of sij die sculden selve schuldich waren ter tijt toe,
want hem die voirsz. renten mitter peijnen die dan verschenen sullen wesen te samen vol ende al
betaelt sijn. Ende daer van en sel ons geen geleijde of vrijheijt in eenich tsheren landen of steden
ontheffen noch bescutten, noch mit geen vanden ongevallen voirsz., noch mit ontwisinge, vermits
eeniger soenen vonnissen oerdelen ofte seggen als voirsz. staet, ons mogen verwennen. Wij en
sullen die voirsz. renten mitter peijnen betalen sonder enige antwoerde die gevisiert is of diemen hier
tegen visieren mach. Voort soe hebben wij vertegen ende vertijen voir ons ende onsen nacomelingen
alle privilegiën van beden die heden van loesheden ende van subtilen vonden. Alle privilegiën des
cruces die genomen onstade soude mogen doen in eniger manieren. Ende daer toe alle privilegiën
constitueren gracien ende leren die geïmpetreert sijn of diemen naemaels impetreren soude mogen
van paeusen, van keijseren of van eenigen anderen heren princen ende prelaten ende daer toe alle
rechten geestelick ende waerlick. Alle dese voirsz. punten ende geloften hebben van burgermeijsters,
scepenen ende gemeen radt der stede vander Goude voirsz. Machtelt voirsz. of den houders sbriefs
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geloeft ende geloven wel ende trouwelic te houden ende te voldoen ende niet daer tegen te comen,
wij noch onsen naecomelingen, hier noch in geenre landen. In oirconde der waerheijt soe hebben wij
onse stede zegel an desen brief gehangen. Gegeven up ten twintchsten dach in Julio int jaer ons
heren dusent vierhondert twee ende tseventich.
Kanttekening: Dese renten zijn ofgelosste upten 17en novembris anno 1500 vijftich bij min Gherijt Gherijtsz. van weghen die
stede vander Goude.

Nr. 2 folio 1v. d.d. 09-01-1449.
Een schepenen brief van alre hande renten die heer
Pieter van Schoten den heijligen geest vercoft heeft.
Wij Aelbaren van Noorde ende Jan van Zonnevelt scepenen in Leijden oirkonden dat voir ons quam
heer Pieter van Schoeten priester mit sijns gecorens voichts handt ende geliede dat hij vercoft heeft
die heijlige geestmeesteren van Leijden als Sijmon Jan Stiensz., Clais Geritsz., Phillips van
Gaglenberch ende Jan Clais Willemsz. tot des heijligen geests behoiff, sulcke renten als hier nae
bescreven staen. Eerst up Gerijt Willemsz. huijs ende erve gelegen up Rapenburch bij der Haege
poort vijf scellingen paijments tsiaers mitte houden. Ende heeft belegen an die een zijde Jan IJsacxz.
ende an die ander zijde Jan Willem die metselair, streckende voir van der straet after inden Rijn. Item
up Jan Willemsz. huijs ende erve gelegen up Rapenburch twie ende veertich scellinge comans
paijments tsiaers mitte houde. Ende heeft belegen an die een zijde Gerijt Willemsz. voirsz. ende an
die ander sijde Heijnrick Heijnricxz., streckende voir van der straet after in den Rijn. Item up Valc die
tijmmermans huijs ende erve gelegen op ten hoick van der Bornstege sestien scellinge ende achte
penningen comans paijment tsiaers mitte houde. Ende heeft belegen an die een sijde Jan Claisz.
ende an die ander zijde den Rijnstraet, streckende voir vter Bornstege after an Jans voirsz. erve. Ende
heer Pieter voirsz. lovede die heijlige (geest)meesteren voirsz. of diet namails wesen sullen tot des
heijligen geests behoif dese voirsz. renten mitten houde vrij te waren jair ende dach alse recht is
alsmen vrij renten mitten houde schuldich is te waren. Voirt soe beliede hem heer Pieter voirsz. hier of
wel voldaen ende betaelt den lesten penninc mitten eersten. In oirkonden desen brieff bezegelt mit
onsen zegelen int jaer ons heren duijsent vierhondert negen ende veertich opten negenden dach in
Januario.
Nr. 3 folio 1v. d.d. 20-01-1469.
Een schepenen brief van alre hande renten die Willem van Bosschuijsen de oude
vercoft heeft Eewout Floris van Veldensz.
Wij Dirck van Zijl Jansz. ende Aernt Aernt Pouwelsz. scepenen in Leijden oirkonden dat voir ons quam
Willem van Bosschuijsen de oude ende geliede dat hij vercoft heeft Ewout Floris van Veldensz. sulcke
renten als hier nae bescreven staen die Willem voirsz. staende heeft op huijsen ende erven gelegen
binnen der stede van Leijden ende verschijnen alle jair tot alre goidsheijligen dage. Eerst op Clais
Gerijtsz. huijs ende erve gelegen int Noorteijnde bij die Hage voort negen ende twintich scellingen twie
penningen comans paijments tsiaers mitte houde ende heeft belegen an beijden sijden Clais Gerijtsz.
voirsz., streckende voir vander straet after an Clais voirsz. erve. Item op Pieter Jacopsz. huijs ende
erve gelegen in Jan van den Wouden landt, twalef scellingen vier penningen comans paijmets tsiaers
mitte houde ende heeft belegen an die een sijde Groenhaesen graft ende straet die dair onder gaet
ende an die ander sijde Pieter Jacopsz. die tijmmenrman, streckende voir wt Jan van der Woude graft
after an Maritgen die naijsters erve. Item op Fije, Aernt Blocx wedewij huijs ende erve, gelegen after
die Witte Nonnen tien scellingen achte penningen comans paijments tsiaers mitten houde ende heeft
belegen an die een sijde Aecht coman Jans wedewij ende an die ander zijde Dammes Claesz.,
streckende voir wt die graft after an die van Honthorst erve. Ende alle dese voorsz. renten heeft men
den personen boven gescreven diese staende sijn op hoir voirsz. huijsen ende erven, elc bijsonder
voir ons scepenen voirsz. geboden naden recht vander stede die sij met an hem genomen noch of
geloffent en hebben. Ende Willem van Bosschuijsen voirsz. lovede Ewout voirn. alle dese voirsz.
renten mitten houde die staende sijn opte voirsz. huijsen ende erven vrij te waren, jair ende dach als
recht is ende alsmen vrij eijgen renten mitten houde op huijsen ende erven schuldich is te waren.
Ende van desen coep beliede hem Willem van Bosschuijsen voirsz. wel voldaen ende betailt den
lesten penninc mitten eersten. In oirkonde desen brieve besegelt mit onsen zegelen. Int jaer ons
heren duijsent vierhondert negen ende tsestich opten twintichsten dach in Januario.
Nr. 4 folio 2 d.d. 30-11-1469.
Transficx.
Wij Paidze Pietersz. ende Jan Aernt Pouwelsz. scepenen in Leijden oirkonden dat voor gerechte
quam Ewout Floris van Veldensz. ende gaf over die heijlige geestmeesteren tot Leijden alse Dirc
Gerijtsz., IJsbrant Heijnricxz., Jan Florisz. ende Jacop Pieter Coepsz. totten armen behoef, enen
scepenen brief daer dese brief doirsteecken is, mit recht ende mit vonnisse alse recht is. Ende
scepenen wijsden die heijlige geestmeesteren voorsz. of diet namaels wesen sullen totten armen
behoef dair mede te winnen ende te verliesen in allen schijn oft Ewout voorn. selve wair. Ende wairt
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dat dese renten inden principael brief begrepen bij Ewout voirsz. becommert, belast of beswairt
waeren boven tinhouden vanden voirsz. principael brief dan desen brief doirsteecken is, dat
geloveden Ewout voirsz. ende Jacob van den Sande mit gesamender hant ende elcx voir alle die
heijlige geestmeesteren voirsz. of diet naemaels wesen sullen totten armen behoef op te rechten ende
te beteren. Ende Ewout voirsz. lovede Jacop van den Sande voirn. hier of schadelois te houden. Ende
alle dese renten inden voirsz. principael brief begrepen, daer dese brief doirsteecken is, heeft men
den parsoenen inden selven principael brief begrepen diese staende sijn op hoir huijsen ende erven,
elc bijsonder voir ons scepenen voirsz. geboden naden recht van der stede die sij niet an hem
genomen noch of gelossent en hebben. In oirkonden desen brieve besegelt mit onsen segelen. Int
jaer ons heren duijsent vierhondert negen ende tsestich opten lesten dach in Novembri.
Nr. 5 folio 2 d.d. 1494.
Item dese nae geschreven perchelen van renten sijn gecomen in beteringe van Willem van Woude om
ander renten die Willem voorsz. den heijligen geest jaerlicx plach wt te reijcken van sijn vaders wegen.
Actum anno ’94.
Nr. 6 folio 2v. d.d. 20-08-1494.
Wij Dirck Dircx zoen ende Pieter de Grebber schepenen in Leijden oirkonden dat voir ons quamen
Willem van den Woude staende inder stede voichdie mit heren Willem van Bosschuijsen ridder bailiu
van Rijnlant ende Jacob van Bossehuijsen als voichden ende naeste magen vanden voirsz. Willem
vanden Woude hoiren oem op die een zijde ende die heijlige geestmeesteren van Leijden alse Aelwijn
Pietersz. Tollenair, Claes Cornelisz., Dirck Aernt Jansz. ende Gerijt Claisz. Egmont van des heijligen
geests wegen op die ander zijde. Ende bekenden als dat Willem van den Woude voirsz. den heijligen
gheest jairlicx sculdich is wt te reijcken ende te betalen ses ponden paijments ende een quartier van
enen pennijnck paijment tsiairs als voir zijn kints aendeel van sulke landen als Jan van den Woude
des voirsz. Willem van den Wouden vader vanden heijligen geest, van den gasthuijse van sinte
Kathrijnen ende vanden joncvrouwen ende baghijnen van den Groeten Baghijnhove van sinte
Agnieten staende after sinte Pieters kerck binnen Leijden in enen erfpachte an genomen heeft. Ende
gelegen zijn binnen Leijden op Rapenburch die welcke landen voirt bij Jan van den Woude saliger
gedachten in poortrechte alrehande personen in voirtijden wtgeven zijn. Van welcke erfpachte die
voirsz. Willem van den Woude anden heijlige Geest bewesen is zijn kints deel, jairlicx te betaelen. Soe
ist dat Willem van den Woude voirsz. bij consente van heren Willem van Bosschuijsen ende Jacob
van Bosschuijsen zijne voichden voirsz. op die een zijde ende die heijlige geestmeesteren voirsz. voir
hem ende voir die gene die naemaels heijlige geestmeesteren wesen sullen op die ander zijde,
bekennen dat zij bij consente ende goetduncken vanden gerechte tsamen mit malkander
overgecomen zijn van den voirsz. erfpachte die Willem van den Woude voirsz. den Heijligen geest
sculdich is geweest wt te reijcken in sulcker manieren als hiernae volget ende bescreven staet. Dats te
weten dat Willem van den Woude voirsz. bij consente ende goetduncken van zijne voirsz. voichden
ende naeste maegen den heijligen geestmeesteren voirsz. tot des heijligen geests behoeff bewesen
heeft ende bewijst mit desen brieve seven pont seven scellingen ende vier penningen paijments tsiairs
mitten houde. Te betalen alle jair tot Alre Heijligen daege, staende up sulcke huijsen ende erven als
hier nae volgen ende bescreven staen. Item inden eersten op Vrederick Vredericxz. twie cameren mit
hoiren erven gelegen op die Graft after Jherusalem sestien scellingen goets gelts tsiaers mitten
houde. Item dair naest op Jan Eijlaerts zoens huijs ende erve ses scellingen goets gelts tsiairs mitten
houde. Item daer naest op Jan Jansz. huijs ende erve vier scellingen goets gelts tsiairs mitten houde.
Item dair naest op Jan Eijlaertsz. huijs ende erve viertien scellingen ende drie penningen goets gelts
tsiairs mitten houde. Welcke vier perchelen alse vanden cameren ende huijsen elck mit hoiren erven
belegen hebben an die een zijde Dirck Dircxz. printer ende an die ander zijde der stede Vestgrafte,
streckende voir wter grafte after an der stede Vestgraft. Iten op Cornelis Jansz. appoteeckers tuijn
ende erve die Willem Gerijtsz. appoteecker toe plach te behoiren seven scellingen goets gelts tsiairs
mitten houde. Item daer naest op Joost die appotekers camere mit hoiren erve twintich schellingen
goets gelts tsiairs mitten houde. Ende desen tuijn Cornelis voirsz. toebehoerende ende Joesten voirsz.
camer mit hoiren erve hebben belegen an die een zijde here Jan Dircxz. ende an die ander zijde Joest
die appoteker selver, streckende voir wter graft after an die Vestgraft. Item op Cornelie Jans dochters
huijs ende erve negen scellingen goets gelts tsiairs mitten houde. Ende heeft belegen an die een zijde
Alijdt Jan Heermans wedewij ende an die ander zijde Adriaen Pietersz., streckende voir wter graft
after an Heijn Roesten thuijn. Item op Gheertrijt Dirck Allairtsz.
Folio 3.
wedewijen huijs ende erve vijf ende twintich(*) scellingen comans paijments tsiairs mitten houde. Ende
heeft belegen an die een zijde Adriaen Pietersz. voirsz. ende an die ander zijde Willem Phillipsz. die
tijmmerman, streckende voir wter graft after an Gerijt Roesten huijs ende erve. Item op Clais Jacobsz.
die patijnmaeckers huijs ende erven, gelegen op die Graft leggende onder heer Mouwerijn van
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Leijdens(**) huijs vijftien scellingen ende ses pennijngen goets gelts tsiairs mitten houde. Ende heeft
belegen an die een zijde Jacop Hugen erfnamen ende an die ander zijde Clais Reijmbrantsz. die
deckers huijs ende erve, streckende voir wt die grafte after an Clais Jan Claisz. cameren mit hoiren
erven. Ende alsoe Willem van den Woude den heijligen geest jairlicx schuldich is geweest voirden
voirsz. erfpachte jairlicx wt te reijcken ses pont ende een quartier van enen penninck comans
paijments tsiairs. Soe is te weten dat Willem van den Woude voirsz. den heijligen gheest aenden
voirsz. renten tover bewesen heeft seven ende twintich scellingen drie pennijngen ende drie quartiers
van enen penninck comans paijments tsiairs dair voir dat die heijlige geestmeesteren voirsz. den
voirn. Willem van den Woude ende zijne voirsz. voichden gegeven ende betailt hebben voir elcken
pennijnck twie ende twintich pennijngen ende beloopt tot eenre somme van dertich ponden ende
elftalven pennijnck hollants comans paijments. Van welcken gelden voirsz. Willem van den Woude mit
zijne voirsz. voichden hem beliede vanden heijlige geestmeesteren voirsz. wel voldaen ende betailt
den lesten pennijnck mitten eersten. Voirt soe gelovede Willem van den Woude voirsz. bij consent
ende goetduncken van heeren Willem van Bosschuijsen ridder ende Jacop van Bosschuijsen zijn
neven ende voichden voirsz. den heijligen geest voirn. dese voirsz. seven pont seven scellingen ende
vier penningen paijments tsiairs mitten houde, vrij te waren jair ende dach alse recht is ende alsmen
vrije renten mitten houde op huijsen ende erven sculdich is te waren. In oirkonde desen brieve
bezegelt mit onsen zegelen. Int jair ons heeren duijsent vierhondert vier ende tnegentich upten
twintichsten dach in Augusto.
(*). Kanttekening: Deese vijf ende twijntich st. is bij sceepenen of geschat den 10 e October anno ’77 ende is zuvers gelt of
gecoemen zeventich gulden.
(**). Kanttekening: Deese vijftien schellingen ende zes penningen zijn ofgeschat volgende die blaffert van ’81 ende is off
gecomen 20 gr. 16½ st.

Nr. 7 folio 3 d.d. 13-02-1498.
Gecofte diversche renten van sinte Pieters kercke.
Wij Pieter Heijnrick Reijnersz. ende Huge Hugesz. van Zwieten scepenen in Leijden oirkonden dat voir
ons quamen die kerck meesteren van sinte Pieters kercke binnen Leijden als Clais Heijnricxz., Pieter
Paedze, Adriaen Florisz. van Adrijchem ende Dirck Meesz. ende gelieden dat zij voir hem ende voir
den genen die naemaels kerckmeesters wesen zullen van der voirsz. kercke wegen bij consent ende
goetduncken vanden gerechte vercoft hebben den heijligen geestmeesteren binnen Leijden alse Dirck
Aerntsz., Jorijs Jansz., Dibbout Harmansz. ende Jacop Tuijninck ende den genen diet naemael wesen
sullen tot des voirsz. heijligen geests behoeff, alsulcke perchelen van renten staende op huijsen ende
erven binnen Leijden als hier naer volgen. Item inden eersten op Lambrecht Splintersz. huijs ende
erve, gelegen int zuijteijnde in die Nobelstraet drie scellingen ende vier penningen paijments tsiairs
mitten houde. Ende heeft belegen an die een zijde IJsack Aelwijnsz. ende an die ander zijde Clais
Huge zoen, streckende voir van der straet after aen Clais Hugesz. huijs ende erve. Item op Bouwen
Zijvertsz. huijs ende erve gelegen op die Coepooerts graft drie scellingen paijments tsiairs mitten
houde. Ende heeft belegen an die een zijde Ewout Florisz. wedewij ende hoir kinderen ende
Folio 3v.
an die ander zijde Rutger Claisz. ende Pieter Claisz., streckende voir wter graft after an Gerijt
Pietersz. huijs ende erve. Item Ewout Florisz. weduwe ende hoir kinderen huijs ende erve gelegen op
die Coepoerts graft drie scellingen paijments tsiaers mitten houde. Ende heeft belegen an die een
zijde die wedewij ende kinderen voirsz. ende an die ander zijde die Stienschuijr mitter straet die dair
onder gaet, streckende voir wter graft, after an Andries Florisz. huijs ende erve. Item op Willem van
Bosschen erfnamen huijs ende erve gelegen op die Vliet, twintich scellingen paijments tsiairs mitten
houde ende heeft belegen an die een zijde Willem van Bosschen erfnamen voirsz. ende an die ander
zijde Dirck Dircxz. decker, streckende voir wt die Vliet after aen Willem van Bosschen erfnamen
cameren. Item op Clais Harmansz. huijs ende erve gelegen op die Cellebroertgens graft twie
scellingen ende achte penningen paijments tsiairs mitten houde. Ende heeft belegen an die een zijde
Jan Bouwensz. ende an die ander zijde Adriaen Allertsz., streckende voir wter graft after an Clais
Andries Cellen huijs ende erve. Item op Jan Bouwensz. huijs ende erve gelegen op die
Cellebroertgens graft, twie schellingen ende achte pennijngen paijments tsiairs mitten houde. Ende
heeft belegen an die een zijde Clais Harmansz. ende an die ander zijde der Stede veste. Item op
Willem Engels huijs ende erve gelegen in sinte Pieters Kersstege, drie scellingen ende vier penningen
paijments tsiairs mitten houde. Ende heeft belegen an die een zijde Clais Vos ende an die ander zijde
meester Clais Andries Hugesz., streckende voir wter stege after an meester Clais voirscr. schuijr ende
erve. Item op Clais Vossen huijs ende erve gelegen in sinte Pieters Kersstege, dertien scellingen ende
vier penningen paijments tsiairs mitten houde. Ende heeft belegen an die een zijde Willem Engel ende
an die ander zijde Aechte van Leijden, streckende voor wter stege after aen meester Clais Andries
Hugesz. schuijer ende erve. Item op Mathijs Willemsz. huijs ende erve gelegen in Coppenhiecx stege,
vijff scellingen vier penningen paijments tsiairs mitten houde. Ende heeft belegen an die een zijde
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Lijsbet Harmans dochter ende an die ander zijde Pieter Sijmonsz., streckende voir wter stege after
inden Ouden Rijn. Item op Huge van Zwietens aelmis cameren gelegen op die Papengraf topten
hoeck vande Volresgraft gehieten Sijon, vijf ende dertich schellingen paijment tsiairs mitten houde.
Item op Jan Lambrechtsz. huijs ende erve gelegen op die Middelste graft, twintich schellingen
paijments tsiairs. Ende heeft belegen an die aan zijde Clais Woutersz. ende an die selve zijde Clais
van Backom ende an die ander zijde Jan Lambrechtsz. voirsz., streckende voir wter graft after aen
Jacop van der Graften huijs ende erve. Item op Lijsbet, Clais Jacop Monnicxz.(of Monincxz.) weduwe
huijs ende erve opten Nuwen Rijn, drie ponden paijments tsiairs. Ende heeft belegen an die een zijde
Clais die Man ende en die ande zijde Jutte, Pieter Jansz. wedewij, streckende voir wten Rijn after op
die Nuwe straet. Item op Lambrecht die backers(*) huijs ende erve gelegen op die Hogewoirt,
sessende twintich scellingen ende achte penningen paijments tsiairs. Ende heeft belegen an die een
zijde Jacop Willems zoen ende an die ander zijde Mees Jansz., streckende voir vander straet after in
Dirck van Bosschen stege. Item op Clais Willemsz. huijs ende erve gelegen int zuijteijnde in die
Nobelstraet, twintich scellingen paijments tsiairs. Ende heeft belegen an die een zijde die stege die
dair onder gaet ende an die ander zijde Engel Jansz., streckende voir van der straet after an Huge
Meesz. huijs ende erve. Item op Willem Kerstantsz. huijs ende erve gelegen op die Stienschuijer,
sessendetwintich scellingen ende achte penningen paijments tsiairs. Ende heeft belegen an die een
zijde sinte Jacops gasthuijs ende an die ander zijde Clais Mast, streckende voir wter Stienschuijer
after an sinte Jacops gasthuijs schuijer ende erve. Item op Phillips Pietersz. tijmmermans huijs ende
erve gelegen int noort
Folio 4.
eijnde op Rapenburch twintich schellingen paijments tsiairs. Ende heeft belegen an die een zijde
Floris die Rijck ende an die ander zijde die Oude Vest mitter straet die dair onder gaet, streckende voir
wter straet after aen Ghijsbrechts Jansz. Lichters huijs ende erve. Alle welcke voirsz. renten
verschijnen jairlicx tot Voirschoeten ende Valkenburger marcten. Ende die kerckmeesteren voirsz. voir
hem ende voirden genen die namaels kerckmeesteren wesen sullen vander voirsz. kercke wegen,
loveden den heijlige geestmeesteren voorn. ende den genen die naemaels heijlige geestmeesters
wesen sullen tot des voirsz. heijlige Geests behoeff dese voirsz. renten vrij te waren jair ende dach
alse recht is ende alsmen vrije renten schuldich is te waren. Ende van desen coepe belieden hem die
kerckmeesteren voirsz. totter voirsz. kercke behoeff wel voldaen ende betailt, den lesten penninck
mitten eersten. In oirkonden desen brieve bezegelt mit onsen zegelen. Int jaer ons heren duijsent
vierhondert acht ende tnehentich opten dertienden dach in Februario.
(*). Kanttekening: Den 1e April 1624 is dese 26 sch. 8 penn. staende op Lambrecht de backers huijs afgelost bij Dirck Adriaensz,
van Leeuwen met seven en twintich gulden capitael vide den blaffaert de anno 1624 folio 17.

Nr. 8 folio 4 d.d. O.L.Vrouwen avond annuntiatio 1368.
Dit is Harman Willemsz. testament.
Wij Gherijt Heerman ende Jan Costijns zoen scepen in Leijden orconden dat voir ons quam Harman
Willems soen ende geliede dat hij vijtgegeven heeft Willem vander Dob den tijmmerman een huijs
ende erve te poirtrecht, dat ghelegen is op Rapenburch. Ende belegen heeft an die ene side Harman
voirsz. mit zijnen cameren ende an die ander side der Stede veste mit enen gemienen wege dieze
tusschen gaet ende after Philips Willems soen dor gaens mit een hoffstede. In allen voirwaerden als
hier nae bescreven staet, om drie pont hollants in comans pamente siaers. Ende dese renten sel men
betaelen tot Meijen dage naestcomende. Ende voirt alle jairs op den Meijen dach in pamente alse tot
alker termijn binnen Leijden gheve ende gaef wesen sel ende broet ende bier mede coepen mach.
Voirt soe sient voirwairden datmen dit voirsz. huus ende erve vervoirhuijren sel van sterfte ende van
coep tot allen tiden als si verscinen mit half den renten. Ende wes men dair of split dair sel Harman
voirsz. selve houden of blijven ende hun den coep op te dragen ende te vervoirhuijren in allen
manieren alse voirsz. is na den beloep dat opt hele huus ende erve staet. In orconde desen brieve
besegelt mit onsen segelen. Int jair ons heren 1300 acht ende tsestich op Onser Vrouwen avont
annuntiatio.
Nr. 9 folio 4 d.d. dinsdag na Beloken Pinsteren 1384.
Transficx.
Wij Huge van der Handt ende Claes Willem Borts soen scepenen in Leijden oirconden dat voir
gerechte quam Harman Willemsz. ende gaf over Vrancke Diedwaren soen ende Pieter Butenwech
Gerijts soen nu ter tijt heijlige geestmeesters in Leijden of namaels wesen sullen tots heijligen gheests
behoef ende scepene brief dair dese scepene brief doir ghesteken is mid recht mid vonnesse als recht
is. Ende scepenen wijsden die heijlige geestmeesters voirsz. mede te winnen ende te verliesen tots
heijlige Geests behoef tot viertich schellinghe hollants comans paijments tsiairs. Des so sullen die
heijlige geestmeesters voirsz. jairlicx weder wtreken sinte Pieters kercke ende tgasthuijs te Leijden
elcx vijf scellinge comans paijments ende Peternellen Dovevoets wedue twintich penninge goedts
gelts tsiairs. Ende voirt alle jair doen Lisabetten, Harman Willems soens wijfs jarichtijt als tsheijlichs
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geests boec dair of inhout. In oirkonde desen brieve besegelt mid onsen segelen. Int jair ons heren
duijsent drie hondert vier ende tachtich tsdinxdaghes na Beloken Pinxster.
Nr. 10 folio 4v. d.d. dinsdag na Beloken Pasen 1384.
Dit is Lijsbeth, Harman Willemszs. testament.
Wij Claes Willem Borts soen ende Jan Grieten zoen schepenen in Leijden oirkonden dat voir ons
quam Jan Dircs soen die tijmmerman ende beliede Vrancke Diedwaren soen ende Pieter Butenwech
nu ter tijt heijlige gheestmeesters off die namaels wesen sullen in sinte Pieters kercke te Leijden tots
heijligen gheests behoef sculdich te wesen viertien scellingen hollants comans paijments tsiaers
mitten houde, te versiene ende staende up een huijs ende erve dat geleghen is up Rapenburch. Ende
belegen heeft an die ene zijde Pieter die santvoerder ende an die ander zijde Lisabet Jan Melijs soens
wedue, streckende voir vter veste afterwairts an Jan voirmans soens erve. Ende dese voirseijde
renten alle jair te betaelen tot Meijen daghe, welcke renten voirsz. Lisabet Harman Willems zoens
besprac den heijligen geest voirsz. in rechten testamente. In orokonde desen brieve besegelt mid
onsen seghelen. Int jair ons heren duijsent driehondert vier ende tachtic tsdinxdages na Beloken
Paischen.
Nr. 11 folio 4v. d.d. 05-03-1388.
Een brief van 24 groten tsiaers mitten houde dat Jacob Foijkens,
Berwout Willemsz. vercoft heeft.
Wij Claes Rengher ende Willaem Aernts soen scepenen in Leijden oirkonden dat voir ons quam Jacob
Foijkiaens soen ende gelieden dat hij vercoft heeft Berwout Willaems soen vier ende twintich grote
tsiairs comans paijments mid den houde die Jacob voirsz. staende hadde up Mercelein Gisebrecht
Willaems soens weduen huijs ende erve dat geleghen is in Oetgods steghe. Ende beleghen heeft an
die ene zide Jacob Foijkijns soen voirscr. mid zinen huijse ende erve ende an die ander zijde
IJsebrant Gherijts soen, streckende voir vter steghe afterwairts an Jacob Letten erve. Ende dese
renten voirscr. alle jair te betalen tot Voirscoten ende Valkenburger marcten. Ende Jacob Foijkijns
soen voirsz. beliede hem hier of voldaen ende betaelt, den lesten penninc mitten eersten. In oirkonde
desen brieve beseghelt mid onsen seghelen. Int jair ons heren duijsend drie hondert acht ende
tachtich up den vijften dach in Maerte.
Nr. 12 folio 4v. d.d. 15-05-1398.
Transficx.
Wij Jan Jan Vocken soens soen ende Willem Kerstants soen scepenen in Leijden oirconden dat voer
gherecht quam Berwout Willems soen ende gaf over Willem Jan Willems soensoen en Vranc IJsac, nu
ter tijt heijlige geestsmeesters tot des heijlichs geest behoef enen scepen brief daer dese scepen brief
doersteken is, mit recht ende mit vonnesse alse recht is. Ende scepenen wijsden die heijligen
geestsmeesters voersz. oft diet namaels wesen sellen tot des heijlighen gheest behoef mede te
winnen ende te verliesen, in allen scijn oft Berwout selve waer. In oirkonde desen brieve bezegelt mit
onsen zegellen. Int jair ons heren duijsent drie hondert echt ende tnegentich upten vijftienden dach in
Meij.
Nr. 13 folio 4v. d.d. 13-12-1381.
Dit is Machtelt Jan Brouwers wijfs testament.
Wij Vranc Michiels soen ende Bertelmees van Zwieten scepenen in Leijden oirconden dat voir ons
quam Jan Dircs soen die timmerman ende geliede dat hij bewijst heeft Dammes Zegers soen ende
Jacob Vinken soen die nu ter tijt bewaerres sijn vanden heijligen geest in sinte Pieters kercke te
Leijden of naemaels wesen sullen tot des heijlichs gheests behoef tien scellinge hollants comans
paijment tsiaers die Machtelt Jans brouwers wijf was, den heijligen gheest voirnoemd besprac in horen
lesten luie. Te versien ende staende op die helft van enen helen huse ende erve Jan Dircs voirseijt nu
ter tijt die eijgendom heeft. Ende belegen heeft an die ene zijde Aernd Soetme ende an die ander zijde
Willem Heijnrics soen beijde mit horen husen ende erven, streckende voir van der Breder straet
afterwaerts an een stege die vander Crepels stege gaet ander Stede vest. Ende dit sel wesen in
manieren dat die heijlige gheestmeesters voirsz. of namaels wesen sullen alle jair doen sellen
Machtelden jaricheijt voirnoemd also als des heijlichs geests boec daer of in hout dair die gemien
jairrichtijden in geteijckent staen. Ende dese voirseijde renten alle jair te betaelen tot Voirscoten ende
Valkenburger marcten. In oirkonde desen brief bezegelt mit onsen zegelen. Int jair ons heren dusent
driehondert een ende tachtich op sinte Lucien dach.
Kanttekening: (Verscholen in de rug) Waarschijnlijk afgelost in 1545.

Nr. 14 folio 5 d.d. 17-09-1384.
Dit is Wouter vander Bregge testament ende Alijdt zijn wijff.
Wij Dirck Poes Jans soen van Leijden ende Claes Willem Borts soen scepenen in Leijden oirkonden
dat voir ons quam Wouter van der Bregge bij sinen gaenne bi sinen staenne ende bij sinen gesonden
live ende gaf over puurlic om goods willen ende om orbaer ende zalicheijt sijnre ouder zielen, sijns
selves ende sijns wijfs, Vrancke Dietwaren soen ende Pieter Butewech Gherijt Lams soen die nu ter
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tijt bewaerres sijn vanden heijligen geest in sinte Pieters kercke te Leijden tot des heijlichs gheests
behoef, alsulcke renten als hier nae bescreven staen. Ende sijn gheleghen op husen ende erven in
die Crepelsstege ende daer ontrent ende mit een ijegelick dat hout wtgeset een erfgen dat Wouter
voirsz. noch toehoirt, dat sonder hout is. Welc erftgen belegen heeft an die ene zide Willem Heijnrics
soen ende an die ander zide Trude Aernd Rielands wedue, beijde mit horen husen ende erven. Inden
eersten Heijn die scoemaecker drie scellingen hollants goets gelts tsiairs. Item Fie Dircs drie
scellingen hollants goet gelts tsiairs. Item Willem Heijnrics soen achtien penningen hollants goets gelts
tsiairs. Item Wouter van der Bregghe voirnoemd achtien penninghen hollants goet gelts tsiairs. Item
Trude Aernd Rielands wedue ses scellingen hollants goets gelts tsiairs. Item Hille Oetgods vier
scellingen hollants goets gelts tsiairs. Item Gherijt Bronstgen vier sceliigen hollants goets gelts tsiairs.
Item Jutte Dirc Willems soens ses scellingen hollants goets gelts tsiairs. Item Jan Heinrics soen ses
scellingen hollants goets gelts tsiairs. Item Jacob die crepel ses scellingen hollants goets gelts tsiairs.
Item Jan Duven man ses scellingen hollants goets gelts tsiairs. Item Jan Muijscomme drie scellingen
hollants goets gelts tsiairs. Item inden Sac op twalif huijsen ende erven, stamen viertich scellingen
hollants goets gelts tsiairs. Ende alle dese renten voirsz. te betalen alle jair tot Voirscotenre ende
Valkenburgher marcten. Ende dit sel wesen in manieren dat die heijlige geestmeesters voorseijt of diet
namaels wesen sullen alle jair geven ende wtreijcken sellen den goodhuse van sinte Pieterskercke te
Leijden ende den gasthuse inder prochijen voirnoemd elc een pond hollants goets gelts tsiairs. Ende
hier om sellen die heijlige geestmeesters ende die goodshuijs meesters van sinte Pieters kercke te
Leijden ende die gasthuijs meesters die nu sijn of namaels wesen sullen, tot drien virsceijden tiden
alle jair doen Wouters jairrichtijt voirsz., Aliden sijn wijfs, sijns vader ende sijnre moeder. Inden eersten
so sellen die heijlige geestmeesters die nu sijn of namaels wesen sullen dese voirseijde memorien
doen des sonnedaechs ende des manendaechs na Onser Vrouwendach assumptio, die goodshuijs
meesters des dinxdaechs ende des woensdaechs na sinte Martijns dach inden winter ende die
gastshuijs meesters des donredaechs ende des vridaechs na sinte Valentijns dach. Ende een ijegelijc
van desen drien sellen setten nae beloep hoire voirnoemder tijt tsavonds ter Vigelij ende tsochtens ter
missen vier scoen waskairsen. Voirt so sellen sij geven den prochipapen van sinte Pieters kerck te
Leijden tsavonds ende tsochtens elc achte penningen paijments ende den coster vier penningen
paijments ende elken cappellaen die geprovent is inder kercken voirsz. ende een ijegelijc broeder
vanden vijf biddenden oirde die termanarius is ende te grave comd tsavonds ende tsochtens twie
penningen paijments. Voirts so sellen die heijlige geestmeesters voirsz. of diet namaels wesen sullen
jaerlix wtreijcken ende gheven den goodshuse van Onser Vrouwen kerc in Marendorp tien scellingen
hollants goets gelts ende dair om so sellen die goodshuijs meesters vander kerc voirsz. die nu sijn of
namaels wesen sullen alle jair doen Wouters jairrichtijt van der Bregge voirseijt, Aliden sijns wijfs, sijn
vader ende sijnre moeder des sonnendaechs ende des manendaechs na sinte Servaes dach. Ende
sellen setten vier scoen waskairsen tsavonds ter Vigelij ende tsochtens ter missen. Ende gheven den
prochipaep tsavonds ende tsochtens achte penninghen paijments ende den coster vier penningen
paijments ende elken cappellaen die inder kerc voirseijt geprovent is ende te grave comd tsavonds
ende tsochtens twie penningen paijments. Voirt se sellen die heijlige geestmeesters die nu sijn of
namaels wesen sullen, alle jair wtreijcken ende geven den prochipapen van sinte Pieters kercke te
Leijden tien scellingen hollants goets gelts. Ende daervoir sellen si drie werve ter weer grafganc doen
tot joncfrou Sophien, Wouters moeder van der Bregghe voirsz. grave. Item so sellen si geven alle jair
den prochipaep van Onser Vrouwen kerck in Marendorp ende den coster also verre als hi priester is,
elc vijf scellinge hollants goets gelts ende dair voir sellen si hoirlijc driewerve ter weec grafganc doen
op een graf dair mese wijst. Ende waer dat zake dat die coster ghien priester en waer, soe souden die
vijf scellingen die hi hebben soude den heijlige geest blijven. Voirt waer oec dat zake dat die
prochipapen van sinte Pieters kercke te Leijden ende die prochipaep van Onser Vrouwen kerc in
Marendorp ende die coster aldair voirnoemd dese renten niet an nemen en wouden ende dair voir
doen als voirscreven staet, so soudse die heijlige gheest behouden totter armer behoef. Ende alle
dese renten voirseijt sellen die heijlige gheestmeesters die nu sijn of namaels wesen sullen, alle jair
wtreijcken ende een ijegelic voirsz. betaelen tot heijliger misse. In oirkonde desen brief bezeghelt mit
onsen zeghelen. Ende ic Wouter vander Bregghe voirnoemd want ic wil ende begeer dat dit testament
voirsz. stade ende vaste ende onghehindert blijve, so heb ic om die meerre zekerhede desen brief
selve mede bezeghelt mit minen zegel. Int jair ons heren duijsend driehondert vier ende tachtich op
sinte Lambrechts dach.
Nr. 15 folio 6 d.d. 13-05-1403.
Wi Willem Jan Vos soen ende Dirck Foijtgen Jacops soen scepenen in Leijden oirconden dat voir ons
quam Ghevaert van Doern ende gheliede dat Ghijsbrecht Jans soen up sijn huijs ende erve staende
heeft tien scellingen hollants comans paijments siaers alle iair te betalen te Meij. Welck huijs ende
erve geleghen is inder Lombaerder stege ende heeft beleghen an die een side Mathijs Coels ende an
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die ander sijde heren Hugen priester, mit horen huse ende erven. In oirkond desen brieve bezeghelt
mit onsen zegelen. Int jair ons heren duijsent vierhondert ende drie op sinte Servaes dach.
Nr. 16 folio 6 d.d. 30-08-1414.
Transficx.
Wi Gerijt die Griemer Ermboutsz. ende Pieter Pieter Dirck Aelwijnsz.z. scepenen in Leijden oirkonden
dat voir gherechte quam Ghijsbrecht Jansz. ende gaf over Claes Adensz. enen scepen brief dair dese
brieff duer steken is mit recht ende mit vonnesse also recht is. Ende scepenen wijsden Claes Adensz.
mede te winnen ende te verliesen in allen schijn oft Ghijsbrecht voirsz. selve wair. In oirkond desen
brieff bezeghelt mit onsen zegelen. Int jair ons heren duijsent vierhondert ende viertien upten
dertichsten dach in Augusto.
Nr. 17 folio 6 d.d. 09-05-1416.
Transficx.
Wi Gerijt die Griemer Ermboutsz. ende Heijnric Dammesz. scepenen in Leijden oirkonden dat voor
gherechte quam Claes Adensz. ende gaff over brueder Willem van Wijc priester tot des convents
behoef van Haerlem oirdens Onsen Vrouwen Brueder twie scepenen brieve dair dese brieff
duersteken is mit recht ende mit vonnesse alse recht is. Ende scepenen wijsden brueder Willem
voirsz. tot des convents behoef voirn. mede te winnen ende te verliesen in allen schijn oft Claes
Adensz. voirscr. selve wair. In oirkond desen brieve bezegelt mit onsen zeglen. Int jair ons heren
duijsent vierhondert ende zestien upten negenden dach in Meij.
Nr. 18 folio 6 d.d. vrijdag na 11-11-1422.
Transficx.
Wij Pieter van Leijden Dircxz. ende Hughe Andriesz. scepenen in Leijden oirkonden dat voir gherechte
quam broeder Maertijn van Haerlem Onse Vrouwen Broer mit sijns voechts hant ende gaf over van
des convents wegen Claes Adensz. drie scepen brieve daer dese brief doersteecken is mit recht ende
mit vonnesse alse recht is. Ende scepene wijsden Claes voirsz. mede te winnen ende te verliesen in
allen schijn oft broeder Maertijn van des convents weghen voirsz. selve wair. In oirkond desen brieve
bezegelt mit onsen zeglen. Int jair ons heren duijsent vierhondert twie ende twintich tsvridagen nae
sinte Martijns dach inden winter.
Nr. 19 folio 6 d.d. 16-08-1429.
Transficx.
Wij Willem Heerman ende Jan Reijner Ghijsbrechtsz.z. scepenen in Leijden oirkonden dait voir
gherechte quam Claes Adensz. ende gaf over den prior ende convent vanden Reguliers tot
Leijderdorp vier scepene brieven dair dese brief doir steken is, mit recht ende mit vonnesse alse recht
is. Ende scepenen wijsden die prior ende convent voirscr. mede te winnen ende te verliesen in allen
schijn oft Claes voirsz. selve wair. In oirkonden den brief bezegelt mit onsen zeglen. Int jair ons heren
duijsent vierhondert negen ende twintich opten sestienden dach in Augusto.
Nr. 20 folio 6 d.d. 28-11-1429.
Transficx.
Ic Dirc van Woud bastert schout tot Esseliker woude ende Sijmon Pietersz. ende Gerijt Bartoutsz. als
tughe dair over gheroepen, doen kond ende kenlic allen luden die desen brieff sullen sien of horen
lesen dat wij dair an ende over waren daer Clemeijns Sijmons dochter cluijs suster te Warmond mit
horen gecoren voecht, inder eeren goids ende sijnre liever moeder Marien ende alle goids heijligen
puerlic om goids willen ende om salicheijt hairre zielen ende alle dair sijns voor begeert in rechter
aelmissen gaff ende gegeven heeft den prior ende gemeen convent der Regulieren tot Engelen dail te
Leijderdorp die nu ter tijt daer wonen of namails wonen sellen, enen vrien eijghendom van twien
morgen lants die gelegen sijn inden ambocht van Esselikerwoud. Ende sijn ghelegen in
ghemengheder voir mit Louwe Dirc Rampensz., Willem Jacopsz. ende Sijmon Reijnensz. erfnamen
landen. Ende hebben beleghen an die oistzide die Groene wech ende an die westzijde die
Mewateringe, an die zuijtzijde die vrou van Poelgeest ende Jacop Florisz. ende Willem Dirc
Mattensz.z. mit horen landen ende an die noirtzijde Willem Bartoutsz., Bouwen Dirc Rampensz. ende
die heren vanden Hoghen lande ende sceijde daer of als recht was. In kennisse dair wairheijt. Soe
heb ick Dirc van Woud voirscr. scout voir mi ende voir Sijmon ende Gerijt als tughe voirn. die up dese
tijt selff ghien zeghel en hebben, desen brief bezeghelt mit minen zegel. Int jair ons heren dusent
vierhondert ende negen ende twintich upten achtentwintichsten dach in Novembri.
Nr. 21 folio 6v. d.d. 23-11-1517.
Transficx.
Wij Adriaen Gerrijtsz. ende Dirck Florijsz. schepenen in Leijden oirkonden dat voirden gerechte quam
broeder Jan van Bossch prior vanden Regulieren tot Leijderdorp mit Aelbaren van Noirde zijnen
gecoren voicht in deze zaecke ende gaff over van des voorsz. gemeen convents weghen, de heijlige
geestmeesteren binnen Leijden als Jan Veen Claesz., Pieter Pouwelsz., Claes Claesz. ende Gerijt
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Jan Boijensz.sz. tot des voirsz. heijlige gheests behoeff zes brieven dair desen brieff doirsteken is mit
recht ende mit vonnisse als recht is. Ende scepenen wijsden die heijlige geestmeesteren voirn. ende
diet naemaels wesen zullen tot des voirsz. heijlige geests behoeff dair mede te winnen ende te
verliesen in allen schijn oft broeder Jan voirn. inden name als boven zelver waer. In oirkonden desen
brieff besegelt mit onsen zegelen. Int jair ons heren duijsent vijfhondert ende zeventhien upten drie
ende twintichsten dach in Novembri.
Nr. 22 folio 6v. d.d. 19-07-1452.
Een brief waermede die susteren van sinte Barbaren vervoorhuijren sullen
alle thien jaeren die renten mitten houde.
Wij Katrijn Boudijns dochter ministra ende gemeen convent van sinte Barbaren besloten susteren
binnen Leijden doe cond allen luden dat wij lijden ende kennen sculdich te wesen den heijlige geest
meesters die nu sijn of hier naemaels wesen sullen tot den heijligen gheest behoeff, des jaers mitten
houde up die huijsinge ende erve die wij gecoft hebben inde Lomberderstege ende in de Sacstege,
drie pondt viertien scellinge drie penningen goet gelt mitten houde ende noch up Heijl Onderwaters
huijs ende erve plach te wesen twintich scellinge paijments sonder houde. Dese voirsz. renten sijn die
heijlige geest in bespreck aengecomen van Wouter van der Breggen testament ende noch
vierthiendalffe groot comans paijment tsiairs mitten houde. Ende alle dese voirsz. renten mitten houde
die selmen vervoerhuijren mitten halven renten tot elken tien jaeren. Ende dese voirsz. renten
verschijnen alle jairs tot Voerscoten ende Valkenburger marct. In kennisse der wairheijt soe hebben
wij Katrijn Boudijns dochter ende gemeen convent onse convents segel hier aen gehangen bij
consente Sijmon van den Woude onse voecht. Ende om meerre sekerheijt soe heb ic Sijmon van den
Woude als voocht vanden susteren desen brieve mede besegelt mit mijnen segel hier aen gehangen.
Int jair ons heren duijsent vierhondert twie ende vijftich upten negentienden dach in Julio.
Nr. 23 folio 7 d.d. 13e dag in Zelle 1397.
Een pondt up Pieter Jansz. die glaesmaeckers huijs over het heijlige geest huijs.
Wi Baernt Jans soen ende Dirck van der Gheest scepenen in Leijden oirkonden dat voer ons quam
Pieter Huge Hoven soen die decker ende gheliede dat hij vercoft heeft Willem Jan Willems soens
soen ende Willem Kerstants soen nu ter tijt meesters van den heijlighen gheest tot des heijlichs
gheests behoef een pont hollants comans up een huijs ende erve dat gheleghen is int noortend an die
Breedstraet. Ende heeft beleghen an die een side IJsbrant Jans Vos soen mit sijnen stiefkinderen
ende an die ander side Florijs Jacop Gonsen soen, mit horen husen ende erven. Ende waer dat zake
dat up dit huijs ende erve enighen commer stonde behalven dit pondt siaers voirsz. dan seven
scellinghe goets ghelts siaers ende die heijlige gheest daer hinder of scade bi lede, dat soude him
Pieter voirsz. up rechten ende beteren. Ende dat te versien an alle sinen goede waer dattet geleghen
waer. Voort soe liede him Pieter hier of voldaen ende betaelt den lesten penninc mitten eersten. In
oirkonde desen brieve bezeghelt mit onsen zeghelen. Int jair ons heren duijsent driehondert seven
ende tnegentich upten dertienden dach in Zelle.
Nr. 24 folio 7 d.d. dinsdag na grote Vastenavond 1383.
Dit is joncfrouwe Machtelt Heijnrick Screvelants dochters testament.
Wi Dirc die Bruijne ende Jan van Alcmade scepenen in Leijden oirkonden dat voir ons quam
Robbrecht Robbrechts soen ende gheliede dat hi vercoft heeft Machtelt Heijnrick Screvelants dochter
sesse ende twintich scellinghe ende achte penninghe hollants comans paijments tsiairs. Te versien
ende staende up een huijs ende erve dat gheleghen is an die Bredestraet int noirtende ende beleghen
heeft an die ene side Jan Jans soen ende an die ander side Jacob Vrancken soen, beijde mid haren
huijsen ende erven. Ende dese voirseijde renten alle jair te betalen tot Valkenburgher marct. Voert
gheliede Machtelt voirscr. dat dese voirseijde renten nae hoir doet comen zullen op den heijligen
gheest hoir memorie jairlix dair mede te doen. In oirconde desen brieve bezegelt mid onsen zeghelen.
Int jair ons heren duijsend driehondert drie ende tachtich tsdinxdaghes na grote Vastelovent.
Nr. 25 folio 7 d.d. maandag na Onze Vrouwendag Assumptio 1385.
Transficx.
Wi Sijman Sijmans soen ende Willem Heijnen soen schepenen in Leijden oirkonden dat voir gherechte
quam joncvrou Machtelt Heijnric Screvelants dochter ende gaf over Vranke Diedwaren soen ende
Willem Kerstants soen, nu ter tijt bewarers vanden heijligen gheest in sinte Pieters kercke te Leijden
tot des heijlighen gheests behoef eenen scepen brief dair desen schepenen brief doir ghesteken is
mid recht ende mid vonnesse alse recht is. Ende scepenen wijsden die heijlighe gheest meesters
voirsz. of namaels wesen zullen mede te winnen ende te verliesen tots heijlighen gheests behoef
gheliken oft joncvrouwe Machtelt voirscr. selve wair. Van welcken die heijlige geestmeesters voirscr.
alle iair sullen joncvrou Machtelden jarichtijt voirscr. soet tsheijlighen gheest boec dair of in hout. In
oirkonde desen brieve beseghelt mid onsen zeghelen. Int jair ons heren duijsend drie hondert vive
ende tachtich tsmanendaghes na Onser Vrouwen dach Assumptio.
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Nr. 26 folio 7v. d.d. maandag na Ons Herendag Ascentio 1380.
Dit is Walich Pietersz. testament upt huijs daer hij plach in te wonen.
Wi Vranck Mijchiels zoon ende Jan van Leijden scepenen in Leijden oirkonden dat voir ons quam
Walich Pieters zoon ende gaf over ende scout quijt Vrancke Dietwaren zoon ende Harman Boudwijns
zoon nu ter tijt bewairres van den heijlighen gheest te Leijden in sinte Pieters kercke of diet namaels
wesen sullen tot des heijlichs gheests behoef in rechter aelmoes een pondt hollants goeds gelts,
tsiairs eweliken te dueren ende niet te lossenen. Ende dat te virsien op sijn huis ende erve dair hi nu
ter tijt in woent andie Breedestraet, streckende afterwaerts anden Rijn ende belegen heeft an die een
side Pieter Witke mit sinen huse ende erve ande an die ander sijde Jan Claes zoon mit sinen huse
ende erve. Te betaelen alle jair tot Valkenburgher marcte. In oirkonde desen brieve bezeghelt mit
onsen zeghelen. Int jair ons heren duijsent driehondert ende tachtich des manendaghes na Ons
Heren dach Ascentio.
Nr. 27 folio 7v. d.d. dinsdag na Heilig Kruisdag Inventio 1368.
Gelremans testament.
Wi Danel Jans zoen ende Gherijt Heerman scepenen in Leijden orconden dat voir ons quam Jacob
van der Wadding ende gheliede dat hi vircoft heeft Gherijt Ghelreman viertich scelling hollants in
comans pamente siairs te verlien ende staende op een huus ende erve dat Jacob voirsz. nu ter tijt
bewoent, streckende voir van der Breederstrate tot after op den Rijn. Ende beleghen heeft an die ene
zide Aechte Gherijt smeders wedue ende an die ander zide meester Andries, mit horen husen ende
erven. Ende dese renten voirscr. te betalen elkes iairs op den Meijen dach. Ende waer dat zake dat
Jacob voirscr. woude dese renten voirsz. te lossen, dat mach hi doen op den Meijen dach
naestcomende of hier en binnen mit dertich scilden paments voirnoemt ende mitten renten voirscr.
Ende wair dat zake dat hijs niet en dede als voirscr. is, soe bliven dese renten voirnoemt staende tot
ewighen daghen op den huse ende erve voirscr. In orconde desen brieve bezeghelt mit onsen
zeghelen. Int jair ons heren 1300 acht ende tsestich des danxdaghes na des Heijlichs Cruus dach
Inventio.
Nr. 28 folio 7v. d.d. 10-05-1370.
Transficx.
Wi Huge Jans soen ende Dirc Poes Jan Pieters soens soen schepenen in Leijden oirkonden dat
Heijne Jans soen quam voir gherechte ende gaf over IJsebrant Roetaerts soen ende Sijman Willems
soen, nu ter tijt vijt meesters sien van den heijlighen gheest van Leijden of diet namails wesen zullen
tot des heijlighen gheest behoef voirseijt, enen scepen brief alsdair dese brief doir ghesteken is mit
recht ende mit vonnesse alse recht is. Ende scepen wijsden also als hij Heijnen voirseijt aen
ghecomen is mit coep ende mit voirwerden van Ghered Ghelremans erfnamen, mede te winnen ende
te verliesen gheliken oft Heijne voirnoemt selve wair. Voirt soe beliet Heijn Jans soen den heijlighen
gheest sculdich te wesen tien scellinghe hollants paijments tsiaers. Te betalen alle iair tot Heijliger
misse. Te versien op een huijs ende op een erve dat gheleghen is an die Bredestrate ende IJde
Bendekijns plach te wesen ende beleghen heeft an die ene zide Dirck Poes Vranken soen ende an
die ander zide Martijn Dircz soen beijde mit horen huijsen ende erven. In orkonde desen brieve
beseghelt mit onsen zeghelen. Int jair ons heren duijsent driehondert ende tseventich op den tienden
dach in die maent van Meije.
Nr. 29 folio 8 d.d. dinsdag na St. Luciendag 1370.
Wi Dirc Poes Jans soen van Leijden ende Florijs heren Jacobs sone scepenen in Leijden oirkonden
dat voir ons quam Claes Gereds zoen ende gheliede schuldich te wesen Sijmon Willems soen ende
IJsebrant Roetaert soen, nu ter tijt heijlich gheest meesters sien van Leijden, of namaels wesen sullen
tote des heijligen gheests behoef voirseijt een pont hollants paijments tsiaers dat Coene besprac
sinen memorie jairlix mede te doen. Te versiene en(d)e staende op een huijs ende een erve dat
gheleghen is an die Bredestrate ende beleghen heeft Dirc Moscke mit sinen huijse ende erve an die
ene zide ende Haiskiaens Groenen steghe an die ande zide. Te betalen alle iare tote Voirscoter
marcten. In oirkonde desen brieve beseghelt mit onsen seghelen. Int jair ons heren duijsent
driehondert ende tseventich tdijnxdaghes na sinte Lucien dach.
Nr. 30 folio 8 d.d. 22-05-1438.
Jacob Rijswijcks testament.
Wi Willem van Alcmaede ende Buekel Heerman scepenen in Leijden oirkonden dat voir ons quam
Jacob Rijswijck ende geliede dat hi in rechter aelmissen om goodswill ghegeven heeft den heijlige
geestmeesteren te Leijden als oude Gerijt die Man, Dirc Willems zoen ende Florijs Claesz. tot des
heijlichs gheests behoeff alsulcke renten als hierna bescreven staen. Eerst op Pieter Heijnricxz. die
slotemakers huijs ende erve geleghen indt Noordteijnde twintich scellingen hollants comans paijment
tsiaers mitten houden. Item op Pieter Wittgens huijs ende erve gelegen int Noordeijnde twintich
scellingen paijment tsiaers mitten houde. Item op Jacop van Bestens huijs ende erve gelegen int
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Noordeijnde opten Rijn twintich scellingen paijment tsiaers mitten houde. Item op Jan Bants huijs ende
erve twintich scellingen paijment tsiaers mitte houde ende is gelegen int Noordeijnde opten Rijn. Item
noch so heeft Jacop Rijswijc voirsz. gegeven den heijligen geest voirsz. alsulcke renten als hier nae
bescreven staen die Jacop Rijswijck ghemeijn hadde mit sinter Claes vicorie, staende op alsulke
huijsen ende erve als hier nae bescreven staen. Eerst up Heijnric Jan Wiggersz. huijs ende erve
gelegen an die Stienscuer twie scellingen ende drie penningen goets gelts tsiaers mitte houde, dair
der vicorije voirsz. die helft off toe behoirt. Item op Reijner Heijnricxz. huijs ende erve gelegen an die
Stienscuer twintich scellingen goets gelts tsiaers mitten houde, dair der vicorij dat vierendeel of toe
behoirt. Item op Dammes Dircxz. huijs ende erve gelegen an die Stienscuer opten hoeck van die
Volresgraft ende twintischstalven penninc goets gelts tsiaers mitten houde, dair der vijcorije die helft of
toebehoirt. Ende alle dese voirsz. renten verschinen alle iair tot Voerscoten ende Valkenburger
marcten. Item noch op Jan van Rossems huijs ende erve gelegen int Noordeijnde vier gouden
wilhelmus scild off paijment hoire wairde, tsiaers sonder houde die alle jair verschinen tot sinte
Bertelmees daeghe. Welc huijs ende erve voirsz. belegen heeft an die een zijde die Bornstege ende
an die ander zijde Dirc Valc Doezen, streckende voir vander straet after an Dirc Valken stege. Ende
Jacop Rijswijck voirsz. lovede den heijligen geestmeesteren voirsz. off diet naemaels wesen sellen tot
theijlichs geests voirsz. behoeff dese voirsz. renten te waren jair ende dach alse recht is alsmen vrij
renten schuldich is te waren. Behoudelic dat die heijlige geestmeesteren voirn. of die naemaels
heijlige geestmeesteren wesen sullen van des heijlichs geests wegen voirn. alle jair wtreijken ende
betalen sullen alsulke renten als hier na bescreven staen. Eerst sinte Pietersz. kerck die helft van twie
ende twintich penningen goets gelts tsiaers daer die vijcorie voirsz. die weder helft off buert te betalen.
Item die commenduer vijftien scellingen goets gelts tsiaers van dat grote graff te begaen dair Pieter
Rijswijck zaliger gedachten in begraven leijt, diemen betaelen sall alle jair tot Meij. Item die vier proven
van Rijsoord twintich scellingen goets gelts tsiaers ende die vier proven van Leijden twintich scellingen
goets gelts tsiaers diemen betalen sall tot Voerscoten ende Valkenburger marcten. In oirkonde desen
brief bezegelt mit onsen zeglen. Int jair ons heren duijsent vierhondert acht ende dertich opten drie
ende twintichsten dach in Meij.
Nr. 31 folio 8v. d.d. St. Pouwels dach Conunsio 1398.
Wi Jan Jan Vocken soens soen ende Willem Kerstants soen scepenen in Leijden oirkonden dat voer
ons quam Pieter Gherijt Sprancs soen ende gheliede dat hi vercoft heeft Aernt Jacops soen ende
Willem Jan Willems soens soen nu ter tijt bewares vanden heijlighen gheest tot des heijlichs gheests
behoef tien scellingen hollants comans paijments tsiaers. Te betalen alle jaer tot Valkenburgher marct.
Te versien ende staende up een vierendel van enen helen huse ende erve dat Pieter an bestorven is
van Haestgen Vrancken sijnre zweger. Welc heel huijs ende erve ghemien toe behoert Vranc Philips
soen, Claes Sijmons soen ende Pieter voirsz. Ende is geleghen upten Rijn ende heeft an die een side
beleghen Florijs Pieters soen van Meerburch mit eenre steghe ende an die ander side Louwerijs Claes
soen mit sijnen huse ende erve. Ende Pieter voirsz. lovede den meesters vanden heijlighen gheest
voirsz. of diet naemaels wesen sellen, desen renten tot des heijlichs gheests behoef te waren jaer
ende dach alse recht is. Ende liede him daer of voldaen ende betaelt den lesten pennijnc mitten
eersten. In oirconde desen brieve bezeghelt mit onsen zeghelen. Int jair ons heren duijsent
driehondert acht ande tneghentich up sinte Pouwels dach Conunsio.
Nr. 32 folio 8v. d.d. St. Victors avond 1356.
Dese brief is van een pondt goets gelts tsiaers dat vercoft werdt van theijlichs gheests weghen
teghens Floris van Brabant.
Wi Bertelmeus van der Grafte ende Philips Jans zoen scepen in Leijden doen cond allen luden dat
Willaem Heijnen zoen voir ons quam ende geliede dat hi scoudich is Alijd Henric Tiers weduwe een
pont hollants vrijs gelts siaers op sijn huijs ende erve dat beleghen heeft an die ene zide Jan van
Braband mit zinen huse ende erve ende an dander zijde Jacob Gonse ende Willem voirsz. mit enen
huse ende erve. Te betaelen dese renten alle jaere te Voirscoter marcte. In oirconde desen brieve
bezegelt mit onzen zegelen. Gegheven int jaer ons heren 1300 ses ende vijftich op sinte Victors
avond.
Nr. 33 folio 9 d.d. maandag na Petrus en Pouwelsdag 1380.
Transficx.
Wi Sijman Sijmans soen ende Dirc Hogestraet schepenen in Leijden oirkonden dat voir gherechte
quam Florijs van Brabant ende gaf over Vrancke Diedwaeren soen ende Harman Boudijns soen, nu
ter tijt bewarers vanden heijligen gheest in sinte Pieters kercke te Leijden tots heijligen gheests behoef
enen scepenen brief daer dese scepene brief doir gesteken is, mid recht ende mid vonnesse alse
recht is. Ende scepene wijsden die heijlige geestmeesters voirseijt of namaels wesen sullen, mede te
winnen ende te verliesen tots heijligen geests behoef geliken oft Florijs voirsz. selve waer. In oirkonde
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desen brieve bezegelt mid onsen segelen. Int jair ons heren duijsend driehondert ende tachtich
tsmanendages nae sinte Pieter ende Pouwelsdach.
Nr. 34 folio 9 d.d. zondag na Bonefaasdag 1369.
Dirck Kints testament ende IJde zijn wijff.
Wi Gerit van Oestgeest Rutgaerts soen ende Michiel Gerrijts soen scepenen in Leijden oirkonden dat
voir ons quam Griete Jans van Gelres weduwe ende geliede dat sij vercoft heeft IJden Dirc Kints
weduwe tien scellinghe hollantsche, goeds gelds tsiaers. Te betalen ende vijt te reijcken alle jare tote
Pijnster. Ende dese renten jairlicx te virsien ende te virhalen op Grieten voirsz. huijs ende erve daer sij
nu ter tijt in woent ende beleghen heeft an die ene zide Claes van der Huest ende an die ander zide
Ghisebrecht Bertelmees tScrivers soen mid horen huijsen ende erven. In oirkonde desen brieve
bezegelt mid onsen zeghelen. Int jaer ons heren 1300 neghen ende tsestich des tsondaghes nae sinte
Bonifaes dach.
Kanttekening: Deese brieff heeft Jan Egbertsz. offgelost den 9e Decembris anno ’91 met de somme van twaelff gulden, zulcx inde
blaffert anno ’91 geschreven staet in ontfange.

Nr. 35 folio 9 d.d. zondag na Allerheiligen 1357.
Transficx.
Wij IJsebrant Roetaerds zoen ende Jan Duker scepen in Leijden doen cond allen luden dat quam voir
ons Colijn Beer ende beliede schuldich te wesen Dirck Kind drie scellingen hollants tsiairs, zulcx gelts
dairmen gemienlick binnen der vrijhede van Leijden broid ende bier mede coipt. Te Voirscoten ende
Valkenburger marcte jairlicxe te betalen, te virsien jaerlicxe op Colijns voirsz. huijs ende erve dat
ghelegen is in Mathijs Bronstkiaens stege ende belegen heeft an die ene zide Heijnric Bijen soen
ende an dander zide Tiel van Boemel mit horen husen ende erven. In oirkonde dezen brieve bezegelt
mit onsen zegelen. Gegeven int jaer ons heeren 1300 zeven ende vijftich des zonnendaeges na Alre
Heijligen dach.
Nr. 36 folio 9 d.d. dinsdag na St. Jansdag decollatio 1355.
Transficx.
Wi Costijn Jans zoen ende Willaem Bort scepen in Leijden doen cond allen luden dat quam voir ons
Boudijn Coppenannen soen ende beliede schuldich te wesen Dirc Kind vijf scellingen hollandsche
siaers mit den houde, te verzien ende staende te bliven op een huijs ende erve dat gelegen is in
Mathijs Bronstkiaens stege ende beleghen heeft an die eene zide Harman Bijen soen ende an die
ander zide Nelle van Mepen mit horen huzen ende erven. Ende dezen renten selmen betalen alle iare
te Voirscotenre ende Valkenburger marcten. In oirkonde desen brieve bezegelt mit onsen zegelen.
Gegeven int iaer ons heren 1300 vijf ende vijftich des dinxdages na sinte Jans dach decollatio.
Kanttekening: Deese brief is offgelost van Jan Egbertsz. Boon den 9e December anno ’91 met de somme van ses gulden, zulcx in
onse blaffert in ontfang gestelt is.

Nr. 37 folio 9 d.d. donderdag na St. Lucasdag 1382.
Transficx.
Wij IJsebrant Roetaerts soen ende Jan heren Sijmans soen scepenen in Leijden oirkonden dat voir
gerechte quam Jan Dirck Kindts soen ende gaf over Dammes Zegers soen ende Jacob Vincken soen
nu ter tijt des heijligen gheestsmeesters tots heijligen gheests behoef in sinte Pieters kercke te
Leijden, drie scepenen brieve dair dese scepene brief doer gesteken is, mid recht ende mit vonnesse
alse recht is. Ende scepene wijsden die heijlige gheestmeesters voirsz. of naemaels wesen sullen
mede te winnen ende te verliesen tots Heijligen gheests behoef geliken oft Jan Dircxs soen voirsz.
selve wair. In voirwaerden dat die heijlige geestmeesters voirsz. of namails wesen sullen, alle jair doen
Dirc Kints jarichtijt, IJden zijns wijfs, Aliden sijnre dochter ende Jacob zijns soens des sonnendages
ende des manendaghes nae sinte Lambrechts daghe. Ende men sel setten een paer kairsen tot
Dircxs graeve ende een pair tot IJden zijns wijfs alse redelick ende custumelic is. Ende men sel geven
des avondts tot Dircs grave elken priester mitten coster die dair te grave comen twie penninghen
hollants paijments ende des ochtens tot IJden grave des gelijcs. In oirkonde desen brieve besegelt
mid onsen seghelen. Int jair ons heren duijsent drie hondert twie ende tachtich tsDonresdaghes na
sinte Lucas dach.
Nr. 38 folio 9v. d.d. maandag na St. Mathijsdag 1425.
Een brieff van neghen scellingen goets gelts tsiaers ende de elff scellingen twee penning
inden selfden brieff zijn vercoft sinte Kathrijnen gasthuijs.
Wij Claes Bettgen Ghijsbrechtsz. ende Aernt Heerman scepenen in Leijden oirkonden dat voir ons
quam Gerrijt Jan Pietersz.sz. ende geliede dat hij vercoft heeft Zeger Willemsz. ende Andries
Nannensz. nu ter tijt heijlige geestmeesters tot des heijlichs geests behoef, sulcke renten als hier na
bescreven staet. Eerst elff scellingen ende twie penningen tsiaers enden vlaemsken of enen
dordregten voir achte penningen gerekent, staende op een huijs ende erve gelegen opten Rijn ende
nu ter tijt sinte Katrijnen gasthuijs toebehoort. Ende heeft belegen an die een zide dat gasthuijs
voorsz. ende an die ander zide Clais Louwerisz. mit eenre halver stege. Welke renten men betalen sel
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alle jair te Meij dach. Item noch negen scellingen goets gelts tsiairs, staende op een huijs ende erve
dat Gerrijt voorsz. toebehoort, gelegen in Mandemakers stege. Ende heeft belegen an die een zijde
Dirc Vranckensz. ende an die ander zijde Jan Ghijsbrechtsz. die mandemaker. Welcke renten men
betalen sel alle iair tot Korssavont. Ende Gerrijt voorsz. lovede den heijligen geestmeesters voorsz. tot
des heijlichs geests behoef dese voorsz. renten te waren jair ende dach alse recht is, als men vrij
renten schuldich is te waren. Ende hier of liede him Gerrijt voirsz. voldaen ende betaelt den lesten
penninc mitten eersten. In oirkonde desen brieve bezegelt mit onsen zeglen. Int iaer ons heren
duijsent vierhondert vijf ende twintich smanendagen na sinte Mathijs dach.
Nr. 39 folio 9v. d.d. Onze Vrouwendag Natuutas 1364.
Wij Jan Melijs soen ende Michiel Gerrijts soen scepenen in Leijden doen cont allen luden dat voor ons
quam Heijnrick Honger Dircxz. van der Dobbe ende beliede schuldich te wesen Hughen van den
Bosche Willaems soen twintich scellingen hollants siairs, jairlixe te betalen tot Voirscoter marcte. Te
versien up Heijnricx voirsz. aendeel van een huijs ende erve dat Dircx van der Dobben plach te wesen
ende Heijnric voirsz. ane besturven is van sijnen vader ende moeder door dien beijde god ghenadich
zi. Wilc heel huijs belegen heeft Jan die Bruijne an die ene zide ende Pieter Dircx soen van den Hoec
an die ander zide mit horen husen ende erven, streckende van der strate after in die grafte. Ende
wanneer dat Heijnrick voirsz. of zijn nacomelingen geven Hugen voirsz. of sijnen nacomelingen vijftien
pond hollants, den dordrecxen of den vlaemschen groten voir achte penningen of ander paijment dair
na. Ende die renten voirsz. soe sellen dese voirseijde renten quijt wesen. In oirconde desen brieve
bezegelt mit onsen zeghelen. Gegeven int jair ons heren 1300 vier ende tsestich up Onser Vrouwen
dach Natuutas.
Kanttekening: Dese 20 st. hollants zijn afgelost nair vuijtwijsen den blaffairt de anno 1569.

Nr. 40 folio 10 d.d. dinsdag na Valentijnsdag 1370.
Transficx.
Wij Heijnric Didboijs soen ende Hughe Jans soen scepen in Leijden oirconden dat quam voir ons
Hughe van den Bosche ende gaf over IJsebrant Roetaerts soen ende Huge Claes soen nu ter tijt wt
meesters sien vanden heijligen gheest of diet namaels wesen sullen tot des heijligen gheests behoef
van Leijden voirseijt, enen scepen brief als dan desen brief doir gesteken is, mit recht ende mit
vonnesse alse recht is. Ende scepen wijsden mede te winnen ende te verliesen gelijcken oft Huge van
den Bossche voirseijt selve waer. In oirkonde desen brieve bezegelt mit onsen seghelen. Int jaer ons
heren duijsent drie hondert end etseventich tsdinxdages na sinte Valentijns dach.
Nr. 41 folio 10 d.d. donderdag na Sinterklaas dag 1368.
Wij Gerijt van Oestgeest Rutgeers soen ende Michiel van der Heijde Gerrijts soen scepen in Leijden
doen cont allen luden dat voer ons quam Liddelt Jan Vrancken soens dochter ende gelijde dat sij
vercoft heeft Jan Jacobs soen seventhien scellingen tsiaers goets gelts met half den houde. Ende te
vervoorhuijren met half den renten op dat huus ende erve dat nu ter tijt Jan Vernaven soens is. Ende
bilegen heeft an die noertside ende an die zwtzide Jan Vranken soen met sijnen steghen. Alle iaer te
betalen te Meij ende elf scellingen drie penninge tsiaers goets gelts met derendel vanden houde met
half den renten, te vervoorhueren op dat huus ende erve dat nu ter tijt Gherntkens van Noeijen is.
Ende belegen heeft op die noortzide Aelwijn Lourijs soen ende op die zwtzide Jacob van den Boske.
Alle jaer te betalen tot Voorscotenre marct. Ende dese voerseijde renten geloeft Sijmon Gerijt
Rijswijcxsoen met Liddelden voorsz. Jan Jacobs soen of sijne nacomelingen jaer ende dach te waren
na den recht van der stede. Ende Liddelt geloeft Sijmon scadeloos te houden. In orconde desen brief
bezegelt met onsen zegelen. Gegeven int jaer ons heren 1300 acht ende tsestich des donnersdages
na sinter Liclaes dach.
Nr. 42 folio 10 d.d. 04-04-1358.
Transficx.
Wij Costijn van der Bregge ende Filips Jans zoon scepen in Leijden doen condt allen luden dat quam
voir ons Huge Heijnricx soen ende beliede schuldich te wesen Dirck Vrancken soens erfnamen
zeventhien scellingen hollants tsiaers. Te betalen jairlicxe ten Meijen dage naestcomende. Te virsien
op zijn huijs ende erve daer hi nu ter tijt inwoent ende beleghen heeft an beijden ziden Jan Vrancken
soen mit zijnen stegen. In oirkonde desen brieve bezegelt mit onsen zegelen. Gegeven int jaer ons
heren 1300 acht ende vijftich op den vierden dach van Aprelle.
Nr. 43 folio 10 d.d. donderdag na St. Jacob apostel 1375.
Transficx.
Wij Jacop van der Hant Claes soen ende Vrancke Diedwaren soen scepenen in Leijden oirkonden dat
voir gerechte quam Jacob Jans soen van Catwijck ende gaf over Daniel vten Pol ende Mathijs Mathijs
soen, nu ter tijt heijlige gheestmeesters sien in sinte Pieters kercke te Leijden, tot des heijlighen
gheests behoef twee scepenen brieve dair dese scepene brief doir gesteken is, mid recht ende mid
vonnesse alse recht is. Ende scepene wijsden alsoes Jacob Jans soen voirsz. an gecomen sien mid
besterften, die heijlige geestmeesters voirsz. of namaels wesen sullen mede te winnen ende te
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verliesen tot des heijligen geests behoef geliken oft Jacob Jans soen voirsz. selve waer. In manieren
dat die heijlige gheestmeesters die nu zijn of namaels wesen sullen, doen alle jair Jan Jacob Jans
soen soens jaricheijt ende Kerstijnen sijns wijfs. Alsoe als theijlichs geests register d’of hout. In
orkonde desen brieve besegelt mid onsen segelen. In t jaer ons heren duijsent driehondert vive ende
tseventch tsdonresdaghes na sinte Jacobs dach apostel.
Nr. 44 folio 10v. d.d. dinsdag na St. Pontiaansdag 1381.
Wij Dirc Poes Jan Pieters soens soen ende Vranc IJsac scepenen in Leijden oirkonden dat voir ons
quam Florijs Aernt Rielants soen ende geliede Gerud Pieter Wouters soens soen schuldich te wesen
viertich scellinge hollants goeds gelts tsiaers. Te versien ende staende op een half huijs ende erve
daer Floris voorsz. nu ter tijt in woent ende geleghen is an die Bredestrate. Ende belegen heeft an die
ene zide Claes van den Bosche mid sijnen halven huijse ende erve ende an die ander zide Claes
Louwerijs soen mid zijnen huijse ende erve, streckende voir vanden strate afterwaerts op die grafte.
Ende dese voirseijde renten alle jair te betaelen tot Voirscoten ende Valkenburger marcten. Ende
waer dat Gherud voirseijt niet seker genoech en waer zijn renten voirsz. te versiene an dat halve huijs
ende erve voirsz., soe soude hem Gherijd voorsz. voort versiene an alle Floris goet voorsz., roerende
ende onroerende waert geleghen waer. In oirkonde desen brieve besegelt mid onsen segelen int iaer
ons heren duijsend driehondert een ende tachtich tsdinxdaghes na sinte Ponskiaens dach.
Nr. 45 folio 10v. d.d. vrijdag na St. Victorsdag 1396.
Transficx.
Wij Gielis van Zwieten ende Gherijt Jacobs soen scepenen in Leijden oirkonden dat voir gherechte
quamen Lijsbet Gherijt Pieters soen wedewi mit horen kinderen, elc mit hoers voechts handt die des
bedarf ende gaven over mid zamender handt Willem Jan Willems soens soen ende Willem Kerstants
soen, nu ter tijt des heijlichs gheests meesters tot des heijlichs gheests behoef enen scepenen brief
daer dese scepene brief doersteken is, mid recht ende mid vonnesse alse recht is. Ende scepenen
wijsden die heijlige gheestsmeesters voirsz., of diet namaels wesen sellen, mede te winnen ende te
verliesen in allen scijn oft Lijsbet ende hoer kinder selve waren. Hier voer selmen alle jaer Gherijt
Pieters zoens memorie doen gelijckerwijs als des heijlichs geests boec in hout. In oirkonde desen
brieve bezegelt mit onsen zegelen. Int jair ons heren duijsent driehondert ses ende tnegentich
tsvridages na sinte Victors dach.
Nr. 46 folio 10v. d.d. 22-06-1391.
Wij Dirck van der Geest ende IJsebrant van der Laen schepenen in Leijden oirkonden dat voir ons
quam Bertelmeeus Gorijs ende geliede dat hi vercoft heeft Harman Jans soen twie ende dertich
scellinnge hollants goedts gelds tsiaers mitten houde. Te versiene ende staende up een huijs ende
erve dat Bairnt Jans soen van Leijden nu ter tijt toe hout ende gelegen is after an Baernts erve an
eenre stege die men te Rijn waert gaet. Ende belegen heeft Jan Costijns soen mid sijnre scuere an
die ene zide ende Baernt voirsz. mis zinen erve an die ander zide, streckende voir vter steghe
adterwaerts an Heijnrick Claes soens huijs ende erve. Ende dese voirseijde renten alle jaer te betalen
tot Beloken Paischen. Voort soe lovede Bertelmees voorsz. Harman voirnomt dese voirseijde renten
te waren als men vrie renten schuldich is te waren. Ende waer dat Harman voirsz. dair enigen hinder
of scade bi lede, dat gelovede hem Bertelmees voirsz. up te rechten ende te beteren. Ende
Bertelmees voirsz. beliede hem hier of voldaen ende betaelt den lesten penninck mitten eersten. In
oirkonden desen brieve bezegelt mid onsen segelen. Int jaer ons heren duijsent driehondert een ende
tnegentich upten twie ende twintichsten dach in Junio.
Kanttekening: Dese pacht is ofgelost anno 1575 in Janwarij den 24 mit dat verloep daer in gesmolten, coemt alhier 38 gulden 8
st. waer van wij hier quitancij en scepens gepasseert hebben.

Nr. 47 folio 11 d.d. donderdag na Onze Vrouwendag conseptio 1392.
Transficx.
Wij Jan heren Sijmans soen ende Willem Jans soen scepenen in Leijden oirkonden dat voer
gherechte quam Harman Jans soen ende gaf over Alide sijnre moeder enen scepen brief daer dese
scepene brief doersteken is mid recht ende mid vonnesse alse recht is. Ende scepenen wijsden Alijt
mede te winnen ende te verliesen in allen scijn oft Harman selve waer. In oirkonde desen brieve
bezegelt mid onsenm zegelen. Int Jaer ons heren duijsent driehondert twie ende tnegentich
tsdonredages na Onser Vrouwen dach conceptio.
Nr. 48 folio 11 d.d. Niclaas avond 1415.
Transficx.
Wij Heijnric Dammesz. ende Hughe van der Brug scepene in Leijden oirkonden dat voir gerechte
quam Jan Huge zoen van der Handt ende gaff over den heijligen gheestmeesters alse Jan Dirc
Coenesz. ende Gerijt Willem IJsbrantsz. twie scepen brieve daer dese brieff duersteken is mit recht
ende mit vonnesse alse recht is. Ende scepene wijsden den heijligen gheestmeesters voorsz. off diet
namaels wesen sullen mede te winnen ende te verliesen in allen schijn oft Jan Hugensz. voirsz. selve
waer. Ende Jan Hugensz. voirsz. lovede wairt zake dat die heijlige geestmeesters voirsz. of diet
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namaels wesen sullen, eenich gebreck creghe inden renten die die principael brieff begrepen heeft,
dat souden zi versien up alle Jan Hugensz. goede, roerende ende onroerende, soe waer zi gelegen
sien. In oirkond desen brieve bezegelt mit onsen zegelen. In jaer ons heren duijsent vierhondert ende
vijftien up sinter Niclaes avont.
Nr. 49 folio 11 d.d. maandag na Pontiaansdag 1396.
Wij Vranck Poes soen ende Huge van Zwieten scepene in Leijden oirkonden dat voer ons quam
Heijnrick Wouters soen ende geliede dat hij vercoft heeft Vranc Claesz. ende Jacob Vrancken soen,
nu ter tijt heijlich gheest meesters, tot des heijlichs gheests behoef, een pondt hollants comans
paijments siaers, te betaelen alle iaer tot Onse Vrouwen Lichtmisse. Te versien ende staende up een
huijs ende erve daer hij nu ter tijt in woent bi den Blawen Stien. Ende heeft an die een side belegen
coman Claes ende an die ander side die Breedstraet, streckende voir vter stege after an Alijt Mathijs
huijs ende erve. Ende Heijnrick liede him hier of voldaen ende betaelt den lesten penninck mitten
eersten. In oirkonde dese brieve bezegelt mit onsen zegelene. Int jair ons heren duijsent driehondert
ses ende tnegentich tsmanendages nae sinte Ponciaens dach.
Kanttekening: Dese pacht is bij schepenen of geschat anno 1500 zes ende tseventich den penninck zesthien daer of.

Nr. 50 folio 11v. d.d. St. Margriet avond 1342.
Jacob Didden soens testament.
Wij rechter scepene ende rait van Leijden maken condt allen luijden dat Heijne Didden sone ende
Willaem Maich voor ons quamen ende gelieden dat Jacob Didden sone om oirbair ende salichede
sine zielen ende in oflate van alle sinen sonden besproken heeft den heijligen gheeste van Leijden vijf
scellinge hollants, vrijs gelds jairlixer renten. Te versien optat halve huijs ende erve daer Jacob voirsz.
plach te wonen ende belegen heeft Agniese, Jacob Didden soens weduwe mit horen halven huijse
ende erve an die ene side ende meester Jan die bandemaker mit sinen huijse ende erve an die ander
side. Ende dese renten voirsz. jalix te betalen tote Valkenburger marcte. In deser manieren dat die
meesters vanden heijligen gheest van Leijden Jacobs jarichtijt voorsz. jaerlicx doen sullen mit negen
kairsen ende sullen gheven avonds den prochipaep in sente Pieters kerke te Leijden ende sijnen
geselle elc enen penninc ende den coster enen penninc. In kennisse der waerheijt soe hebben wi
desen brief besegelt mit onser gemeenre ponte seghele. Gegeven int jaer ons heren duijsent
driehondert twie ende viertich op sente Margrieten avonde.
Kanttekening: Dese pacht is of geschat bij schepenen den penning zesthien anno 1500 zes ende tseventich.

Nr. 51 folio 11v. d.d. 12-12-1448.
Eenen scepenen brief vande helfte van vier pondt tsiaers die Claes Claes Willemsz.
den heijligen geest vercoft heeft.
Wij Jan Taeij ende Jan van Zonnevelt scepene in leijden oirkonden dat voir ons quam Clais Clais
Willemsz. ende geliede dat hij vercoft heeft die heilige gheestmeesteren van Leijden alse Sijmon Jan
Stiensz., Clais Gerijtsz., Phillips van Gaglenberch ende Jan Clais Willemsz. tot des heijligen geest
behoif die helft van vier pond hollandts comans paijments tsiaers mitten houde die Clais voirsz. up
gecomen ende an bestorven sijn van Jacob van Noorde, staende up Dirc Vranck die Wegenszs. huijs
ende erve dair hij nu ter tijt in woent, gelegen an die Bredestraet. Ende heeft belegen an die een zijde
Verbout Hugensz. ende an die ander sijde Heijnric Heijnricxz., streckende voir vanden straet after in
een stege. Welcke voirsz. renten verschijnen alle jair tot meije dage. Ende Claes voirsz. lovede die
heijlige gheestmeesteren voorn. of diet namaels wesen sullen tot des heijligen geest voirsz. behoiff
dese voirsz. renten vrij te waren, jair ende dach alse recht is alsmen vrij renten mitten houde schuldich
is te waren. Voirt soe beliede hem Clais voirsz. hier of wel voldaen ende betaelt, den lesten pennijnc
mitten eersten. In oirkonden desen brieve bezegelt mit onsen zegelen. Int jair ons heren duijsent
vierhondert acht ende veertich upten twalefsten dach in Decembri.
Kanttekening: Den 7e November 1622 is dese pacht afgelost bij Jacob Jansz. van Tetroe tiegens den (somme twee ende dertich?)
comt acht ende veertich gulden vide den blaffert vanden jaeren 1622 folio 3.

Nr. 52 folio 11v. d.d. St. Maria Magdalena avondt 1485.
Losrenten up die stede Leijden drie pont groot tsiaers.
Scout, burgermeesteren, scepenen ende raide van Leijden doen condt allen luijden dat wij bij rade
ende goetduncken van der gemeenre vroescip van der stede van der voirsz. stede wegen vercoft
hebben ende schuldich zijn den heijligen geest tot Leijden drie pondt groet vlaems tsiaers erflicken
renten. Te betaelen all jair tot Sinte Maria Magdalenen dage in Hollandt dair die rechte ontfanger
wonachtich wesen sal. Ende waert sake dat die rechte ontfanger in eeniger wijse woenachtich waer
buijten den palen van Hollant, soe soude men dese voorsz. renten vrij ende commerlois leveren in
eenre stede gelegen buijten twie milen naden wt cant der palen van Hollandt daert den rechten
ontfanger best genoicht buijten zijnen coste. Mit voirwaerden dat wij dese voirsz. renten lossenen
moghen van den heijligen geest voirsz. tot wat tijden dat wij willen, elck pont groot mit dertien pondet
groot vlaems als voorsz. staen ende mitten beloip van den tijt die vanden renten voirsz. den heijligen
geest voirn. alsdan verschenen sal wesen. Ende dese renten hebben wij van der stede weghen
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versekert, gelooft ende bewijst te versien an alle die goeden die die stede van Leijden heeft. Ende
gebrake daer ijet an dat soude die houder des briefs verhaelen moghen an eenen ijegelicken onsen
poorteren of an zijne goeden waer die gelegen zijn of wairmen die bevinden mach, tsij binnen den
palen van Hollandt of daer buijten. Ende worde ijemant van onsen poorteren hier om bescadicht dat
geloven wij hem van der stede wegen voirn. up te rechten ende te beteren. Voort worde ijet versuijmt
inder betaelinge der renten voirsz. soe sal die rechte ontfanger der renten voorn. mogen verteren up
elck pondt groot tot elker weke vij comans groot tot ter tijt toe dat dese renten ende leijstinge
volcomelick ende wel betailt sijn. Ende dese geloften hebben wij geloift ende loven van der stede
wegen voirn. voir ons ende voir onse nacomelingen mede poorteren wel te houden ende te voldoen
ende ons des niet te verweren mit genen rechte of vertreck tsij geestelijc of waerlick tot wat tijden die
houders briefs bij des ontfangers wille gevoicht arresteringe te doen of recht te vorderen up dese
voirsz. voirwaerden, behoudelick dat die rechte ontfanger of zijnen gewaerden bode dese renten eerst
manen sel binnen Leijden den burgemeesteren of den genen dien dat gemachticht wort van de stede
wegen wt te reijcken ende binnen viertien dagen nae dier maninge en sel die stede geen scade lijden.
Mer teijnden den veethien dagen voirt te varen up die voirwaerden voirsz.. Ende hier of belieden wij
ons totter stede behoift wel voldaen ende betaelt den lesten pennijnck mitten eersten. In kennisse der
wairheijt soe hebben wij desen brieve bezegelt mitter stede groten zegel van Leijden wthangende.
Gegeven int jair ons heren duijsent vierhondert vijf ende tachtich up Sinte Maria Magdalenen avondt.
Dese drie pont zijn gereduceert op thien gulden twaleff stuvers ende vier penningen sijn ofgelost alst blijckt bijde blaffert 93.

Nr. 52a folio 12 d.d. Kerstmis 1488.
Eenen brief van drie pondt groten vlaems losrenten ende behoren die huijssitten van sinte
Pieters prochie half toe. Ende zijn gerediceert up drie ende dertich scellingen negen
penningen vlaems ende leijt onder die huijssitten meesters van sinte Pieters prochie.
Scout, burgermeesteren, scepenen ende raide der stede van Leijden doen condt allen luijden dat wij
bij raide ende goetvinden vander gemeenre vroeschip vander stede van der voirsz. stede wegen
vercoft hebben ende sculdich sijn Dammes Jacopsz. inden Hage ende zijnen erven, drie pondt groot
vlaems tsiairs erfflicke rente. Te betalen alle jaer tot Karssavondt in Hollandt, daer die rechte ontfanger
wonachtich wesen sal. Ende waert sake dat die rechte ontfanger in eeniger wijse wonachtich waer
buijten den palen van Hollandt, soe soudmen dese voirsz. renten vrij ende commerlois leveren in
eenre stede gelegen binnen twie mijlen nae den wtkante der palen van Hollandt daert den rechten
ontfanger best genuecht buijten zijnen coste. Mit voirwaerden dat wij dese voirsz. renten lossenen
mogen tot wat tijden dat wij willen mit vijf ende viertich pondt groot vlaems ende mitten beloip van der
tijt die van den renten voirsz. Dammes Jacopsz. voirsz. ende zijnen erven alsdan versekert, ghelooft
ende bewijst. Te versien an alle die goeden die de stede van Leijden heeft. Ende gebrake daer net an
dat zoude die houder des briefs verhalen mogen an enen ijegelicken onsen poirteren of an zijne
goeden, waer die gelegen zijn off waermen die bevinden mach, tsij binnen den palen van Hollandt off
daer buijten. Ende worde ijement van onsen poirteren hier omme bescadicht, dat geloven wij hem
vander stede wegen op te rechten ende te beteren. Voirt worde ijet versuijmt inder betalinge der
renten voirsz. soe sel die rechte ontfanger der renten voirn. mogen verteren op elck pondt groot vijf
comans groot ter weke totter tijt toe dat dese renten ende leijstinge volcomelick ende wel betaelt sijn.
Ende dese geloften hebben wij gelooft ende loven van der stede wegen voir ons ende onsen
nacomelingen mede poirteren wel te houden ende te voldoen ende ons des niet te verweren mit
genen recht ofte vertrecke, tsij geestelick of wairlick, tot wat tijden dat die houder des briefs te
vorderen op dese voirwaerden voirsz. Behoudelick dat die rechte ontfanger off zijnen gewaerden bode
dese renten eerst manen sel binnen Leijden den burgermeesteren of den genen dien dat gemachticht
wort vander stede wegen wt te reijcken. Ende binnen vierthien dagen na dier maninge en sel die stede
geen scade lijden. Mer teijnden den vierthien dagen voirt te varen op die voirwaerden voirsz. Ende
hier of belijen wij ons totter stede behoeff wel voldaen ende betaelt, den lesten penninck mitte eersten.
Die welcke penningen wij voirt geleijt ende bekeert hebben ind’wapenninge van tslants wegen gedaen
om die reductie van Rotterdamme. In kennisse der waerheijt soe hebben wij desen brieve bezegelt mit
onser stede groten zegel van Leijden wthangende. Gegeven int jair ons heeren duijsent vierhondert
acht ende tachtich opten heijligen Karssavondt.
Nr. 53 folio 12v. d.d. 12-11-1499.
Transfix.
Wij schepenen inden Hage doen condt allen luijden dat voor ons quamen Dammas Jacobs zoon
vader van Vincent Dammas zoon ende Aernt Dammas zoon sijn kinderen. Ende Vincent Dammas
zoon vervangende Aernt Dammas zoon sijnen broeder ende Pieter Bartout zoon, Joost Willems zoon,
Jacob Adriaens zoon ende Claes die Milde weesmeesters vanden Hage als upper voechden van den
voirsz. Dammas kinderen ende bekenden getransporteert ende over gegeven te hebben,
transpoerteerden ende gaven over mits desen brieve Ghijsbrecht van Loevesteijn ende meester Jan
zijnen broeder poerteren tot Leijden, eenen rentbrief sprekende up die stede van Leijden van drie pont
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groot tsiaers vlaems gelt, gecoft mit sulcke penningen nae inhout des briefs ende sijn losrenten, gelijck
dat blijcken mach bijden selven brieve daer desen brief doersteken es. Ende dit in betalinge van
zekere penningen die de voersz. Dammas ende sinen voorsz. kinderen de voorsz. Ghijsbrecht ende
meester Jan schuldich waren om bijden voirsz. Ghijsbrecht ende meester Jan of den houder van
desen brieve te moghen doen mitten voirsz. rentebrief alle tgoent dat hem luijden belieft hebben.
Voort gheconsenteert de voorsz. Dammas, Vincent ende oock die voorsz. weesmeesters dat dit
transficx doersteecken sal woerden doerden voorsz. rentbrief. In alle manieren als dat behoert ende
schuldich es te gheschien. In kennisse der waerheijt desen brief open bezegelt mit ons gemeenen
segel. Gescreven upten 12e dach in november int jaer 1400 negen ende tnegentich.
Nr. 54 folio 13 d.d. 27-03-1507.
Wij Frans Gerijt Doensz. ende Jacob Deijman scepenen in Leijden oirkonden dat voor den gerechte
quam Ghijsbrecht van Lodensteijn ende gaff over die heilige geest meesteren binnen Leijden als
Aelwijn Meesz., Dirck Jan Reijersz. van der Graft ende Gerijt Bueckelsz. ende die huijssit meesteren
van sinte Pieter prochie binnen Leijden als Jan Claes Woutersz., Dirck Florisz. backer, Claes Adriaens
zoon ende Pieter van Noorde ende diet naemaels wesen zullen, tot des voirsz. heijligen gheest ende
armen huijssitten behoef, tesamen eenen rentebrief sprekende upter voirsz. stede van Leijden mit een
transficx dair up doersteken, dair desen brief doersteken is. Mit recht ende mit vonnisse als recht is.
Ende scepenen wijsden die heijlige geest meesteren ende die huijssitten meesteren voorsz. ende diet
naemaels wesen sullen tot des voorsz. heijlige geest ende armen huijssitten behoef elcx mitte helfte
vande voirsz. rentebrief te winnen ende te verliesen in allen schijn oft Ghijsbrecht van Lodesteijn voirn.
zelver waere. In oirkonden desen brieff bezegelt mit onsen zegelen. Int jaer ons heeren duijsent
vijfhondert zeven ende twintich upten twintichsten dach in maerte.
Nr. 55 folio 13 d.d. maandag na St. Marcusdag 1372.
Achtien schellingen ende vier penningen paijments van Claes Betkijns testament.
Wij Gered van Oestgheest ende Jacob Hugen soen scepenen in Leijden oirkonden dat quamen in
eene pandinge Rutgeer Heijlen soen ende Splinter Ghisebrechts soen ende panden mit rechte ende
mit vonnisse alse recht is. Ende scepenen wijsen an een vierendeel van een helen huijse ende erve
dat Aernt Soet Pieter Soetmans soens soen toe hoirde ende hem bestorven is van siene moeder doet.
Welck heel huijs ende erve gelegen is an die Bredestrate ende belegen heeft an die ene zide Dirc
Tijbus soen mit eenre stege dier twisken gaet ende an die ander zide Kerstant Hamers erffnamen mit
horen huijsen ende erven. Ende pander an ses pondt hollants in comans paijmente alse van maech
gelde die scepenen scattichden den derden penninc beter die scout voir sijn boeten twie scellinge
hollants, goets gelts den derden penninc beter. Dit comt te samen gerekent negen pont ende vier
scellingen hollants in comans paijmente. Daer scepenen of wijsden van elcken ponde twie scellinge
tsiaers, maect tot jairlixen renten achtien schellinge ende vier penningen in paijmente voirnoemt. Te
betalen alle jair tot meijen daghe. Welcke pande voirnoemt stonden haren vollen stalle na dat
scepenen wijsden dair en tenden. Soe quamen Rutgeer Heijlen soen ende Splinter voirnoemt ende
droegen dese voirseijde pande op Sijmon Vredric die doeter tijt een rechter was vans heren wegen
dat hij hem die pande eijgende of mit rechte an hem hielde, aldair Sijmon voirnoemt Rutgeer ende
Splinter voirsz. dese voirgenoemde panden over gaff ende te goede schout alse recht is. In orkonde
desen brieve besegelt mit onsen segelen. Int jaer ons heren duijsent drie hondert twie ende tseventich
tsmanendages nae sinte Marcus dach ewangeliste.
Nr. 56 folio 13v. d.d. dinsdag na Geertruidag 1373.
Transficx.
Wij Jan Vos Jans soen ende Aelbaern Philips soen scepenen in Leijden oirconden dat voir gerechte
quamen Rutgeer Heijlen soen ende Splinter Ghisebrechts soen ende gaven over mit gesamender
hant Heijnric Bokel enen scepenen brief dair dese scepenen brief doir gesteken is. Mit rechte ende mit
vonnesse alse recht is. Ende scepenen wijsden Heijnrick voirnoemt mede te winnen ende te verliesen
geliken oft Rutgeer ende Splinter voernoemt selve waren. In oirkonde desen brieve besegelt mit
onsen segelen. Int jair ons heren duijsent driehondert drie ende tseventich tsdinxdages na Geertrudis.
Nr. 57 folio 13v. d.d. maandag na O.L.V. dag 1375.
Transficx.
Wij Willem Foijkiaen ende Claes Jans Vos Soen scepenen in Leijden oirkonden dat voir gerechte
quam Heijnric Bokel ende gaf over Splinter Ghisebrechts soen twie scepenen brieven dair dese
scepene brief doir ghesteken is. Mid recht ende mid vonnesse alse recht is. Ende scepenen wijsden
Splinter voirnoemt mede te winnen end ete verliesen geliken of Heijnrick voirsz. selve waer. In
oirkonde desen brieve bezegelt mid onsen segelen. Int jaer ons heren duijsent driehondert vive ende
tseventich tsmanen daghes naer Onser Vrouwen dach annuntiatio.
Nr. 58 folio 13v. d.d. dinsdag na Heilig Kuisdag 1384.
Transficx.
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Wij Claes Willem Borts soen ende Jan Grieten soen scepenen in Leijden oirkonden dat voir gherechte
quam Splinter Ghisebrechts soen ende gaf over Claes Bettien Gerrijts soen drie scepenen brieve daer
dese scepenen brief doir gesteken is. Mid recht ende mid vonnesse alse recht is. Ende scepenen
wijsden Claes voirnoemt mede te winnen end ete verliesen gelijken oft Splinter voirsz. selve wair. In
oirkonde desen brieve bezegelt mid onsen zegelen. Int jaer ons heren duijsend drie hondert vier ende
tachtich dinxdages nae tHeijlich Cruus dach ascensio.
Nr. 59 folio 13v. O.L.V. avond 1387.
Transficx.
Wij Florijs Heij Jacobs soen ende Dammas Zegers soen scepenen in Leijden oirkonden dat voir
gerechte quam Pieter Betkiaen Gerijts soen end egaf over mid zijnen gecoren voechts hant Vranc
Diedwaren soen ende Willem Kerstants soen, nu ter tijt heijlighe geest meesters in sinte Pieter kercke
tote Leijden tots heijlighen gheest behoef, vier scepene brieve dair dese scepenen brief doir
ghesteken is. Mis recht ende mid vonnessen als recht is. Ende scepenen wijsden die heijlige gheest
meesters voernoemt of naemels wesen zullen, mede te winnen ende te verliesen tots sHeijligen
gheest behoef, gelijken oft heer Pieter voorsz. selve waer. Ende hier voir sullen die heijlige geest
meesters voirsz. doen alle jair Claes Betkiaen Gerijts soens jarichtijt, in allen schijn alst stheijlichs
geest boeck dair of inhout. In oirkonde desen brieve bezegelt mid onsen zegelen int iaer ons heeren
duijsent drie hondert seven ende tachtich up Onser Vrouwen avond purificatio.
Nr. 60 folio 13v. d.d. donderdag na O.L.V. dag 1369.
Thien scellingen goets gelts.
Deze inschrijving is doorgehaald:
Wij Heijnrick Didboijs soen ende Huge Jans soen scepenen in Leijden oirkonden dat voor ons quamen
Dierick Rodekin ende Wilborch zijn wijf ende gaven den Heijligen gheest van Leijden tien scellingen
hollans goeds gelds tsiaers toit jairlixen renten. Ende die te versien op een huijs ende op een erve dat
ghelegen is in die Wever stege. Ende belegen heeft an die eene zijde Sijman Harmans soen an die
ander zijde Kerstant Jan Hamers soens erfnamen, beijde mit horen huijsen ende erven. Ende dese
renten alle iaer te betaelen tote Voirscoter marcten ende toite Valckenburger marcten. In oirkonde
desen brieve besegelt mit onsen zegelen int jair ons heren duijsent driehondert negen ende tsestich
tsdonresdages na Onser Vrouwen dach nanintas.
Kanttekening: Dese tien schellingen goet gelts zijn ofgeschat ende is betaelt bij Jorijs Willemsz. van Dobben. Actum den 29 e
december anno achtentseventich.

Nr. 61 folio 14 d.d. meidag 1369.
Twaelef schellingen elff penningen hollands goeds gelds.
Wij Geret van Oestgeest Rutgaerts soen ende Dirck Poes Jans soen scepenen in Leijden oirconden
dat Walich Jans zoen beloefde den heijligen gheest tot Leijden twaelf schellinge ende elf penninge
hollants goets gelts tsiaers. Te betaelen elcx jaers tot Valkenburger maercten binnen staende cruijse.
Te versien ende staende op een erve dat gelegen is int Zuijteijnde ende belegen heeft an die ene
sijde Jan Claes zoen ende an die ander zijde Aelwijn de cammaecker mit horen huijssen ende erven.
In oirconde dese brieve bezegelt mit onsen zeghelen. Gegeven int jair ons heren 1300 negen ende
tsestich op den meije dach.
Nr. 62 folio 14 d.d. 07-08-1488.
Een raem inde Kijfhouf up den achte streeck den vierden raem.
Wij Sijmon Paidze ende Bruijninck Spruijt scepene in Leijden oirkonden dat voor ons quamen die
gasthuijs meesteren van sinte Kathijnen gasthuijs tot Leijden alse Jan Mathijsz., Gerijt Pietersz., Dirck
Woutersz. ende Thomas Vos ende gelieden dat zij bij consente des gerechts van des voorsz.
gasthuijs wegen voir hem ende voorden genen die naemaels gasthuijs meesteren wesen sullen
vercoft hebben die heijlige geestmeesteren tot Leijden alse Jacob Boelinck, Wouter Stien, Aelwijn
Pietersz. ende Jacob Dirck Aelbrechtsz.z. tot des voirsz. heijligen gheests behoef, enen raem mit
horen erve, gelegen in die Kijfhoeve up die achte streeck den vierden raem vander muijr of, dair
Kerstijn Willems wedewij van Tetroede hoir lijftocht an heeft hoir leven lanck duerende. Ende heeft
belegen an die oostzijde Gerijt Butewechs erfnamen ende an die ander sijde Gerijt Boeijensz. Des zijn
voirwaerden dat die gasthuijs meesteren van sinte Kathrijnen gasthuijs voirsz. diet nu sijn ende
naemaels wesen sullen tot des voirsz. gasthuijs behoeff desen voirsz. raem mit hoeren erve an hem
sullen mogen lossenen tot alre tijt als sij willen mit twie ende vijftich pondt groot vlaems in hooftgelde
ende mit sulcke renten als dan dair of verschenen sullen wesen naden belope vand’tijt. Ende die
gasthuijs meesteren voirsz. bij consente des gerechts lovede van des voirsz. gasthuijs wegen voor
hem ende voirden genen die namails gasthuijs meesteren wesen sullen, den heijligen geestmeesteren
voirsz. ende diet namaels wesen sullen tot des Heijligen geests behoef desen voorsz. raem inder
manieren ende voirwaerden soe voirsz. staet te waren iaer ende dach alse recht is ende allen commer
off te doen die daer nu ter tijt up staet sonder twaleff scellingen paijments tsiaers mitten houde ende
behoudelick Kerstijn Willems wedewij van Tetroede hoir lijftochte anden voirsz. raem hoir leven lanck
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als voirsz. is. Ende hier of belieden hem die gasthuijs meesteren voorsz. tot des voorsz. gasthuijs
behoeff wel voldaen ende betaelt, den lesten pennijnck mitten eersten, mits twie ende vijftich pondt
groot vlaems die tgasthuijs voirsz. vanden Heijligen gheest voorn. daer of ontfanghen heeft. In
oirkonden desen brieve bezegelt mit onsen segelen. Int jaer ons heren duijsent vierhondert acht ende
tachtich upten sevenden dach in augusto.
Nr. 63 folio 14v. d.d. 22-12-1516.
Een raem in dat nieuwe lange bolwerck naest ghenen hove.
Wij schout, burgemeesteren, scepenen ende raide der stede van Leijden doen condt allen luijden dat
wij bij consente ende goetvinden vand’vroscepe dvoorsz. stede vand’zelver stede wegen vercoft
hebben die heijlige geestmeesteren binnen Leijden als Jan Veen Claesz., Claes Claesz., Pieter
Pouwelsz. ende Gerijt Jan Boeijenszsz. tot des voorsz. heijlige geests behoef een raem mit horen
erve gelegen buijten die Coepoort besijden den ramen die men hiet Grevelingen. Up sulck landt als wij
totter stede behoef vercregen hebben van Heijnrick Florisz. van Woirden, breder blijckende bijden
brieven die der voorsz. stede ende den voorn. Heijnrick Florisz. dair of hebben. Welcken voirsz. raem
geleghen is upte vierde streeck ende is den achthienden raem vande Coepoort of te rekenen
oestwaerts up gaende. Ende heeft belegen an die een sijde Gerijt die Vrije ende an die ander zijde
Jan Claes Corneliszsz. Ende wij geloven voir ons ende onsen naecomelingen van der voirsz. stede
wegen die heijlige geestmeesteren voorn. ende diet naemaels wesen sullen tot des voirsz. heijlige
geests behoef, dese voirsz. raem mit horen erve inder manieren als boven te waren iaer ende dach
als recht is ende allen commer of te doen die daer nu ter tijt up staet, sonder dertien comans groten
ende zes penninghen paijments tsiaers mitten houde die Heijnrick Florisz. voirn. dair up heeft. Des zijn
voirwaerden dat tot wat tijden dese voirsz. raem ende horen erve comt in cope of in besterfte datmen
alsdan den selven raem sal vervoorhuijren mit halff die renten dair up staende. Voort soe belieden wij
ons tot der voorsz. stede behoef van dese cope wel voldaen ende betaelt, den lesten penninck mitten
eersten. In kennisse daer waerheijt soe hebben wij desen brieve besegelt mit der stede wthangende
zegele van Leijden die wij dagelicx gebruijcken. Ende om der meere sekerheijt soe hebben wij
Cornelis Mast ende Willem Willemsz. scepenen in Leijden desen brieve mede besegelt mit onsen
zegelen hier an gehangen. Int jaer ons heren duijsent vijfhondert ende zesthien upten twie ende
twintichsten dach in decembri.
Nr. 64 folio 14v. d.d. 28-03-1483.
Een brief van een raeme up die laege streeck den derden raem van die clock of.
Wij Wendelmoet Peters dochter nu ter tijt ministra ende gemeen convent der susteren tot Onser Liever
Vrouwen in Jherusalem tsinte Margrieten op Rodenburch buten Leijden van der oerden van
penitencien sinte Francisci doen condt allen luden mit desen tegenwoordigen brief, dat wij vercoft
hebben Jan Kerstantsz. enen raeme in die Oude Hoeve op die laege streec die derde raeme in van
die clock of. Ende heeft beleghen an die een sijde Jan van Sonnevelt ende an die ander zijde IJsbrant
Jacobsz. Ende wij ministra ende gemeen convent voorsz. geloven Jan Kerstantsz. voorsz. desen
raeme voorsz. vrij te waeren jaer ende dach als rechte is ende alsmen van goet schuldich is te waren.
Ende van desen cope voorsz. belijen wij ons voldaen ende wel betaelt, den lesten penninc mitten
eersten. In kennisse der waerheijt so hebben wij desen brief bezegelt mit ons convents zegel hier
beneden aen gehangen. Int jaer ons heren dusent vierhondert drie ende tachtich opten acht ende
twintichsten dach in maert.
Nr. 65 folio 15 d.d. 13-03-1526.
Transficx.
Wij Dirck Ottensz. ende Frans Gerrijt Doensz. scepenen in Leijden oirkonden dat voor de gerechte
quam Gerrijt Jan Korstantszsz. ende gaf over die heijlige geestmeesteren binnen Leijden als Dirck
Claesz. Gel, Aelwijn Meesz., Jacob Claesz. ende Dirck Jan Reijerszsz. ende diet naemaels wesen
zullen tot des voirsz. heijlige geest behoef eenen brief bezegelt mit tconvents zegel van Rodenburch
buijten Leijden, daer desen brief doirsteecken is, mit recht ende mit vonnisse als recht is. Ende
scepenen wijsden die heijlige geestmeesteren voirsz. ende diet naemaels wesen sullen tot des voirsz.
heijlige geest behoef dair mede te winnen ende te verliesen in allen schijn oft Gerijt Jan Kerstantszsz.
voirn. selver waere. Welcke raem mit horen erve inden voirsz. principalen brieve begrepen den voorn.
Gerijt Jan Korstantszsz. up gecomen ende anbestorven is bij dode ende overlijden van Jan
Korstantsz. zijn vader zaliger gedachten. In oirkonden desen brief bezegelt mit onsen zegelen. Int jaer
ons heren duijsent vijfhondert zes ende twintich upten derthienden dach in maerte.
Nr. 66 folio 15 d.d. 24-03-1463.
Gecofte renten van Dirck Wouters zoon.
Wij Clais Clais Willemszsz. ende Clais van Leijden scepenen in Leijden oirkonden dat voor ons quam
Dirc Wouter Danelsz. ende geliede dat hij vercoft heeft die heijlige geestmeesteren van Leijden alse
Jan Clais Willemszz., Willem van Oestgeest, Dirck Gerijtsz. ende Harman Boudewijnsz. tot des
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heijlige geests behoef alle alsulcke renten mitten houde, staende up huijsen ende erven gelegen
binnen Leijden ende up tuijnen ende erven gelegen buijten die Hogewoerts poort als hier nae
bescreven staen. Eerst op Jan van Cleven huijs ende erve gelegen op die Volresgraft sestien
scellingen goets gelts tsiaers mitten houde. Ende heeft belegen an die een zjde die Diefstege die dair
onder gaet ende an die ander zijde Splinter Jansz., streckende voor wt die Volresgraft after an een
huijs dat sinte Lijsbetten gasthuijs toe behoort. Item op dat huijs ende erve toebehorende sinte
Lijsbetten gasthuijs gelegen in die Diefstege vijf scellngen goets gelts tsiaers mitten houde. Ende heeft
belegen an die een zijde Russent Jans dochter ende an die ander sijde Jan van Cleef, streckende voir
van der straet after an Splinter Jansz. erve. Item op Russent Jans dochters huijs ende erve in die
Diefstege vijf scellingen goets gelts tsiaers mitten houde. Ende heeft belegen an die een sijde
Lijsbetten gasthuijs ende an die ander zijde Jacop Rijswijck, streckende voor van der straet after an
Jacob van Noorden erve. Item op Jan Jansz. huijs ende erve dat Claes van Sassenem toebehoirde in
die Diefstege vijf scellingen goets gelts tsiaers mitten houde ende heeft belegen an die een zijde Jan
Gerrijtsz. ende an die ander sijde Wouter Hugensz., streckende voir van der straet after an Griete
Hubrechts wedewien erve. Item op der Jacopnissen huijs ende erve dat Machtelt Jan Allartsz. was,
gelegen op sinte Pieters kerck graft enen phillipus bourgonse scilt tsiaers mitten houde. Ende heeft
belegen an die een zijde Jacop van Noorde ende an die ander sijde Margriete Hubrechts weduwi,
streckende voor wt die graft after an Jan Jansz. erve. Item op die broederen van sinte Jeronimus huijs
ende erve, gelegen an die Stienschuijr dat Wermbout Claesz. was drie scellingen goets gelts tsiaers
mitten houde. Ende heeft belegen an die een zijde Wermbout Claesz. voirsz. selve ende an die ander
sijde Pieter Gerijtsz. mit sijn susteren ende Mees Dircxz., streckende voir wter Stienschuijr after an
Wermbouts voorsz. erve. Item op Claes van Banckens huijs ende erve, gelegen in Coppenhiecxstege
seven scellingen ende ses penningen goets gelts tsiaers mitten houde. Ende heeft belegen an die een
zijde Louwens Gerrijtsz. ende an die ander zijde Huge Gerrijts zoon, streckende voor wt die stege
after an Jacob Florisz. erve. Item IJsbrant Jacob die smits Kints huijs ende erve, gelegen in Onser
Vrouwen stege op die Hogewoert twintich scellingen paijments tsiaers mitten houde. Ende heeft
belegen an die een zijde Aelbrecht Kints wedewij ende an die ander zijde Gerrijt die Vroede,
streckende voor wter stege after an Jan Gerrijtsz. erve. Item op Dirck van Tols huijs ende erve,
gelegen in die selve stege twintich scellingen comans paijments tsiaers mitten houde. Ende heeft
belegen an die een zijde Clais Kerstantsz. ende an die ander sijde Jan Romboutsz., streckende voor
van der straet after an Mees van Alphens erfnamen erve. Item op Clais Kerstantsz. huijs ende erve in
die selve stege twintich scellingen paijments tsiaers mitten houde ende heeft belegen an die een zijde
Dirck vanToll ende an die ander sijde Jan die houtsager, streckende voir vter stege after an Mees van
Alphens erfnamen erve. Item op Wouter Vranckensz. camer mit hoeren erve, gelegen in Fije van der
Haren boomgaert drie comans groot tsiaers mitten houde. Ende heeft belegen an die een zijde Willem
Hertgers ende an die ander sijde Bette van Thienen, streckende voor wter stege after an Pieter van
Thienens erve. Item op Willem Claisz. huijs ende erve, gelegen buijten die Hogewoerts poort ander
stede singel ses scellinge ende ses penningen goets gelts tsiaers mitten houde. Ende heeft belegen
an die een zijde die singel ende an die ander zijde die cappelrie thuijnen, streckende voor van den
dijck after an Jan Dirck Coenen zoons thuijn. Item op Jan Reijmbrantsz. tuijn ende erve elff
schellingen goets gelts tsiaers mitten houde. Ende heeft belegen an die een sijde meester Jan Vinck
ende an die ander sijde Jacob Rijswijck, streckende voor van der stede singel after an die weijen ende
is cappelrie landt. Item op meester Jan Vincken tuijn ende erve buijten die Hogewoerts poort elff
scellingen goets gelts tsiaers mitten houde. Ende heeft belegen an die een sijde meester Jan Vinck
voorsz. selve mit enen anderen tuijn ende erve daer Claes van Leijden die pacht op heeft ende an die
ander sijde Jan Dirc Coenen erffnamen, streckende voir van die singel after an die weijen ende ia
cappelrie landt. Ende alle dese voorsz. renten verschijnen alle jair tot Voorschoten ende
Valckenburger marcten. Item in Coppenhiecxstege op Louweris Gerrijtsz. huijs ende erve enen halven
Wilhelmus schilt tsiaers sonder houde ende verschijnt alle jaer tot sinte Mathijs daege. Ende heeft
belegen an die een zijde Claes van Banckom ende an die ander zijde Dirck Louwensz., streckende
voor van der straet after an Dirck Louwensz. erve. Ende Dirck Wouters Danelsz. voorsz. heer Huge
Danckertsz. priester mit sijns gecorens voichts hant ende Willem van Oestgeest loveden mit
gesamender hant ende elcx voor al die heijlige geest meesteren voorsz. ende diet naemaels wesen
sullen tot des heijligen geests behoef alle dese voorsz. renten mitten houde vrij te waren jair ende
dach alse recht is ende alsmen vrije renten mitten houde schuldich is te waren. Ende Dirck Wouter
Danelsz. voorsz. lovede heer Huge ende Willem van Oestgeest voorn. hier of scadeloos te houden.
Voort soe loveden heer Huge ende Willem voorsz. malcander elck den anderen vander helft hier of
scadeloos te houden. Ende Dirck Wouter Danelsz. voorsz. beliede hem hier of wel voldaen ende
betailt den lesten penninck mitten eersten. In oirkonden desen brieve bezegelt mit onsen zegelen. Int
jair ons heeren duijsent vierhondert drie ende tsestich opten vier ende twintichsten dach in maerte.
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Kanttekening: De twee pachten metten houde zijn affgelost bij Jacob Meesz. van Weesp wijncooper elcx elff stuvers siaers
gehijpotheecqueert op zijn thuijn jegens den penninck vier ende twintich met een somme van seven ende twintich gulden thien
stuvers. Hier inne gereeckent een jaer pachts verschenen Voorschoten marckt 1600 ende zeventhien vide bij blaffert vanden
jaere zeventhien voorsz. folio 18. Actum den 14e augusti anno voorsz.

Nr. 67 folio 16 d.d. zaterdag na Onze Vrouwen dag assumptio 1374.
Acht scellingen hollants comans paijments.
Wij Dirck die Bruijne ende Willem van der Geest scepenen in Leijden oirkonden dat voor ons quam
Jan Wouters soen die ketelair ende beliede schuldich te wesen den heijligen geest in sinte Pieters
kercke te Leijden achte scellinghe hollants comans paijmente tsiaers op sijn huijs ende zijn erve dat
gelegen is in Gered Lamsstege. Ende belegen heeft an die ene zide Clais die gorter ende an die
ander zide Wolfe Pieters soen. Ende Jan Wouters soen voorseijt die sel dese voorgenoemde renten
onderhouden alsoe lange als hij levert ende sel dair mede doen alle jair Lammekijn die deckers
jarichtijt alse zedelick ende gewoenlick zij. Ende na Jans doot voirnoemt so sullen die heijlige
geestmeesters die nu zijn of naemaels wesen sullen, doen alle jair Lambrechs jarichtijt voorseijt mitten
renten voirnoemt alse custumulick is ende die renten opboren alle jaren tot Voorscoten ende
Valkenburgher marctten. In oirconde desen brieve besegelt mit onsen segelen. Int jair ons heren
duijsent drie hondert vier ende tseventich tsaterdages na Onser Vrouwen dach Assumptio.
Nr. 68 folio 16 d.d. woensdag na Simon en Judendag 1409.
Dit is Zeger Willemsz. ende Machtelt zijn wijfs testament.
Wij Jan vanden Zijl Willemsz. ende Pieter van Leijden Dircx zoon scepenen in Leijden oirkonden dat
voor ons quam Huge Hugensz. ende geliede dat hij vercoft heeft Zeger Willemsz. sulcke renten mitten
houde als hiernae gescreven staen ende hun aen gecomen sien vander vrouwen vander Haer. Welke
renten staen op huijsen ende erven gelegen inden boemgaert after Gerijt Lams in die stege. Inden
eersten op Pieter Butewech Dircxz. huijs achte scellingen goets gelts siairs. Item op Jan Aernts soens
huijs daer naest gelegen vijfthien scellingen goets gelts siairs. Item dair recht over op Pieter die Meijen
huijs negen scellingen goets gelts siairs. Item op Dirck van Calkeren huijs daer dwers over achtien
penningen goets gelts siairs. Item op Dirck van Tienens twie huijsen ende erven an malcander
gelegen, op elcx huijs ende erve achthien penningen goets gelts siairs. Ende Huge Hugensz. voorsz.
lovede Zeger Willemsz. voorsz. alle dese voorsz. renten mitten houde te waren jair ende dach alse
recht is, als men vrij eijgen renten schuldich is te waren. Ende wair dat zake dat enich van desen
husen ende erven voorsz. in coop of in besterfte quamen, so soud mense vervoorhuijren mit half den
renten. Voort soe liede him Huge Hugensz. hier of voldaen ende betailt, den lesten penninck mitten
eersten. In oirkonden desen brieve bezegelt mit onsen zeglene. Int jaer ons heren duijsent vierhondert
ende negen tswoondages nae sinte Sijmon ende Juden dach.
Nr. 69 folio 16 d.d. 13-10-1433.
Transficx.
Wij Gerijt Aerntsz. ende Claes Claesz. van Noortich scepenen in Leijden oirkonden dat voirden
gerechte quam Zeger Willemsz. ende gaff over die heijlige geestmeesters tsinte Pieters te Leijden diet
nu sien of naemaels wesen sullen tot den armen behoef, enen scepen brieve dair dese brieff
doirsteecken is, mit recht ende mit vonnesse alse recht is. Ende scepenen wijsden die heijlige
geestmeesteres voorsz. diet nu sien off naemaels wesen sullen tot den armen behoef voorsz. mede te
winnen ende te verliesen in allen schijn oft Zeger Willemsz. voorsz. selve waer. In oirkonde desen
brieve bezegelt mit onsen zegelen. Int jaer ons heren duijsent vierhondert drie ende dertich opten
dertienden dach in octobrij.
Nr. 70 folio 16v. d.d. donderdag na Valentijns dag 1350.
Coppen Merijncx testament.
Kanttekening: Dese pacht is ofgecoft bij Cornelis Meeusz. van Hout als jegenwoordich possesseur van desen huse ende erve
hier inne vermeldende ende daer voren betaelt den penning twintich. Actum inden jare 1578.

Wij Huge Pieters sone ende Godevairt Sijmons sone scepenen in Leijden maken condt allen luijden
dat Pieter van Geilwijck voor ons quam ende geliede dat hij vercoft heeft Coppijn Merijnc vierthien
schellinge hollandts vrijs gelds siairs lanthuijr penningen op sijn huijs ende op sijn erve dat belegen
heeft Jan die Ridder an diene zijde ende Coppijn voorsz. an dander zijde. Ende dese renten voorsz.
alle jair te betalen te Voirscoter marcte. In oirkonde desen brieve besegelt mit onsen segelen.
Gegegeven int jaer ons heren duijsent driehondert ende vijftich des donredages na sinte Valentijns
dage.
Nr. 71 folio 16v. d.d. 03-03-1360.
Transficx.
Wij Pieter van Leijden ende Daniel Jans soen schepenen in Leijden doen cont allen luden dat voor
ons quam Jan die Vanger ende beliede dat hij vercoft heeft Jacob Merijnc ses scellinge hollants goets
gelts tsiaers. Te betalen alle jaire titte Voirscoter marct. Te versien op een huijs ende up een erve dair
Jan voorseijt nu ter wijlen in woent. Ende belegen heeft an die ene side Soffije van der Haere ende an
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die ander mit ene stege die onder thuijs gaet. Ende Jan voirsz. beliet hem betaelt den lesten penninck
mitten eersten. In oirkonde desen brieve besegelt mit onsen segelen. Gegeven int jaer ons heren
1300 ende tsestich upten derden dach van mairte.
Nr. 72 folio 16v. d.d. St. Michiels avond 1374.
Transficx.
Wij Dirck die Bruijne ende Dirck Poes Jan Pieters soons soon scepenen in Leijden oirkonden dat voor
gerechte quamen Willem Heijne Jans soens soen ende Gered Pieter Wouters soens soen ende gaven
over mid gesamender handt Gered Zeverijts soen ende Daniel vten Pol nu ter tijt wtmeesters sien
vanden heijligen geest tot des heijligen geests behoef, twie scepenen brieve daer dese scepenen brief
doirgesteken is, mid rechte ende mid vonnisse alse recht is. Ende scepenen wijsden die heijlige
geestmeesters die nu sijn of namaels wesen sullen mede te winnen ende te verliesen gelijckelick oft
Willem ende Gered voorsz. selve waren. In manieren datmen daermede doen sel alle Jan Jacob
Merijncxs, Machtelt sijns wijfs, Wouter ende Kerstant hoire kinder jarichtijt, also tsheijlichs geests boec
daer of in hout. In kennisse der wairheijt hebben wij desen brieve besegelt mid onsen segelen. Int jair
ons heren duijsent drie hondert vier ende tseventich op sinte Michiels avond.
Nr. 73 folio 17 d.d. zondag na St. Lucien dag 1390.
Margriete Daniels dochters testament.
Wij Jan Stantvast Ludolfs soen ende Jan Grieten soen scepenen in Leijden oirconden dat voir ons
quam Pieter Meije ende beliede Mergrieten Daniels Bruijnen dochter schuldich te wesen tvierendeel
van vijf scellingen goeds gelts tsiaers mid enen vierendeel vanden houde. Te versiene up een huijs
ende erve dat gelegen is inden boomgaert. Ende belegen heeft an die ene zijde Andries Philips soen
ende an die ander zijde Pieter voorsz. selve, beijde mid horen huijsen ende erven, streckende voir vter
stege afterwaerts an Jans erve van Sichnem. Ende dese voorseijde renten alle iair te betaelen tot
Valkenburger marcten. In oirkonde desen brieve besegelt mid onsen segelen. Int jaer ons heren
duijsent driehondert ende tnegentich tsonnendages na sinte Lucien dach.
Nr. 74 folio 17 d.d. woensdag na St. Claas dag 1409.
Transficx.
Wij Sijmon Bordt ende Voppe Dircxz. scepenen in Leijden oirkonden dat voor gerechte quam Griet
Danels Brunen dochter mit hoirs gecorens voochts hant ende gaf over Willem Jan Willemszsz. ende
Heijnrick Stoijt nu ter tijt heijlighe gheest meesters of diet naemaels wesen sullen tot des heijlichs
Geests behoef, enen scepenen brief dair dese brief doirsteecken is, mit recht ende mit vonnesse alse
recht is. Ende scepenen wijsden die heijlige geest meesters voorsz. of diet naemaels wesen sullen,
mede te winnen ende te verliesen tot des heijlichs geests behoef, in allen schijn oft Griet voirsz. selve
wair. In oirkonden desen brieve bezegelt mit onsen zegelen. Int jair ons heren duijsent vierhondert
ende negen tswoendages na sinter Claes dach.
Nr. 75 folio 17 d.d. maandag na St. Margrieten dag 1399.
Jutte, Jan Pieters zoons testament.
Wij Bertelmees IJmmen soen ende Jan Hugen soen van der Hant scepenen in Leijden oirkonden dat
voor ons quam Godevaert Ghijsbrechts soen ende beliede Jutte, Jan Pieters soens wedwi schuldich
te wesen negen scellingen hollants comans paijments siaers. Te versien ende staende up sijn huijs
ende erve gelegen int zwtendt an die Breedstraet ende heeft belegen an die een zijde Jan van Scoten
ende an die ander zijde Willem Jan Betten soens soens mit horen husen ende erven. Welke renten
voirsz. Jutte over gaf mid vrien moet wille den heijligen geest tot sinte Pieters te Leijden. Dese renten
selmen alle iair betaelen tot Valckenburger marct. In oirkonde desen brieve bezegelt mit onsen
zegelen. Int jair ons heren duijsent driehondert negen ende tnegentich tsmanendages nae sinte
Margriete dach.
Nr. 76 folio 17 d.d. dinsdag na heilig kruisdag die heet Hemelsvaart 1341.
Thien scellingen hollants tsiairs gecoft van Kerstant Mouwerijncx zoon.
Wij Willaem Willaems sone ende Jan de Backer scepenen in Leijden maken condt allen luijden dat
Kerstant Mouwerins sone voir ons quam ende geliede dat hij vercoft heeft Jacob Didden sone ende
Dirck Tierloot die nu ter wijlen meesters sien van den heijligen gheest van Leijden thien scellingen
hollands vrijds gelds iaerlicxser renten, te virsien op tat huijs ende op tat erve dat belegen heeft Jan
Allards sone mit sijnen huijse end eerve an die ene side ende Clais Mast mit sijnen huijse ende erve
an die ander side. Ende dese renten voorseijt jairlicx te betaelen tote Voirscoter marcte tote des
heijlich geests behoef van Leijden. Ende Kerstant voorseijt die heeft hem beliet dat hem voldaen ende
betaelt is den lesten penninc mitten eijrsten van dese renten voorsz. In oirkonde desen brieve
besegelt mit onsen seghelen. Gegeven int jair ons heren duijsent drie hondert een ende viertich des
dinxdages nae des heijlich cuijs dage diemen hiet ons heren Hemelvaird.
Nr. 77 folio 17v. d.d. niet gedateerd.
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Een brief bezegelt mit tzegel der stede van Antwerpen waer mede die testamentoirs van Jan coman
Jansz. over gegeven hebben vrouwe Willeme van Scagen die helfte van een brief van sesthien pondt
derthien schellingen vier penningen ende noch een brief van zeven pondt groten tsiaers, beijde
spreeckende up die stede van Leijden, onder conditie indient zoe gebeurde dat vrouwe Willeme
voorsz. of livich worde sonder wettige oir van haer gecomen levende after te laten, dat alsdan indien
gevalle die voorsz. twe perchelen van losrenten hebben sullen, deen helft die Jacopinissen op
Rapenburch binnen Leijden ende dander helft de huijsarmen of den heijligen geest binnen Leijden.
Ende tis gebeurt dat de voorsz. vrouwe Willeme oflivich geworden is sonder oir van hair gecomen
after te laten, zoe is bij lotinge toegevallen die Jacopinissen voorsz. den brief van zeven pondt groot
mit seker gelt dat hem luijden daer up gegeven is. Ende de helfte vanden brief van zestien ponden
derthien scellingen ende vier penningen is toe gevallen den heijligen gheest ofte den huijsarmen
binnen Leijden. Ende alsoe die meesters inder tijt wesende vanden voorsz. huijse dat articule niet wel
en verstonden, te weten dat den heijligen geest ofte de huijsarmen de helft vande voorsz. renten
ontfangen souden. Soe hebbense die saecke gebleven anden burgermeesteren der stede van
Leijden. Welcke burgemeesteren daer van een wtspraecke gedaen hebben dat den heijligen geest
hebben soude een derde paert vanden voorsz. renten ende die drie huijssitten die andere twe dele
tsamen nae wt wijsen die ordonnancie daer van wesende.
Nr. 78 folio 17v. d.d. 23-02-1507 stijl Brabants hof.
Allen den ghenen die dese brieve zullen sien oft horen lesen, burgermesteren, scepenen ende rade
vand’stadt Antwerpen saluijt. Wij doen te wetenen ende certificeren voer de gerechte waerheijt dat
opten dach van huijden voer ons comen sijn meester Pauwels van Lijen priester, Gobel Stegeman
ende Jan Martijns als testamenteurs ende executeurs vanden testamente ende vustersten wille wijlen
Jan cooman Jansz. Bekenden ende verlijden navolgende den testamente ende wtersten wille desselfs
wijlen Jan cooman Jansz. dat sij ter stont overgegeven ende bewijst hebben, gaven testont over ende
bewijsden vrouwe Willeme van Scagen des voorsz. Jan cooman Jansz. nichte, Aef Jan Berekemoets
dochter dochter, wettige huijsvrouwe van heren Geerde van Rommerswale ridder. De helft van
alsulcken sesthiene ponden derthiene scellingen vier penningen groten vlaems tsiaers losrenten die
de voorsz. Jan coman Jansz. jaerlicx opten negensten dach van aprille heffende was opte stadt ende
ingesetene van Leijen. Ende noch die seven ponden groten vlaems tsiaers losrenten die de selve Jan
jairlicx op sinte Laureijs dach heffende was opte stede ende ingesetenen voorsz. gelijck ende in alle
der manieren de voorsz. Jan cooman Jansz. de voorsz. twee perchelen van erfrenten, te wetenen
dene den negensten dach van aprille inden jaere van tachtentich ende dandere den negensten dach
van augusto inden jaere van eenendetachtich beijde lestleden, opte voorsz. stadt van Leijen gecocht
ende gecregen heeft, gelijck twie brieven oft cart…n bezegelt metten wthangende segelen der stadt
van Leijen voorsz. daer af gemaeckt. Daer af den enen onder joncfrou Margrieten Dierick Boelesons
dochter wedewe wijlen des voorsz. Jan coman Jansz. voorsz. berustende blijft, dat wel verclaeren.
Met conditiën waert bij alsoe dat de voorsz. vrouwe Willeme aflvich warde sonder wettich oir van haer
gecomen levende achter te latene, dat dan in dien gevalle de voorsz. twe perchelen van erfrenten
toecomen ende versterven zelen, te wetenen deen helft den Jacopijners ende dander helft den
huijsarmen of den heijligeest bijnnen der stadt van Leijen voirsz., nae wtwijsen den testamente wijllen
Jan cooman Jansz. voirsz., als wij verstonden. Alsoe dat de voorsz. testamenteurs die voorsz. twee
perchelen van losrenten metten brieven gelijck voorsz. is, opdroegen met verthijdene ende claerlick
quijte schauden tallen dagen ter voorsz. vrouwe Willem vander Schagen ende tot hueren
naecomelingen behoef met alle den rechte dat sij als testamenteurs daer ane hadden ende houdende
waren ende bekenden dat sij gheen recht meer daer ane en behielden. Sonder fraude oft argelist.
ende des torconden hebben wij den zegel ten saecken der stadt van Antwerpen voorsz. desen brieve
doen aen hangen. Opten drientwintichsten dach van februario int jaer ons heren alsmen screef
duijsent vijfhondert ende sevene nae stijl van scrivene shoofs van Brabant.
Nr. 79 folio 18 d.d. niet gedateerd.
Een vidimus vanden rentebrief vanden sesthien ponden derthien scellingen ende vier penningen
spreeckende up die stede van Leijden waer van den heijligen geest toebehoirt vande helft als acht
ponden ses scellingen ende acht penningen een derde paert. Blijft des heijligen geests deel zesthien
rinsch gulden derthien stuvers ende 16 miten.
Nr. 80 folio 18v. d.d. 23-03-1507 stijl Brabants hof.
Kanttekening: Dese zestien gulden dertien stuvers vier penningen zijn ofgelost als blijck bijde blaffert 93.

Allen den ghenen die dese brieve selen zien oft horen lesen, burgermeesteren, scepenen ende raide
vander stadt van Antwerpen saluijt. Doen te wetene ende certificeren voor de gerechte waerheijt dat
wij opten dach van huijden wel gesien ende geïnsiteert hebben eenen openen brief besegelt metten
groten segele der stede van Leijden, gans gave geheel ende ongecancelleert daer af de tenuere van
woerde te woerde hier nae volght ende is aldus. Schout, burgermeesteren, scepenen ende raide der
stede van Leijen doen condt allen luijden dat wij bij rade ende goetduncken vanden gemeere
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vroeschap vander stede vercocht hebben ende schuldich sijn Janne coman Janssone tot Amsterdam
ende sijnen erven sestien pondt derthien scellingen ende vier penningen groten vlaems tsiaers
erfkickere renten. Te betaelen alle jaere opten negensten dach in aprille in Hollandt daer die rechte
ontfanger wonachtich wesen sal. Ende waert saecke dat die rechte ontfanger in eniger wijs
wonachtich wair buijten den palen van Hollandt, soe soude men dese voorsz. renten vrij ende
commerloos leveren in eenre stede gelegen binnen twe mijlen na den wtlants paelen van Hollandt
dairt den rechten ontfanger best gevuecht buijten sijnen coste mit voirwaerden dat wij dese voorsz.
renten lossenen mogen vanden voorsz. Jan comen Janssone oft zijnen erven tot wat tijden dat wij
willen. Elck pondt grote met sestien pondt grote vlaems als voorsz. staen ende mitten beloop vander
tijt die vanden renten voorsz. Jan coman Jansz. of sijnen erven voorgenoemt alsdan verschenen
sullen wesen. Ende dese renten hebben wij vander stede wegen voorsz. versekert belooft ende
bewijst te versiene aen alle de goeden die die stede van Leijden heeft. Ende gebrake daer ijet an dat
soude de houder des briefs verhaelen aen eenen ijegelicken onsse poorteren of aen zijne goeden,
wair die gelegen zijn oft wair men die bevinden mach, tsij binnen den palen van Hollandt of dair
buijten. Ende worde ijemant van onsen poorteren hier om beschadicht dat loven wij hem vander stede
wegen voorgenoemt op te rechten ende te beteren. Voort worde ijet versuijmt inder betaelingen
d’renten voorsz., soe sal de ontfanger der renten voorgenoemt mogen verteren op elck pondt groote
tot elcker weke vijf comans groot totter tijt toe dat dese renten ende leijstingen voorsz. volcomelic wel
betaelt sijn. Ende dese geloeften hebben wij geloeft ende loven vander stede wegen voorgenoemt
voor ons ende voor onse nacomelingen mede poorteren wel te houdene ende te voldoene ende ons
des niet te verweren mit enigen rechte of vertreck, tsij geestelick oft weerlick tot wat tijden die houder
des briefs bij des ontfangers wille gevuecht arresteringe te doen of recht te vorderen op dese
voorwaerden voorsz. Behoudelick dat die rechte ontfanger of zijnen gewairden bode dese renten eerst
manen sal binnen Leijden den burgermeesteren of den ghenen dien dat ghmachtich wordt vander
stede wegen wt te reijcken. Ende binnen vierthien daghen nae dier maninghe en sel die stede gheen
scade lijden. Mair teijnde den vierthien dagen voort te varen op die voorwairden soe voorsz. staet.
Ende hier of gelieden wij ons totter stede behoef wel voldaen ende betaelt den lesten penninck mitten
eersten. In kennisse der waerheijt soe hebben wij desen brieve bezegelt met onser stede groten segel
wthangende. Gegeven int iair ons heren duijsent vierhondert ende tachtich opten negenden dach in
aprille. In orconde van welcken gesichte ende visitacien voorsz. Soe hebben wij burgermeesteren,
scepenen ende raide voorgenoemt den segel ten saecken der stadt van Antwerpen voorsz. desen
(lrȇn) doen aen hangen opten drientwintichsten dach van februario int jaer ons heren alsmen screef
duijsent vijfhondert ende sevene na scrivene shoofs van Brabant.
Nr. 81 folio 19 d.d. St. Margrieten avond 1483.
Kanttekening: Deese vijftien schelling grooten vlaems zijn gereduceert op 9 schellinc 9 denier ende zijn ofgelost alst blijckt bijde
blaffert anno ’93.

Schout, burgermeesteren, scepenen ende raide der stede van Leijden doen condt allen luijden dat wij
bij raide ende goetduncken vander gemeenre vroescip vander stede vander voorsz. stede wegen
vercoft hebben ende schuldich sijn Allairt Woutersz. ende zijnen erven vijfthien scellingen groot
vlaems tsiaers erflicke renten. Te betalen alle jair tot sinte Margrieten daghe in Hollandt dair die rechte
ontfanger wonachtich wesen sal. Ende waert saecke dat die rechte ontfanger in eeniger wijs
wonachtich waer buijten den palen van hollandt, soe soude men dese voorsz. renten vrij ende
commerloos leveren in eenre stede gelegen binnen twie mijlen naeden wtcant der palen van Hollandt
daert den rechten ontfanger best gevuecht buijten sijnen coste. Mit voorwaerden dat wij dese voorsz.
renten lossenen moghen tot wat tijden dat wij willen mit negen pondt ende vijftien scellingen groot
vlaems ende mitten beloop van der tijt die vanden renten voorsz. Allairt Wouters zoon of zijnen erven
voorn. alsdan verschenen sullen wesen. Ende dese renten hebben wij vander stede wegen voorsz.
versekert gelooft ende bewijst te versien an alle die goeden die die stede van Leijden heeft. Ende
gebrake daer ijet an dat soude die houder des briefs verhaelen mogen an enen ijgelijcken onsen
poorteren of an sijne goeden, waer die gelegen sijn of waermen die bevinden mach, tsij binnen den
palen van Hollant of daer buijten. Ende worde ijement van onsen poorteren hier om bescadicht, dat
geloven wij hem vander stede wegen voorn. op te rechten ende te beteren. Voort worde ijet versuijt
inder betalinge der renten voorsz. soe sel die rechte ontfanger der renten voorn. moghen verzetten
upte vijftien scellingen groot ter weke, drie groot ende ses penninc paijments totter tijt toe dat dese
renten leijstinge volcomelick ende wel betaelt sijn. Ende dese geloften hebben wij gelost hebben wij
geloeft ende loven vander stede wegen voornomt voor ons ende voor onse naecomelingen mede
poorteren wel te houden ende te voldoen ende ons des niet te verweren mit eenigen rechten of
vertreck, tsij geestelick of waerlick tot wat tijden die houder des briefs bij des ontfangers wille genuecht
arresteringe te doen of recht te vorderen op dese voirwairden voorsz. Behoudelick dat die rechte
ontfanger of zijnen gewaerden bode dese renten eerst manen sel binnen Leijden den
burgermeesteren of den ghenen dien dat gemachticht wort vander stede wegen wt te reijcken. Ende
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binnen viertien dagen nae dier maninge en sel die stede geen scade lijden. Mar teijnden den viertien
dagen voort te varen op die voorwaerden, soe voorsz. staet. Ende hier of soe belijen wij ons totter
behoef wel voldaen ende betaelt den lesten penninck mitten eersten. In kennisse der waerheijt soe
hebben wij desen brieve bezegelt mitter stede groten zegel van Leijden wthangende. Gegeven int jaer
ons heren duijsent vierhondert drie ende tachtich op sinte Margrieten avont.
Nr. 82 folio 19v. d.d. O.L.V. avond annunciatio 1489.
Kanttekening: Desen twintich schellinc is gereduceert op zeven schellinc ende zeven denier ende is ofgelost alst blijckt bijde
blaffert anno ’93.

Schout, burgermeesteren, scepenen ende raede der stede van Leijden doen condt allen luden dat wij
bij raede ende goetduncken vander gemeenre vroescip vnder stede van der voorsz. stede wegen
vercoft hebben ende schuldich sijn Geertruijt, Allairt Wouterszs. wedewij ende hoeren erven twintich
scellingen groot vlaems tsiaers erlicke renten. Te betaelen alle jair tot Onser Liever Vrouwen dage
Annuntiatio in Hollandt, daer die rechte ontfangster wonachtich wesen sal. Ende waert saecke dat die
rechte ontfangster in eeniger wijse wonachtich waer buijten den palen van Hollandt, soe soudmen
dese voorsz. renten vrij ende commerloos leveren in eenre stede gelegen binnen twie milen nae den
wtcant der palen van Hollandt daert den rechten ontfangster best genoicht buijten hoeren coste. Mit
voorwaerden dat wij dese voorsz. renten lossenen mogen van Geertruijt voorsz. of van hoeren erven
tot wat tijden dat wij willen, mit twalef pondt groot vlaems in hooftgelde ende mitten verschenen renten
die Geertruijt of hoeren erven voorn. naden beloip des tijts als dese lossinge geschiet, verschenen
sullen wesen. Behoudelicken soe wanner wij of onse nacomers dese renten lossenen willen soe
selmen dat Geertruijt of hoeren erven voorn. alsdan een half jair te voren seggen eer die lossinge
gheschien sal. Ende dese renten hebben wij vander stede wegen versekert, gelooft ende vewijst te
versien an alle die goeden die die stede van Leijden heeft. Ende gebrake daer ijet an dat soude die
houder des briefs verhaelen mogen an eenen ijgelicken onsen poorteren off an zijne goeden, waer die
gelegen zijn of waermen die bevinden mach, tsij binnen den palen van Hollandt of daer buijten. Ende
worde ijement van onsen poorteren hier om bescadicht, dat geloven wij hem vander stede wegen
voorn. op te rechten ende te beteren. Voort worde ijet versuijmt inder betalinge der renten voorsz., soe
sal die rechte ontfanger der renten voorn. mogen verteren op elck pondt groot, vijf comans groot ter
weke totter tijt toe dat dese renten ende leijstinge volcomelick ende wel betaelt sijn. Ende dese
geloften hebben wij gelooft ende loven van der stede wegen voor ons ende voor onse nacomelingen
mede poorteren wel te houden ende te voldoen. Ende ons des niet te verweren mit genen rechte of
vertreck, tsij geestelick of wairlick tot wat tijden dat die houder des briefs bij des ontfangers wille
gevoicht arresteringe te doen off rcht te vorderen op dese voorwaerden voorsz. Behoudelick dat die
rechte ontfanger off zijnen gewaerden bode dese renten eerst manen sel binnen Leijden den
burgermeesteren of den genen dien dat gemachticht wort vander stede wegen wt te reijcken. Ende
binnen vierthien dagen nae dier maninge en sel die stede geen scade lijden. Mer teijnden den viertien
dagen voort te vaeren op die voirwaerden voirsz. Ende hier of belijen wij ons totter stede behoiff wel
boldaen ende betaelt den lesten penninck mitten eersten. In kennisse der wairheijt soe hebben wij
desen brieve bezegelt mitter stede groten zegel van Leijden wthangende. Gegeven int jair ons heeren
duijsent vierhondert negen ende tachtich op Onser Liever Vrouwen avondt Annunciatio.
Nr. 83 folio 20 d.d. maandag na Beloken Pasen 1335.
Jacob Vincken testamente.
Wij Pieter Gouburghe sone ende Heine vander Bregge scepenen in Leijden maken cont ende kenliken
allen luijden dat grote Coppe ende Aghete sijn wijff voor ons verliet hebben dat sij scoudich sien
Vincke Gheijen sone achte scellinge hollants vrijs gelds jairlixser renten. Te versien alle iare tote
Voirscoter marct optat huijs ende optat erve dat belegen heeft Matte Dirick Sluters wedewe ende hoir
kinder mit horen huse ende erve an beijden siden in sente Pieters stege. In oirkonde desen brieve
bezegelt mit onsen zegelen. Gegegeven int jair ons heren duijsend drie honderd vijf ende dertich
smanendages nae Belokenen Paischen.
Nr. 84 folio 20 d.d. maandag na dertiende dag 1367.
Transficx.
Wij Michiel Gherijts soen ende Jan Melis soen scepenen in Leijden oirconden dat Filips haren Dircx
Graevekijns soen geliede dat hij vircoft heeft Boudijn den snider viertich scellingen hollandts siairs in
comans pamente, te betalen elcx iairs tot Voorscoter ende Valkenburger marcten. Te virsien ende
staende op een huis ende erve dat gelegen is op den Nuwen Rijn ende belegen heeft an die ene sijde
Dirc Poes Hamer ende an die ander sijde Jacob Vincken soen mit hoeren husen ende erven. Wilc
viertich scelling voorsz. Filips voirsz. belovede Boudijn voornoemt te waren vrij ende commerlois, iair
ende dach als recht is op dit voirseijde huus ende erve te staen ende van ijemende dair ijet an te
eijschen dan twie scellingen hollandts, goets sgelts siairs diere opstaen tot jairlixen renten. In orconde
desen brieve bezegelt mit onsen zegelen. Int jair ons heren 1300 seven ende tsestich des
manendaechs na dertienden dach.
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Nr. 85 folio 20 d.d. woensdag na Ponciaansdag 1368.
Transficx.
Wij Pieter Hugen soen ende Gerijt Heerman scepen in Leijden oirconden dat quam voor gerechte
Boudijn die snijder ende gaf over Jacob Vincken soen enen scepen brief daer dese scepen brief
doirsteken is mit recht ende mit vonnes als scepen wijsden mede te winnen ende te verliesen gelijken
of Boudijn voorsz. selve waere. In oirconden desen brieve besegelt mit onsen segelen. Int jaer ons
heren 1300 achte ende tsestich des woensdaechs nae sinte Ponciaens dach.
Nr. 86 folio 20 d.d. St. Pieters dag in de lente 1376.
Transficx.
Wij Gerijd van der Grafte ende Vrancke Diedwaren soen scepene in Leijden oirkonden dat voor ons
quam Ghijsebrecht van den Doen ende geliede dat hij vercoft heeft Jacob Vincken soen twintich
scellinge hollants comans paijments tsiaers. Te versiene op een huijs ende een erve dat gelegen is op
die Volres grafte, daer Ghijsebrecht voorseijt nu te tiden in woont. Ende belegen heeft an die eene
zijde Jan Sijmansz. ende an die ander zijde Heijnrick die Zeelander, beijde mid haren huijsen ende
erven. Ende dese voorseijde renten alle iair te betalen tot sinte Pieters misse die comt in die lenten.
Ende Ghijsebrecht voorn. beliede hem hier of voldaen ende betaelt den lesten penninc mitten eersten.
In orkonde desen brieve bezegelt mid onsen segelen int iair ons heren duijsent driehondert ses ende
tseventich op sinte Pieters dach inden lenten.
Nr. 87 folio 20 d.d. vrijdag na St. Jans dag in de zomer 1393.
Transficx.
Wij Jan heren Sijmons zoon ende Jan Stantvast Ludolfs zoon scepenen in Leijden oirkonden dat voor
gerechte quam Mergriete Jacob Vincken soons wedue mid hoirs voochts handt end egaf over Willem
Kerstants zoen ende Gerijd Emmen zoen, nu ter tijt heijlige geest meesters te Leijden, vier scepene
brieve daer dese scepen brief door gesteecken is, mid recht ende mid vonnessen alse recht is. Ende
scepenen wijsden die heijlige geest meesters voorsz. of diet naemaels wesen zullen, mede te winnen
ende te verliesen gelijken oft Mergriete voorsz. selve wair. In oirkonde desen brieve besegelt mid
onsen zegelen. Int jair ons heren duijsent driehondert drie ende tnegentich tsvrijdages nae sinte Jans
dach tmidzomer.
Nr. 88 folio 20v. d.d. 18-10-1381.
Willem Foijkens testament.
Kanttekening: Dese renten zijn ofgelost opten lesten april anno ’79 ende dat bij mester Gerijt Melisz. secretaris deser stede.
Nog een kanttekening: Dese renten zijn weder ant weeshuijs gecomen wten boedel van mester Gerrit Melisz. anno ’81, ergo de
brieff is goet.

Wij Jan heren Sijmonsz. ende Jan van Alcmade scepene in leijden oirkonden dat voor quam Rombout
van Zwijnaerden ende geliede dat hij gecoft heeft tot poortrechte iegens Aelwijn Claes zoon een huijs
ende erve dat gelegen is op die Hogewoerdt inden Camp om vijf pondt hollants comans paijments
tsiairs. Te betaelen alle iair die ene helfte tot Alre Heijligen misse ende die ander helfte tot meijedage.
Welck huijs ende erve belegen heeft an die ene zijde Heijnrick van Onsenhoven ende an die ander
side Aelwijn Claes zoon voorsz. selve. Streckende after vanden huijse ende erve voorsz. anderhalve
roede lanck. Voort sient voorwaerden dat Rombout voorseijt dat stegekiaen dat leijt tusschen den
huijse ende erve voorsz. ende tusschen Heijnric van Onsenhoven voorgenoemt bruijcken sel mid
Aelwijn voorsz. gemeen. Voort soe lovede Rombout voorsz. dat hij binnens jaers vertimmeren sel an
dit voorseijde huijs ende erve vier duijsent stiens. Ende voort te beteren ende niet te quaden. In
oirkonde desen brieve besegelt mid onsen segelen. Int jair ons heren duijsend diehondert een ende
tachtich op den achtienden dach in die maent van October.
Nr. 89 folio 20v. d.d. zaterdag na Pontiaansdag 1384.
Transficx.
Wij Cornelis van Zwieten ende Claes Willem Borts soen scepenen in Leijden oirkonden dat voor
gerechte quam Floris Jan ende gaf over Willem Foijkiaen enen scepene brief daer dese scepene brief
doir gesteken is mid recht ende mid vonnesse alse recht is. Ende scepenen wijsden Willem voorseijt
mede te winnen ende te verliesen gelijcken oft Florijs Jan voorsz. selve wair. Ende Florijs Jan voorsz.
lovede Willem voornoemt die renten als dese doirsteken brief in hout te waren alsmen een vrie goet
schuldich is te waren vijt geset een pondt paijments tsiaers. Welc pondt te behoort Pieters erfnaemen
van Leijden. Ende men corten sel van den renten des doirstekens briefs. Voort soe gelieden Claes
Aelwijns zoen ende Jan Aelwijns zoen dat Florijs Jan voorsz. gedeelt is anden doirsteecken brief ende
scelden quijt. In oirkonde desen brieve bezegelt mid onsen zegelen. Int jair ons heren duijsend
driehondert vierende tachtich tsaterdaghes nae sinte Pontiaens dach.
Nr. 90 folio 20v. d.d. 18-03-1390.
Transficx.
Wij Harman Victer ende Claes Willem Borts soen schepenen in Leijden oirkonden dat voor gerechte
quam Willem Foijkijn ende gaf over Danel vten Pol ende Willem Kerstants soen nu ter tijt heijlige geest
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meesters of naemaels wesen sullen tot heijligen geest behoef twie schepenen brieve dair dese
scepene brief doir gesteken is mid recht ende mid vonnissen alse recht is. Ende scepenen wijsden die
heijlige geest meesters voorsz. mede te winnen ende te verliesen tots heijligen geests behoef gelijken
oft Willem Foijkijn voorsz. selve wair. In manieren dat die heijlige geest meesters voorsz. wtreken
sullen Geertruijden Claes Screvels soens wedue thien scelllinge hollants paijments tsiairs, alsoe lange
als sij levet. Ende Dirck Claren Dircx dochter van der Dobbe thien scellinge hollants paijments tsiairs,
alsoe lange als sij levet. Voort den Baghijn hove te Leijden tot ewigen dagen vijf scellinge hollants
paijments tsiaers. Ende den armen wtgesetenen zieken tot ewigen dagen vijf scellingen hollants
paijments tsiaers. Ende wes boven deser bewijsinge coomt ende hem mit besterften an comen mach
van Geertruijden ende Dirck Claren voorsz. dat selmen delen den armen huijssitten te Leijden. In
oirkonde desen brieve bezegelt mid onsen zegelen int iair ons heren duijsent driehondert ende
tnegentich up den achtienden dach in maerte.
Nr. 91 folio 21 d.d. 16-05-1499.
Gecofte renten op huijsen ende erven binnen Leijden van Jacob Louwerijs zoons kinder.
Kanttekening: Het huijs daer dese pacht is op staende is opten 18e meij anno 1602 genaestet, daerom tot hier geroijeert, te weten
die 35 schellingen opt huijs inde Vrouwenstege.

Wij Cornelis Mast ende Huge Hugesz. van Zwieten scepenen in Leijden oirkonden dat voor ons quam
Aerst Harmans zoon ende Willem Pietersz. van Aemsterdam ende gelieden dat sij samentlick vercoft
hebben die heijlige gheest meesteren binnen Leijden alse Dirck Arentsz. Huijecoper, Aelwijn Pietersz.,
Adriaen Florijsz. van Adrichem ende Jorijs Jansz. tot des heijligen geest behoef, sulcke twie perchelen
van renten als hier nae volgen. Eerst vijf ende dertich scellingen comans paijments tsiaers mitten
houde, staende op Pieter Willemsz. huijs ende erve gelegen in Onser Vrouwen stege op die
Hogewoerdt. Ende heeft belegen an die een zijde Ghijs die Bruijnen erfnamen ende an die ander zijde
Jan Staeds, streckende voor wt die stege after an Jan die lijndraeijers erve. Item noch dertich comans
groten tsiairs mitten houde, staende op Clais Cornelisz. twie cameren mit horen erven, gelegen in
sinte Barbaren stege. Ende heeft belegen an die een sijde Coen van Boschuijsen ende an die ander
zijde meester Jan van Zeijst, streckende voor wt stege after an Zeger die backers erve. Welcke renten
verschijnen alle jaeren tot Voorscoten ende Valckenburger marcten. Ende Aerst, Willem voorsz. ende
Barbara Dircx dochter mit hoers gecoren voochts handt loveden mit gesamender hant ende elcx voor
al die heijlige geest meesteren voorn. tot des heijligen geests behoeff dese voorsz. renten mitten
houde vrij te waren jair ende dach als recht is ende alsmen vrije renten mitten houde op huijse ende
erve binnen der stede van Leijden schuldich is te waren. Ende Aerst ende Willem voorsz. loveden mit
gesamender handt ende elcx voor al Barbara Dircx dochter voorn. hier of scadeloos te houden. Voort
soe belieden hem Aerst ende Willem voorsz. van dese cope wel voldaen ende betaelt, den lesten
penninck mit den eersten. In oirkonden desen brieve bezegelt mit onsen zegelen. Int jair ons heren
duijsent vierhondert neghen ende tnegentich upden sestienden dach in Meije.
Nr. 92 folio 21 d.d. de andere dag augustus 1401.
Dertich scellingen paijment tsiaers die heer Dammas cureijt van Onser Vrouwen kerck den
heijligen geest besprack.
Wij Jan Hugen zoon van der Hant ende IJsbrant Gerijts soen scepene in Leijden oirkonden dat voor
ons quam coman Jacob Pietersz. ende geliede dat hij vercoft heeft heeren Dammes Dircx soen cureijt
van Onse Vrouwen kerc te Leijden dertich scellingen hollandts comans paijments siairs mitten houde.
Te versien ende staende op sijn huijs ende erve daer hij nu ter tijt in woont. Ende staet op die Hoge
Woert ende heeft belegen an die een sijde Heijnrick van Zalem ende an die andere zijde Claes
Vrancken soen beijde mit horen huijsen ende erven. Welcke renten heer Dammes voorsz. gecoft heeft
toter armer behoef. Dese renten selmen betalen alle iair tot Voorscoten ende Valckenburger marcten.
Ende coman Jacob voorsz. lovede hij Dammes dese voirn. renten mitten houde te waren jair ende
dach alse recht is ende men vrij eijgen renten schuldich is te waren. Ende hier of soe liede hem
coman Jacob voorsz. wel voldaen ende betaelt den lesten penninc mitten eersten. Voort soe sient
voorwaerde soe wanneer dat dit voorsz. huijs ende erve in coopswaer of in beserfte comt, soe
selment vervoirhuijren mit half den renten voorsz. Voort wanneer dat heer dammes voorsz. vanden
lijve ter doot gecomen is, soe sellen dese voorsz. renten comen anden heijligen geest te Leijden.
Ende dan soe en sellen die heijlige geest meesters dese renten niewaer geven dan in Onser Vrouwen
prochij voorsz. alsoe hem Dammes hem dat bewijsen sel. In oircond desen brieve besegelt mit onsen
segelen. Int jaer ons heren duijsent voerhondert endei jen upten anderen dach in augusto.
Nr. 93 folio 21v. d.d. 11-05-1402.
Transficx.
Wij Vranck Poes soen ende IJsbrant Gherijts soen scepenen in Leijden oirconden dat voor den
gerechte quam heer Dammes Dircx soen cureijt van Onse Vrouwen kerc te leijden ende gaf over
Willem Jan Willems zoens zoen ende Gerrijt Willem Jan Betten zoens zoen mid sijns voochts handt
eenen scepen brief tot de heijlichs geests behoef van Leijden, daer desen scepen brief doirsteken is,
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mid recht ende mid vonnesse alse recht is. Ende scepenen wijsden Willem ende Gerrijt voorsz. of die
naemels bewares vanden heijligen geest wesen sullen, mede te winnen ende te verliesen tot des
heijlichs geest behoef voorsz. In allen schijn oft heer Dammes voorsz. selve wair. In oircond desen
brieve bezegelt mid onsen zegelen. Int jair ons heren duijsent vierhondert ende twie upten elften dach
in meij.
Nr. 94 folio 21v. d.d. St. Mathijsdag 1362.
Die helft van 32 sch. 7 penn. hollandts goets gelts tsiairs mitten houde.
Wij Reijmbrant Vincke ende Sijmon Willems soen scepenen in Leijden doen condt alle luijden dat voor
ons quam Jan Geret Heijnnen zoens zoen ende geliede dat hij vercoft heeft Arst Dircx soen twie ende
twintich scellingen ende zeven penningen hollants goets gelts tsiairs mitten houde op Heijnricx huijs
ende erve van Oudsorne op die Hogewoerdt dat belegen heeft an die ene zijde Willem Heijn Sasigen
zoen ende an die ander side Danel Hubrechts soen. Te betalen alle iare tote Voirscoter marct ende te
Valckenburger marct. Ende Jan belooft Arst dese renten voorsz. te waren jair ende dach alse recht is.
Ende Jan beliet him betailt den lesten penning mitten eersten. In oirkonde desen brieve bezegeldt mit
onsen segelen. Gegeven int iair ons heren 1300 twie ende tsestich op sinte Mathijs dach.
Kanttekening: Deesen brief is de helft ofgelost opten 25e november van ’77 bij de weduwe van Adrijaen Dirck Ottensz. de
(Reuck) 21 of ontvangen 11 gulden 16 st. een oortge.

Nr. 95 folio 22 d.d. 15-01-1460.
Transficx anden voorsz. brief.
Wij Jacop van Noorde ende Willem Bort scepenen in Leijden oirkonden dat voor gerechte quam
Reijmborch, Willem Brouwers wedewi mit hoirs gecorens voochts handt ende Anthonis Willems zoon
hoor soen ende gaven samentlick over die heijlige geest meesteren van Leijden alse Gerijt
Mouwerijnsz., Claes Jan Claesz., Dirck Gerijtsz. ende Bertelmees Dircxz. tot des heijligen geest
behoef, die helfte van enen scepenen brieff, dair dese brieff doirsteken is mit recht ende mit vonnisse
alse recht is. Ende scepenen wijsden die heijlige geest meesteren voorsz. of diet naemaels wesen
sullen tot des heijligen geests behoef dair mede te winnen ende te verliesen in allen schijn oft
Reijmborch ende Anthonis voorsz. selve waren. In oirkonden desen brieve bezegelt mit onsen
zegelen. Int iair ons heren duijsent vierhondert ende tsestich opten vijften dach in Januario.
Nr. 96 folio 22 d.d. 28-05-1437.
Bartelmees Jansz. ende zijn wijfs testament van een halve eijngelsch nobel tsiaers.
Wij Willem Heerman ende Jan vanden Woude scepene in Leijden oirkonden dat voor ons quam
Kathrijn, Jan Allairtsz. weedwij mit hoirs gecorens voochts hant ende geliede dat zij vercoft heeft
Willem Jacobsz. enen halven gouden engelsche nobel of paijment sijnre waerde tsiaers mitten houde.
Te betaelen alle iair tot meij. Te verzien ende staende up Katrijnen voorsz. huijs ende erve gelegen up
die Hoochwoerdt ende heeft belegen an die een zijde Andries Costijnsz. ende an die ander zijde
meester Aecht, streckende voor van der straet afteren inden Rijn. Ende Katrijn voorsz. ende Allart
Jansz. ende Willem Jansz. hoir kinder lovede mit gesamender handt ende elck voor all Willem
Jacopsz. voorsz. dese voorsz. renten mitten houde te waren iair ende dach alse recht is, alsmen vrij
renten mitten houde schuldich is te waren. Voort soe liede hair Katrijn voorsz. hier of voldaen ende
betaelt den lesten penninck mitten eersten. In oirkonden desen brief bezegelt mit onsen zeglen. Int iair
ons heren duijsent vierhondert zeven ende dertich upten acht ende twintichsten dach in meij.
Nr. 97 folio 22 d.d. 11-08-1500.
Transfix.
Wij Jan Aernt Pouwelsz.sz. ende Floris Heerman scepenen in Leijden oirkonden dat voorden gerechte
quam Mees Jansz. ende gaf over die heijlige geest meesteren tot Leijden alse Aelwijn Pietersz., Joris
Jansz., Dirck Meesz. ende Jan Gerijtsz. tot des heijlige geest behoef enen scepene brief daer desen
brieve doorsteken is, mit recht ende mit vonnesse alse recht is. Ende scepene wijsden die heijlige
geest meesteren voorsz. ende die naemaels heijlige geest meesteren wesen sullen tot des Heijlige
Geests behoef daer mede te winnen ende te verliesen in allen schijn oft Mees Jansz. voorsz. selver
wair. Welcke voorsz. scepene brief Mees Jansz. opgecomen is mit Margriete Jans dochter zijn wijf
ende haer an gecomen was van Willem Jacobsz. hoir oude vader. In oirkonden desen brieve bezegelt
mit onsen zegelen. Int iair ons heren duijsent ende vijfhondert upten elften dach in Augusto.
Nr. 98 folio 22v. d.d. dinsdag na St. Agnieten dag 1376.
Negen scellingen goets gelts tsiaers.
Wij Jacob van der Handt Claes soen ende Vrancke Diedwaren soen scepene in Leijden oirkonden dat
voor ons quam Jan van Leijden ende geliede dat hij bewijst heeft Daniel vten Polle ende Mathijs
Mathijs soen nu ter tijt wtmeesters vanden heijligen geest te Leijden of naemaels wesen sullen tot des
heijligen geests behoef, ses scellinge hollants goedts geldts. Te versiene ende staende op Alijt
Willems dochter huijs ende erve dat gelegen is op die Hogewoert ende belegen heeft an die ene zijde
Ave Willem Hugen soens ende an die ander zijde Dirck Dircx soen, beijde mid horen husen ende
erven. Voorts te versien negen scellinge hollants goedts geldts tsiairs op Dirck Dircx soens huijs ende
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erve dat gelegen is op die Hogewoerdt ende belegen heeft an die ene zide Claes Hugen soen ende
an die ander zijde Alijt Willems dochter, beijde mid horen huijsen ende erven. Ende dese negen
scellinge tsiairs voorsz. die sullen wesen in minringe van enen scepene brief di Jan van Leijden op dat
huijs ende erve spreeckende heeft. Ende voorsz. renten selmen alle iair betalen tot Voirscoten ende
Valckenburger marcten. Ende dese renten voorsz. heeft Jan bewijst voor terdendeel van vier gairden
landts die Trude Dirck Verbanen soens besproken hadde den heijligen geest voorsz. die si mid Pieter
van Leijden gemeen hadde leggen te Gelreswoude inden ambocht van Zoeterwoude. Ende mit deser
bewijsinge so gelieden die heijlige geest meesters voldaen van Truden testament voorsz. In oirkonde
dese brieve bezegelt mid onsen segelen. Int iair ons heren duijsent driehondert ses ende tseventich
tsdinxdages nae sinte Agnieten dach.
Nr. 99 folio 22v d.d. 03-05-1403.
Allart Claes zoons testament.
Wij Gerijt Jans soen ende Willem Jans Vos soen scepene in Leijden oirconden dat voor ons quam
Femense Aernt Buenairs weedwi ende geliede dat sij vercoft heeft mid hoirs voochts handt Allart
Claes soen een pond hollants comans paijments tsiairs mitten houde. Te versien ende staende up
drien cameren mitten erve die Femense staende heeft up die Hogewoert inden Camp, die belegen
hebben an die een side Margriete Dammas ende an die ander sijde Reijner Ghijsen ende Jutte Danels
weedwi vander Haer ende Lijsbet die ofsteecster, alle mit hoeren huijsen ende erven, streckende vten
stege afterwaerts an Allarts erve voorsz. Dese renten selmen betaelen alle iair tot Valckenburger
marct. Ende Femense lovede Allart Claes soen dese voorsz. renten mitten houde te waren iair ende
dach alse recht is alsmen vrij renten ende houde sculdich is te waeren. Voort sient voorwaerde
wanneer dese voorsz. cameren in coop of in besterfte comen, dat mense vervoorhuijren sel mid half
den renten voorsz. Ende hier of liede hoir Femense voorsz. wel voldaen ende betaelt den lesten
penninc midden eersten. In oircond desen brieve besegelt mid onsen seglen. Int iair ons heren
duijsent vierhondert ende drie upte derden dach in meij.
Nr. 100 folio 23 d.d. dinsdag na St. Pouwelsdag 1403.
Wij Florijs van Sonnevelt ende Jan Zoet Vrancken soen scepene in Leijden oirconden dat voor ons
quam Dirck van der Bosk ende geliede dat hij vercoft heeft den heijlige geest meesters alse Willem
Jan Willems soens soen ende Gerijt Willem Jan Betten soens soen tot des heijlige geests behoef
sulcke renten up huijse ende erve binnen Leijden als hier nae bescreven staet. Eerst op Wouter Jans
huijs ende erve daer hij nu ter tijt in woont zeventhien scellingen ende ses penningen hollands goets
gelds siairs mitte houde. Ende dit huijs ende erve is gelegen upten Ouden Rijn ende heeft belegen an
die een zijde Willem Bonne mit sijnen stiefsoen ende an die ander sijde Jan Zael, mit horen huijsen
ende erven, streckende vten Rijn voirsz. afterwaerts an die Burchwal. Item op een huijs ende erve dat
Ave Sijmon Hugen soens plach te wesen, gelegen up die Hogewoert tien scellingen hollandts goets
gelts siairs mitten houde ende heeft belegen an die een zijde Jan Terninc, an die ander zijde Alijt
Willem dochter, mit horen huijsen ende erven. Item up Claes Screvels soons huijs ende erve dair hij
nu in woont gelegen up die Volres graft vijf scellingen ende drie penningen hollandts goets gelds
tsiairs mitten houde ende belegen heeft an die een sijde Dirck moelnaer, an die ander side Andries
vander Burch, mid horen huijsen ende erven. Ende alle dese voorn. renten selmen alle iaer betaelen
tot Voorschoten ende Valckenburger marcten. Voorts soe lovede Dirck vander Bosk den heijligen
geest voorgenoemd alle dese voorsz. renten mitten houde te waeren iair ende dach alse recht is
alsmen vrij eijgen renten sculdich is te waren. Ende hier of liede hem Dirck vanden Bosk wel voldaen
ende betaelt den lesten penninck mitten eersten. In oirconde desen brieve besegelt mid onsen seglen.
Int iair ons heren duijsent vierhondert ende drie tsdijnsdages nae sinte Pouwels dach covusio.
Kanttekening: Opten originelen brief wordt bevonden dat de thien schellingen goet gelts siaers in twee reijsen zijn affgecocht.

Nr. 101 folio 23 d.d. St. Elisabeth dag 1405.
Jutte Danels testament.
Wij Nan van Lis ende IJsbrant Jans Vos soen scepene in Leijden oirkonden dat voor ons quam Griet
Evers die Brunen wedwi ende beliede sculdich te wesen Jutte Danels wedwi van der Haer een pondt
hollandts comans paijments tsiairs mitten houde. Te betaelen alle iar tot Alre Gods Heijligen daeghe.
Te versien ende staende op een huijs ende erve dat Griet voirsz. gecoft heeft ieghen Jutten voorsz.
en is gelegen in Maertijn Claes soons stege ende heeft belegen an die een zijde Reijner Ghijsen soen
ende an die ander zijde Lijsbet Boijdijns dochter, mit husen ende erven. In oirkond desen brieve
bezegelt mit onsen zeglen. Int iair ons heren duijsent vierhondert ende vive up sinte Elizabetten dach.
Nr. 102 folio 23 d.d. 18-07-1407.
Transficx.
Wij Florijs Paedzen soen ende Gerrijt die Bruijn Jacobs zoen scepene in Leijden oirkonden dat voer
gerechte quamen Jutte Danels erfnamen alse Reijn Danels zoen, Pieter die Brouwer Danels soen,
Matheus Willems soen vanden Vliet ende Jan Claes soen. Ende gaven over den heijligen geest
meesters alse Gerijt Willem Jan Bettensz.sz. ende Jan Zibout, enen scepen brief daer dese brief
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doirsteken is mit recht ende mit vonnisse alse recht is. Ende scepene wijsden die heijligen geests
meesteren voorsz. of diet naemaels wesen sellen mede te winnen ende te verliesen in allen schijn oft
die voirsz. erfnamen waren. Voort soe loveden dese voorsz. erfnamen voor Jan Danels soen te
waeren dat hij dit vast ende gestade houden sel, alsoe hij selve niet iegenwoordich en was, dit is te
weten dat half dese doersteken brief alsoe hij begrepen heeft toebehoort sinte Katrijnen gasthuijse.
Voort soe hebben dese voorsz. erfnamen sinte Katrijnen gasthuus meesters enen scepen brief
overgegeven van een pondt siairs. Welck pondt siairs half den heijligen geest toe be behoort. Ende
die brief spreect van woorde te woorde alsoe hier nae bescreven staet: Wij Pieter Heerman ende
Willem Heerman scepene in Leijden oirkonden dat voor ons quam Dirc die Bruun Jans soen ende
geliede dat hij vercoft heeft Jutte Danels wedwi van der Haer een pondt hollandts comans paijments
siairs. Te betaelen alle iair tot Alre Gods Heijligen daege. Te versien ende staende op een huijs ende
erve gelegen op sinte Pieters hoeve ende heeft belegen an die een zijde Willem Wissen soen ende an
die ander zijde Florijs Willems soen, beijde mit hoeren erven, streckende vter graft after an Gerijt
Willems soen erve. Ende Dirck voirsz. liede hem hier of voldaen ende betaelt den lesten penninc
mitten eersten. In oirkonde desen brieve bezegelt mit onsen zeglen. Int iair ons heren duijsent
vierhondert ende zeven tsvrijdage na Vastellavont. In kennisse der waerheden hebben wij desen brief
bezegelt mit onsen zeglen. Int iair ons heren duijsent vierhondert ende zeven opten achtienden dach
in julio.
Nr. 103 folio 23v. d.d. maandag na jaarsdag 1405.
Heijnrick Stoijts testament.
Wij Nan van Lis ende IJsbrant Jans Vos soen scepene in Leijden oirkonden dat voor ons quam
Heijnrick Williaem Vlamincx zoen ende geliede dat hij ghegeven heeft den heijligen geest in rechter
aelmissen ende in rechten testamente alsulcke renten als hier nae bescreven staen. Dat is te weten
een pondt paijments siairs dat hij bewijst heeft te versien up een huijs ende erve dat Lambrecht
Roelofs soens placht te wesen ende is gelegen in Marendorp ende heeft belegen an die een zijde
Roelof vander Aer ende an die ander zijde jonge Reijner, mit huijsen ende erve. Welc pont siairs voert
versekert staet up alle Huge Jan Dircx soens goet, roerende ende onroerende gelijckerwijs die scepen
brief begrijpt die Heijnrick Willems soen daer of heeft. Item die helft van veertich scellingen paijments
siairs die Heijnric an bestorven is van Lijsbet sijns wijfs wegen van Alijt hoere moeder, daer Gerijt
Willems soen die wederhelft of toe behoort. Welcke helft van veertich scellingen siairs Heijnric bewijst
heeft. Te versien ende staende up een huijs ende erve dat gelegen is up die Hogewoerdt ende heeft
belegen an die een zijde Heijntgen Claes soen ende an die ander zijde Jan Dircx soen die
scutemaecker, mit hoeren huijsen ende erven. Item een pondt paijments tsiairs up een huijs ende erve
up Rapenburch gelijckerwijs die brief begrijpt die Heijnrick voorsz. den heijligen geest over gegeven
heeft mit recht. Item twalef scellingen siairs up een huijs ende erve gelegen in Marendorp daer
Heijnrick voorsz. den heijligen geest den brief of over ghegeven heeft mit recht. Ende hier voor sellen
die heijlige geest meesters alle iair sulcke memorie doen voor Heijnrick voorsz. Lijsbet sijns wijve,
hoer beijder kinder ende hoer beijder ouders in alre manieren als des heijlig geests memorie boec
inhout ende begrijpt. In oirkonde desen brieve bezegelt mit onsen zeglen. Int jair ons heren duijsent
vierhondert ende vive tsmanendages nae jairs dach.
Nr. 104 folio 24 d.d. St. Pouwels avond 1419.
De helft van 32½ groot siairs.
Wij Gerrijt die Bruijn Dircxz. ende Foijtgen Jansz. van Meerburch scepene in Leijden oirkonden dat
voor ons quamen Willem Claes Doenensz.sz. ende Jan Claes Doenensz.sz. ende gelieden dat sij
vercoft hebben mit gesamender hant den heijligen geest meesters alse Jan Dirc Coenensz. ende
Heijnric Heijnricxz. tot des geests behoeff die helfte van drie ende dertichstalff comans groote siairs
die him an gecomen sijn van Jan Zijbout ende stainde hadden up Jan van Hassels ende Philips die
wevers huijsen ende erven gelegen in Zijbouts stege. Ende heeft belegen an die een zijde Dirc
Rostgen ende an die ander zijde Jacobs kinder van Oijen mit horen huijsen ende erven, streckende
voir wter stege voirsz. afterwaerts an Heijn van Zalems erve. Ende Willem ende Jan voirsz. loveden
mit gesamender hant ende elc voir al den heijlige geest meesters voirsz. of diet naemaels wesen
sullen die helfte vanden renten voirsz. te waren jair ende dach alse recht is aelsmen vrij renten
schuldich is te waeren. Voort soe lieden him Willem ende Jan voornoemt hier of voldaen ende betaelt,
den lesten penninc mitten eersten. In oirkonde desen brieve bezegelt mit onsen zeglen. Int jair ons
heren duijsent vierhondert ende negentien up sinte Pouwels avont conversio.
Nr. 105 folio 24 d.d. St. Elisabeth avond 1390.
Dander helfte vande 32½ groot tsiaers.
Wij Jan Stantvast Ludolfs soen ende Dirck van der Gheest scepene in Leijden oirkonden dat voor ons
quam Wigger Willems soen ende geliede dat hij gecoft heeft jegen Willem Zijbout een erve te
poortrecht om drie ende dertichstalve comans groten tsiairs. Te betaelen alle iair tot heijliger misse.
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Welck erve gelegen is up die Hogewoert ende belegen heeft an die een side Willem Zijbout selve mid
sijnen huijse ende erve ende an dander side Pieter Willems soen mit sijnen erve. In oirkonde desen
brieve bezegelt mid onsen zegelen. In jair ons heren duijsent driehondert ende tnegentich op sinte
Elizabetten avont.
Nr. 106 folio 24 d.d. 06-10-1427.
Transfix.
Wij Willem Maertijnsz. ende Coppenan Pietersz. scepene in Leijden oirkonden dat voir gerecht quam
Dirc Jan die goutsmit ende gaf over Zeger Willemsz. ende Heijnric Heijnricxz. nu ter tijt heijlige geest
meesters tot des heijlichs geests behoef enen scepen brief daer dese brief doirsteken is mit recht
ende mit vonnesse alse recht is. Ende scepene wijsden alsoe hijt mit sijnen wijve angecomen is van
Jan Zijbout zijnen zweder, die heijlige geest meesters voorsz. tot des heijlichs geests behoef mede te
winnen ende te verliesen in allen schijn oft Dirck Jan voirsz. selve waer. In oirkonde desen brieve
bezegelt mit onsen zeglen. Int jair ons heren duijsent vierhondert zeven ende twintich opten sesten
dach in octobri.
Nr. 107 folio 24v. d.d. donderdag na St. Geerden dag 1392.
Govert Ghijsbrechtsz. testament.
Wij Sijmon Bort ende Pieter Witte scepen in Leijden oirkonden dat voor ons quam Sijmon Florijs soen
ende geliede dat hij vercoft heeft Godevert Ghijsebrechts soen een pondt hollandts comans paijments
tsiairs. Te betaelen alle iair tot Kersavond. Te versiene ende staende up een huijs ende erve dat
gelegen is op die Hogewoert ende belegen heeft an die een zijde Jan Ghisen soen ende an die ander
zide Heijnrick Claes soen mid eenre stege dier tusschen gaet, streckende voor vander strate
afterwaerts inden Rijn. Voort zient voorwaerden wairt dat dit voorseijde huijs ende erve niet goet
genouch en waer Godevert zijn renten an te versien, soe soude hij hem voort versien an alle Sijman
Florijs soens goede, wairt gelegen wair, roerende ende onroerende. In oirkonde desen brieve
bezeghelt mid onsen zegelen. Int jair ons heren duijsent driehondert twie ende tnegentich
tsdonredages nae sinte Geerden dach.
Nr. 108 folio 24v. d.d. 13-02-1414.
Transficx.
Wij Pieter Gobburgensz. ende Huge Andriesz. scepenen in Leijden oirkonden dat voir gerechte quam
Govert Gijsbrechtsz. ende gaf over den heijligen geest meesters alse Willem Jan Willemsz.sz. ende
Jan Dirc Coenensz. tot des heijlich geests behoef enen scepen brief dair dese brief duersteecken is
mit recht ende mit vonnesse alse recht is. Ende scepene wijsden den heijligen geest meesters voorsz.
of diet naemaels wesen sullen mede te winnen ende te verliesen in allen schijn oft Govert voorsz.
selve wair. In oirkonde desen brieve bezegelt mit onsen zeglen. Int jair ons heren duijsent vierhondert
ende viertien upten derthienden dach in februario.
Nr. 109 folio 24v. d.d. zatersdag na jaarsdag 1406.
Harman Boudijnsz. die smits testament.
Wij Willem Maertijns zoen ende Adriaen Walichs zoen scepene in Leijden oirkonden dat voor ons
quam Vrerick Willemsz. ende beliede Harman Boudijnsz. schuldich te wesen negen ende dertich
comans groot siairs. Te betaelen alle iair tot sinte Maertijns dage inden winter. Te versien ende
staende up dat huijs ende erve dat Vrerick jeghen Harman voorsz. gecoft heeft, gelegen up die
Hogewoert. Ende heeft belegen an die een zijde Claes Gerijtsz. ende an die ander zijde Dirck
Sijmonsz. mit zijn zwager, mit horen husen ende erven. In oirkonde desen brieve bezegelt mit onsen
zeglen. Int iair ons heren duijsent vierhondert ende ses tsaterdages na jairs dach.
Nr. 110 folio 24v. d.d. dinsdag na Pouwelsdag 1422.
Transficx.
Wij Wermbout Jansz. ende Jacop Rijswijck scepene in Leijden oirkonden dat voor gerecht quam
Harman Boudijnsz. ende gaf over den heijligen geest meesters alse Zeger Willemsz. ende Wermbout
Nannensz. tot des heijlichs geest behoef enen scepen brief dair dese brief doirsteken is mit recht ende
mit vonnesse alse recht is. Ende scepene wijsden die heijlige geest meesters voirsz. mede te winnen
ende te verliesen tot des heijlich geests behoef in allen schijn oft Harman voorsz. selve wair. In
oirkonde desen brieve bezegelt mit onsen zeglen. Int jair ons heren duijsent vierhondert twie ende
twintich des dijnxdag nae sinte Pouwels dach conversio.
Nr. 111 folio 25 d.d. woensdag na St. Marcusdag 1395.
Zesthien scelling paijments tsiairs mitten houde up die Hoge woerdt an die Oude Vest.
Wij Pieter Dircx soen ende Vranck Poes soen scepenen in Leijden oirkonden dat voor ons quam
Jacob Pieters soen ende beliede Willem van der Maern schuldich te wesen sestien scellingen hollants
comans paijments siairs mitten houde, staende ende te versien up een erve dat Jacob voirsz. gecoft
heeft jegens Jan Willems soen ende Willems van der Maern plach te wesen. Gelegen up die
Hogewoerdt up die Oude Vest ende heeft heeft belegen an die een sijde Jacob voirsz. ende an die
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ander sijde Lambrecht van Breijn, beijde mit horen huijsen ende erven, streckende voir vter vest after
an Vranck IJsacs Heijn smits kinder ende an Wildeken erve. Dese renten alle jair te betalen tot
Voirscoter marct. In oirkonde desen brieve bezegelt mit onsen zegelen. Int jair ons heren duijsent
driehondert vijf ende tnegentich tswoensdages nae sinte Marcus dach.
Nr. 112 folio 25 d.d. 09-07-1446.
Transficx.
Wij Willem Heerman ende Sijmon vanden Woude scepene in Leijden oirkonden dat voir gerechte
quam Jan Claes Reijniersz.sz. ende gaf over die heijlige geest meesteren van Leijden tot des heijligen
geest behoef enen scepene brief dair dese brief doorsneden is mit recht ende mit vonnesse alse
recht. Ende scepene wijsden die heijlige geest meesteren diet nu zijn of naemaels wesen zullen tot
des heijlige geests behoef dair mede te winnen ende te verliesen, in allen schijn oft Jan voorsz. selve
wair. In orconden desen brieve bezegelt mit onsen zegelen. Int jair ons heren duijsent vierhondert
sessende veertich upten negenden dach in julio.
Nr. 113 folio 25 d.d. dinsdag na St. Maartensdag 1394.
Zeventhien scellingen hollandts comans paijments tsiaers.
Wij Dirck van den Bosch ende Bertelmees IJmmen soen scepenen in Leijden oirkonden dat voor ons
quam Lambrecht Lambrecht soen ende geliede dat hij gecoft heeft te poortrecht iegens Jacob van der
Hant Pieters soen een stick erfs anderhalve roede breet dair hij Jacob voirsz. of beliede schuldich te
wesen seventien scellinge hollants comans paijments tsiairs. Te betaelen alle iair tot Valckenburger
marct. Welck erve gelegen is op die Hogewoerdt op die Oude Vest ende heeft belegen an die een
sijde Jacob van der Handt voirsz. ende an die ander sijde Jan Willems soen, beijde mit horen erve,
streckende vter Ouder Vest an Heijn smits erve. De renten sel Jacob voirsz. versien an dit voirsz.
erve. Des soe sel Lambrecht op dit erve een huijs timmeren als hij eerst mach. In oirkonde desen
brieve bezegelt mit onsen zegelen. Int jair ons heren duijsent driehondert vier ende tnegentich
tsdijnxdages nae sinte Maertijns dach translatio.
Nr. 114 folio 25 d.d. 08-03-1396.
Transficx.
Wij Dirck van der Specken ende Huge van Zwieten scepene in Leijden oirkonden dat voor gerecht
quam Jacob van der Hant Pieters soen die smit ende gaf over Williaem Jan Willems soens soen
eenen scepen brief daer dese scepene brief doirsteecken is mit recht ende mit vonnesse als recht is.
Ende scepene wijsden Williaem Jans soen mede te winnen ende te verliesen in allen schijn oft Jacop
voirn. selve waer. In oirkonde desen brieve bezegelt mit onse zegelen. Int jair ons heren duijsent
driehondert ses ende tnegentich opten achsten dach in maert.
Nr. 115 folio 25v. d.d. donderdag na Pasen 1396.
Transficx.
Wij Dirck vander Specken ende Huge van Zwieten scepenen in Leijden oirkonden dat voor ons quam
Lambrecht Lambrechts soen ende geliede waer dat zaecke dat sijn huijs ende erve in coops waer of
in besterften quame datment vervoirhuijren soude mitter helft van allen den renten die daer Willaem
Jan Willems soens soen up heeft. Dat is te weten mitter helft van vijf scellingen hollands comans
paijments siairs ende mitter helft van twalef scellingen hollands comans paijments siaers. Dit huijs
ende erve is gelegen up die Hogewoert up die Oudevest daer Lambrecht voirsz. nu ter tijt in woont. In
oirkonde desen brieve bezegelt mit onsen zeghelen. Int jair ons heren duijsent driehondert ses ende
tnegentich tsdonresdages nae Paesch dach.
Nr. 116 folio 25v. d.d. 09-07-1446.
Transficx.
Wij Willem Heerman ende Sijmon van den Woude scepenen in Leijden oirkonden dat voir gerechte
quam Jan Claes Reijniersz.sz. ende gaf over die heijlige geest meesteren van leijden tot des heijlige
geests behoef, drie scepenen brieven dair dese brief doirsteken is, mit recht ende mit vonnisse alse
recht is. Ende scepenen wijsden die heijlige geest meesteren dit nu sijn of naemaels wesen zullen tot
des heijlige gheests behoef daer mede te winnen ende te verliesen in allen schijn oft Jan voirsz. selve
wair. In oirkonden desen brieve bezegelt mit onsen zegelen. Int jair ons heren duijsent vierhondert
sessende veertich upten negenden dach in julio.
Nr. 117 folio 25v. d.d. 22-11-1479.
Een losrente brief up die stede van Leijden inhoudende zes pondt derthien scellingen vier
penningen groot vlaems. Ende is gereduceert tot vijf ende dertich karolus guldens elff st.
ende vijf mijten. Ende is ons an gecomen van Gerijt Jan Korstants zoon.
Scout, burgermeesteren, scepenen ende rade der stede van Leijden doen condt allen luijden dat wij
bij rade ende goetduncken vander gemeenre vroescip vander stede vercoft hebben ende sculdich zijn
Claes Huge Kerstantsz.sz. ende sijnen erven ses pondt derthien scellingen ende vier penningen groot
vlaems tsiairs erflicke renten. Te betaelen alle jair upten twie ende twintichsten dach in novembri in
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Hollandt dair die rechte ontfanger wonachtich wesen sal. Ende waert zaecke dat die rechte ontfanger
in eeniger wijs woenachtich wair buijten den paelen van Hollandt, soe soudmen dese voorsz. renten
vrij ende commerlois leveren in eenre stede gelegen binnen twie milen naden wt candt der paelen van
Hollandt, dairt den rechten ontfanger best genuecht buijten zijnen cost. Mit voirwaerden dat wij dese
voirsz. renten lossenen mogen vanden voorsz. Claes Huge Kerstantsz.sz. of zijnen erven tot wat
tijden dat wi willen, elck pondt groot mit zesthien pont groot vlaems als voirsz. staen ende mitten
beloip van der tijt die vanden renten voirsz. Claes Huge Kerstantsz.sz. of zijnen erven voirn. alsdan
verschenen sullen wesen. Ende dese renten hebben wij vander stede wegen voirsz. versekert, geloift
ende bewijst te versien an alle die goederen die die stede van Leijden heeft. Ende gebraecke dair ijet
an dat soude die houder des briefs verhaelen an enen ijgeliken onsen poirteren of an sijne goeden
wair die gelegen zijn wairmen die bevinden mach tsij binnen den palen van Hollandt of daer buijten.
Ende worde ijement van onsen poirteren hier om bescadicht, dat loven wij hem van der stede wegen
up te rechten ende te beteren. Voort worde ijet versuijmt inder betaelinge der renten voirsz., soe sel
die ontfanger der renten voorsz. mogen verteren up elck pondt groot tot elcker weke vijf comans groot
totter tijt toe dat dese renten ende leijstinge voorsz. volcomelic wel betailt zijn. Ende dese geloften
hebben wij gelooft ende loven van der stede wegen voirn. voir ons ende voir onse naecomelingen
mede poirteren wel te houden ende te voldoen ende ons des niet te verweren mit eniger recht of
vertreck, tsij geestelic of waerlic tot wat tijden die houder des briefs bij des ontfangers wille genuecht
arresteringe te doen of recht te vorderen op dese voorwaerden voirsz. Behoudelicken dat die rechte
ontfanger of zijnen gewairden bode dese renten eerst manen sel binnen Leijden den burgermeesteren
of den genen dien dat gemachticht wordt vander stede wegen wt te reijcken. Ende binnen vierthien
dagen nae dier maninge en sel die stede gheen schade lijden mer teijnden den vierthien dagen voort
te vaeren up die voorwaerden soe voirsz. staet. Ende hier of gelieden wij ons totter stede behoef wel
voldaen ende betailt den lesten penninck mitten eersten. In kennisse der waerheijt soe hebben wij
desen brief besegelt mit onser stede groten segel wthangende. Gegeven int jair ons heren duijsent
vierhondert negen ende tseventich upten twie ende twintichsten dach in novembri.
Kanttekening: Dese zes pont dertien schellingen ende drie denier zijn gereduceert op vijf en dertich guldens elf stuvers (…..)
twee mijten ende is ofgelost alst blijckt bijde blaffert anno ’93.

Nr. 118 folio 26 d.d. 01-06-1542.
Transficx.
Wij meester Frans Adriaensz. ende Florijs van Oij scepenen in leijden oirkonden dat voirden gerechte
quam Gerijt Jan Karstantsz.sz. ende gaf over den heijlige geest meesteren binnen Leijden als oude
Dirck Jan Reijersz.sz., Heijnrick Florijsz. van Wassenaer, Quierijn Allaertsz. brouwer ende Dirck Frans
zoon Gool tot de voorsz. heijlige geests behoef eenen rentebrief, spreeckende upter voorsz. stede van
Leijden, daer desen brief doirsteken is mit recht ende mit vonnisse als recht is. Ende scepenen
wijsden die heijlige geest meesteren voorsz. ende diet naemaels wesen zullen tot des selven heijlige
geests behoef daer mede te winnen ende te verliesen in allen scijn oft Gerijt Jan Karstantsz.sz. voirn.
zelver waere. In oirkonden desen brief bezegelt mit onsen zegelen. Int jair ons heren duijsent
vijfhondert twie ende veertich opten eersten dach in junio.
Nr. 119 folio 26 d.d. 19-11-1439.
Vijf scellingen goets gelts tsiaers mitten houde ende is gecomen van Florijs van Bosschuijsen.
Ende dit zelfde huijs is verhogen mit noch 25 st. goets gelts tsiaers mitten houde als gescreven
staet in ons oude register onder die copie vanden brief in folio 148.
Wij Heijnrick Paedzensz. ende Jan Reijner Ghijsbrechtsz.sz. scepenen in Leijden oirkonden dat voor
ons quam Vranc meester Pietersz. ende geliede dat hij vercoft heeft Florijs van Bosschuijsen vijf
scellinge guets gelts tsiaers mitten houde die hij staende heeft up Jan Bollairts huijs ende erve
gelegen uptie Raemgraft. Ende heeft belegen an die een zijde Jan Stout ende an die ander zijde
Kathrijn Keijsers wedewi, streckende voir vter graft an Claes Gheijlensz. huijs ende erve. Ende Vranc
voirsz. lovede Florijs van Bosschuijsen voirsz. dese voirsz. renten mitten houde te waren jaer ende
dach alse recht is alsmen vrij rente mitten houde schuldich is te waren. Ende Vranc voirsz. liede him
hier of voldaen ende betailt den lesten penning mitten eersten. In oirkonden desen brief bezegelt mit
onsen zegelen. Int jair ons heren duijsent vierhondert negen ende dertich upten negenthienden dach
in novembri.
Nr. 120 folio 26v. d.d. 19-02-1440.
Transficx.
Wij Heijnrick Paedzensz. ende Bueckel Heerman schepenen in Leijden oirkonden dat voor gerechte
quam Florijs van Bosschuijsen ende gaf over die heijlige geest meesteren van Leijden alse Dirck
Willemsz., oude Gerijt die Man, Boudijn Hermansz. ende Florijs Claesz. tot des heijligeests behoeff
enen scepenen brieff daer dese brief doirsteken is mit recht ende mit vonnesse alse recht is. Ende
scepenen wijsden die heijligeest meesters voirsz. die nu sijn of hier naemaels wesen sellen mede te
winnen ende te verliesen in allen schijn oft Florijs voirsz. zelve wair. In oirkonde desen brief bezegelt
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mit onsen zegelen. Int jair ons heren duijsent vier hondert ende viertich upten negentienden dach in
februario.
Nr. 121 folio 26v. d.d. 01-06-1355.
Drie scellingen paijments tsiaers staende up sinte Jacobs gasthuijs.
Wij Jan Huijgen zoon van der Hand ende Vrancke Jans soen scepen in Leijden maken condt allen
luden dat quam voir ons Femense Pouwels dochter ende geliede dat zij vircoft heft Riewewien
Machtelt Jan Smeders maget drie scellinge hollantsche siairs enen vlaemschen groten voir achte
penningen of paijment also goet. Te betaelen alle jaere te Voirscoter marcte. Te versien ende staende
te blijven op Femensen voirsz. eijgen huijs ende erve dat gelegen is bij der Stienschuijre. Ende
beleghen heft an die een zijde Bijen kinde ende an die ander zijde Jan Heijnen zoen, mit horen huzen
ende erven. In oirkonde desen brieve bezegelt mit onsen zegelen. Gegeven int jaer ons heren dusent
driehondert vijf ende vijftich op den eersten dach van junius.
Kanttekening: Den 22e aprilis 1500 zeeven ende tnegentig zoe sijn deese drie scellingen paijments affgelost bij den thesaurier
deeser stede ende die door laste van die vande gerecht tegens den penninck vierendetwintich ende is daer van gecomen ende
bij de meesters ontfangen zes guldens ses stuijvers.

Nr. 122 folio 26v. d.d. zondag na Vrouwendag 1357.
Transficx.
Wij Willaem Bort ende IJsebrand Roetaerts zoon scepen in Leijden doen cond allen luijden dat quam
voor ons Riedewij Jans des Smeders maget ende gaf over Claes Jans zoen ende Pieter Sijmans zoen
nu ter wijlen meesters vanden heijligeest tot Leijden of diet naemaels wesen zullen toit des heijlichs
geests behoef mit recht ende mit vonnesse alse scepen wijsden dat recht is, enen scepen brief daer
dese scepen brief duer gesteecken is, mede te winnen ende te verliesen gelijckent offet Riedewij
selve waere. In oirkonde desen brieve bezegelt mit onsen zeghelen. Ghegeven int jaer ons heren
1300 zeven ende vijftich des sonnendages na Onse Vrouwen dach assumptio.
Nr. 123 folio 26v. d.d. woensdag na Vrouwendag 1411.
Thien scelling hollants comans paijments tsiairs, gecomen van Niese Willem Paedsen dochter.
Wij Dirck van Oestgeest ende Voppe Dircks soen scepene in Leijden oirkonden dat voir ons quam
Willem Heijnricx soen van Diest ende geliede dat hij vercoft heeft Niese Willem Paedsen dochter tien
scellingen hollants comans paijments tsiairs mitten houde, staende te versien op een huijs ende erve
dat gelegen is in Fie van der Haren boomgaert. Ende heeft belegen an die een sijde coman Ever, an
die ander sijde Pieter die Meij, beijde mit horen husen, streckende voir vander straet after an Jan van
Siches erven. Te betaelen alle jair tot Voirscotenre marct. Ende Willem voirsz. geliede hier of voldaen
ende betailt den lesten penninck mitten eersten. In oirkond desen brieve bezegelt mit onsen seglen.
Int jair ons heren dusent vierhondert ende elve tswoonsdages nae Onser Vrouwen dag te Lichtmisse.
Nr. 124 folio 27 d.d. 26-07-1414.
Transficx.
Wij Gerijt die Griemer Ermboutsz. ende Gerijt Poes Jansz.sz. scepenen in Leijden oirkonden dat voir
gerecht quam Niese Willem Paedsen dochter mit hoirs voichts hant ende gaff over Jan Dirck Coenen
soen ende Gerijt Willem IJsbrantsz.sz. alse heijlige geest meesters tot des heijlichs geests behoef
enen scepen brief dair dese brief duersteecken is mit recht ende mit vonnesse alse recht is. Ende
scepene wijsden den heijlige geestmeesters voirsz. of diet naemaels wesen sullen mede te winnen
ende te verliesen in allen schijn oft Niese voirsz. selve wair. In oircond desen brieve bezegelt mit
onsen zeglen. Int jair ons heren duijsent vierhondert ende viertien opten zes ende twintichsten dach in
julio.
Nr. 125 folio 27 d.d. 05-03-1410.
Twintich scellingen paijments tsiaers gecomen van Kathrijn Jan comans testament.
Wij Sijmon Bort ende Voppe Dircx soen scepene in Leijden oirkonden dat voor ons quam Dirc coman
ende beliede Ghijse van Remunde schuldich te wesen een pont hollandts comans paijments siairs,
dat Ghijse voorsz. behout mitten houde op dat huijs ende erve dat Dirc voirsz. jegen Ghijsen gecoft
heeft. Ende heeft belegen an die een zijde Jan Volprecht ende an die ander zijde Ghijse voirsz., mit
horen huijsen ende erven. Dese renten alle jaer te betaelen tot Voirscoter ende Valkenburger
marcten. In oirkond desen brieve bezegelt mit onsen zeglen. Int jair ons heren duijsent vierhondert
ende tien opten vijften dach in Maert.
Nr. 126 folio 27 d.d. St. Ange… avond 1421.
Transficx.
Wij Gerijt Aernts soen ende Jacob van Alcmaed scepene in Leijden oirkonden dat voir gerechte quam
Kathrijn Jan comans weedwij mit hoirs voichts handt ende gaf over Heijnric Heijnricx soen ende
Willem van Beest, nu ter tijt heijlige geest meesters tot de Heilichs Geests behoef enen scepen brief
dair dese brief doirsteken is, mit recht ende mit vonnesse alse recht is. Ende scepene wijsden die
heijlighe geest meesters voirsz. tot des heijlich geests behoef mede te winnen ende te verliesen in
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allen schijn oft Kathrijn voirsz. selve wair. In oirkonde desen brieve bezegelt mit onsen zeglen. Int jair
ons heren duijsent vierhondert een ende twintich op sinte Anghe… avont.
Nr. 127 folio 27 d.d. Pietersdag ad Vincula 1367.
Een pont goets gelts tsiairs gecomen van Dirck Hidde waer van nu ter tijt betaelt Willem
Heijnricxz. Sceriaer 12½ sch. ende Aelbert van Os 7½ sch. tsiairs.
Wij IJsebrand Roetaerds soen ende Geret Heerman scepen in Leijden doen cond allen luijden dat
voor ons quam Robbrecht Jans soen ende geliede schuldich te wesen Dirck Hidden soen twintich
scilde in comans paijmente van een huijse ende erve dat belegen heeft an die eene zijde Pieter Milde
ende an die ander zijde Machtelt Horters wedewe, mit horen husen ende erven. Te betaelen tote
Paeschen naest comende. Ende waer dat saecke dat Robbrecht voorsz. dit voorsz. gelt niet en
betaelde vol ende al opten dach voorsz., soe soude Dirck voorsz. houden op dat huijs ende erve
voornoemt ien pondt goets gelts jaerlicxe renten. In oirconde desen brieve bezegelt mit onsen
zegelen. Gegeven int jair ons heren dusent driehondert seven ende tsestich des vrijdaeges nae sinte
Pieters dach ad Vincula.
Nr. 128 folio 27v. d.d. 10-04-1375.
Transficx.
Wij Dirck Poes Jan Pieters soens soen ende Claes Jan Vos soen scepene in Leijden oirkonden dat
voor gerechte quam Hidde Dircx dochter mid haers voirchts handt ende gaf over Daniel vten Pol ende
Mathijs Mathijs soen nu ter tijt heijlighe geest meesters sien tot des heijligen geests behoef eenen
scepene brief dair dese scepene brief doir gesteecken is mid recht ende mid vonnesse alse recht is.
Ende scepene wijsden die heijlige geest meesters voorseijt of namaels wesen sullen, mede te winnen
ende te verliesen tot des heijligen geests behoef gelijcken oft Hidde voorsz. selve waer. In manieren
dat die heijlige geest meesters die nu sien of naemaels wesen sullen, sellen doen alle jair Dirck
Hidden soens jarichtijt ende Alijden zijns wijfs, alse zede ende gewoonlijck is. In oirkonde desen brieve
bezegelt mid onsen zegelen. Int jair ons heren duijsent driehondert vijve ende tseventich op den
tienden dach in aprille.
Nr. 129 folio 27v. d.d. donderdag na Dertien dagen 1350.
Thien scellingen goets gelts tsiairs gecomen van Harman Bruijn.
Wij Dirc van Haerlem ende Dirc vander Dobbe scepenen in Leijden maken cont allen luijden dat Huge
Vrancken sone voir ons quam ende geliede dat hij vercoft heeft Harman Bruijn thien scelling hollants
vrijs gelts tsiairs op sijn huijs ende op sijn erve. Dat belegen heeft Fie Adaems ende hoir kinder mit
horen huijse ende erve an diene zijde ende Florijs Wittebolle mit sijnen camere an dander zijde vander
strate, streckende anden middelwech. Ende dese renten voirsz. alle jair te betalen tote Voirschoter
marcte. Ende Huge voirsz. beliet hem betailt vanden coip van desen renten voirsz., den lesten
penninc mitten eijrsten. In orkonde desen brieve beseghelt mit onsen seghelen. Gegeven int jair ons
heren duijsent driehondert ende vijftich des donresdages nae Derthienden daghe.
Nr. 130 folio 27v. d.d. 15-07-1440.
Sekere renten gecomen van Adriaen vanden Berge joncfrou van Rijswijck.
Wij Jan van Zijl Claesz. ende Jan vanden Woude scepene in Leijden oirkonden dat voir ons quam
heer Pieter Jan Vlamincxz. priester mit sijns gecorens voichts hant ende geliede dat hij vercoft heeft
Adriaen van den Bergen juffer van Rijswijck, sulcke renten als hier nae bescreven staen ende heer
Pieter voorsz. an bestorven sijn van juffu Kathrijn Dirc Coenen wedewij. Welcke renten gelegen sijn in
Marendorp in Onser Vrouwen proechij. Item op Dirc Danelsz. huijs ende erve voir an die straet viertich
scellinge comans paijment tsiairs mitten houde. Ende heeft belegen an die een zijde Claes Witten
erffnamen ende an die ander zijde Jacob Pieters de smit. Item up Jacob Pietersz. die smits huijs drie
ende dertich scellinge comans paijments tsiairs mitten houde. Ende heeft belegen an die een zijde
Dirc Danelsz. ende an die ander zijde Willem Pietersz. Item op Gerijt Dircxz. erffnamen huijs twie ende
viertich scellinge comans paijments tsiairs mitten houde. Ende heeft belegen an die een zijde Griete
Burchgairts dochter ende an die ander zijde Gerijts voorsz. erffnamen. Item up die Huijssitten huijs
ende erve twie ende viertich scellinge tsiairs mitten houde ende heeft belegen an die een zijde Gerijt
Dircxz. erffnamen ende an die ander zijde Pieter Yosephsz. huijs plach te wesen. Item up Willem
Eversz. after huijs ende erve gelegen in die Camp vierthien scellinge comans paijments tsiairs mitten
houde. Ende heeft belegen an die een zijde Willem voirsz. mit zijn stal ende an die ander zijde Kathrijn
Gijsbrechts dochter. Item up Katrijn Ghijsbrechts dochters huijs ende erve viertien scellingen comans
paijments tsiairs mitten houde. Ende heeft belegen an die een zijde Willem Eversz. ende an die ander
zijde Aernt vander Burchs huijs plach te wesen. Item up Dirc Danelsz. after erve dat Wouter vander
Horns plach te wesen viertich scellingen comans paijment tsiairs mitten houde ende heeft belegen an
die een zijde Dirc voorsz. zelve mit zijn erve dat Aernt van der Horns plach te wesen ende an die
ander zijde die zusteren van sinte Michiel. Welcke renten men betalen sal alle jair tot meije. Ende heer
Pieter voorsz. lovede Adriaen vanden Berge juffrou van Rijswijck dese voorsz. renten te waren jair
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ende dach alse recht is alsmen vrij renten mitten houde sculdich is te waren. Ende heer Pieter voirsz.
liede him hier of voldaen ende betailt den lesten penninc mitten eersten. In oirkonden desen brieve
bezegelt mit onsen zeglen. Int jair ons heren duijsent vierhondert ende viertich upten vijftienden dach
in julio.
Nr. 131 folio 28 d.d. 28-02-1447.
Transficx.
Wij Gijsbrecht van Zwieten ende Gerijt Hasselaer schepenen in Leijden oirkonden dat voor gerechte
quam Adriaen vanden Berge joncfrou van Rijswijck mit hoirs gecorens voichts handt ende gaf over die
heijlige geest meesteren van Leijden als Jan Clais, Clais Post, Sijmon Jan Stiensz. ende Clais
Gerijtsz. tot des heijlige geest behoef enen scepene brief daer dese brief doirsteken is mit recht ende
mit vonnesse alse recht is. Ende scepene wijsden die heijlige geest meesteren diet nu sijn of namaels
wesen sullen tot des heijlige geest behoef dair mede te winnen ende te verliesen in allen schijn oft
joncfrou Adriaen voirsz. selve wair. Des zijn voirwairden datten die heijlige geest meesteren diet nu
zijn of naemaels wesen zullen mitten voirsz. principael brief niet meer renten manen, eijsschen noch in
winnen en sullen dan sulcke renten als staen upten huijsen ende erven hier nae bescreven. Eerst op
Huge Boelincx huijs ende erve dat Dirc Danelsz. plach te wesen veertich scellinge paijments tsiairs
mitten houde. Item op Jacob Pietersz. die smits huijs drie ende dertich scellinge comans paijment
tsiairs mitten houde. Item op die Huijssitten hoir huijsinge ende erve in Onser Vrouwen prochij twie
ende veertich scellinge comans paijments tsiairs mitten houde. Voirt meer is te weten datten die ander
renten inden voirsz. principael brieve begrepen bij joncfrou Adriaen voorsz. ijet bezwaert of
becommert waeren, dat gelovede joncfrou Adriaen voorsz. up te rechten ende te beteren. Te versien
an alle die goeden die sij nu ter tijt heeft of hier naemaels vercrijgen mach, roerende ende onroerende
waer die gelegen zijn. In oirkonden desen brieve bezegelt mit onsen zegelen. Int jair ons heren
duijsent vierhondert seven ende veertich opten lesten dach in februario.
Nr. 132 folio 28v. d.d. 29-12-1496.
Noch een brief van 42½ comans paijments tsiairs mitten houden die de huijssitten meesters
van Onser Liever Vrouwen prochie die heijlige geest meesters verleden hebben,
spruijtende wt den brief vande joncfrou van Rijswijck voirsz.
Wij Pieter de Grebber ende Bruijninck Spruijt scepenen in Leijden oirkonden dat voir ons quamen die
huijssitte meesters van Onse Liever Vrouwen prochie binnen Leijden alse Huge Claesz., Jan die
snijder ende Valck Reijersz. ende bekenden voir hem ende voirden genen die naemaels huijssitte
meesters wesen sullen vander armen Huijssitten wegen bij consent ende goet duncken vanden
gherechte als dat die heijlige geest tot Leijden opter armen Huijssitten huijs ende erve gelegen in
Marendorp in Onser Liever Vrouwen prochie jairlicx sprekende heeft twie ende veertich scellingen
comans paijments tsiairs mitten houde nae inhout des principalen scepenen briefs die den heijligen
geest dair van heeft, wesende vander date duijsent vierhondert ende veertich opten vijftienden dach in
julio. Ende die huijssitte meesters voirsz. loveden voor hem ende voirden genen diet naemaels wesen
sullen vander arme huijssitte wegen bij consent ende goetduncken van den gerechte den heijlige
geest meesters tot Leijden alse Aelwijn Pietersz., Dirck Aerntsz., Claes Cornelisz. ende Jorijs Jansz.
ende den genen diet naemaels wesen sullen tot des heijligen geest behoef dese voirsz. twie ende
veertich scellingen comans paijments voirt aen jairlicx wt te reijcken ende betalen sonder enige
cortinge ofte inhoudinge totter armen huijsitten behoef in Onser Vrouwen prochie ofte anders dair van
te doen ende sonder enich weer van rechte, tzij geestelick of waerlic dair jegens te doen of te doen
doen in eniger manieren. Welck huijs ende erve belegen heeft an die een zijde Kerstijne Willems
wedewij van Tetroede ende an die ander zijde Dirck Volprechtsz. In oirkonden desen brieve bezegelt
mit onsen zegelen. Int jair ons heeren duijsent vierhondert sess ende tnegentich opten negen ende
twintichsten dach in Decembri.
Nr. 133 folio 28v. d.d. woensdag na meidag 1379.
Jutte Jan Pieters zoons testament.
Wij Huge van der Hant ende Claes Jans Vos soen scepenen in Leijden oirkonden dat voir ons quam
Dirc vter Delle van Reijnsburch ende geliede dat hij vercoft heeft heren Pieter den Hoesschen priester
tien scellinge hollandts goedts gelts tsiairs. Te versiene ende staende op zijn huijs ende erve dat
gelegen is in Marendorp ende Dirck voirsz. nu ter tijt in woont. Ende belegen heeft an die ene zijde
Roelof Claes soen ende an die ander zijde Gerijd IJden soen, mid eenre stege dier tusschen gaet,
streckende voir vander strate afterwarts an heren Godevairdts huijs ende erve cureijt van Oestgeest.
Ende dese voirseijde renten alle jair te betaelen tot Midvasten. Voirt soe beliede hem Dirc voirseijt hier
of voldaen ende betaelt den lesten penninck mitten eersten. In oirkonde desen brieve besegelt mid
onsen segele. Int jair ons heren duijsend driehondert negen ende tseventich tswoendages nae meije
dage.
Nr. 134 folio 29 d.d. vrijdag na Pasen 1345.
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Transficx.
Wij Williaem Williaems sone ende Costijn vander Bregge scepene in Leijden maken cont allen luijden
dat Geertruijt Williaem Slaepers weduwe voir ons quam ende geliede dat sij vircoft heeft Jan Pieters
sone vier scellinge hollands die Geertruijt voirseijt ontfaen heeft in gerede penningen. Dat belegen
heeft Willaem Jans sone mit sijnen huijse ende erve an diene sijde ende Coene Everaids suagers
kinder mit horen huijse ende erve an dander zijde. Te betaelen tote Voirscoter marcte. In oirkonde
desen brieve bezegelt mit onsen segelen. Gegeven int jair ons heren duijsent driehondert vijf ende
viertich des vrijdages nae Paesschen.
Nr. 135 folio 29 d.d. donderdag na St. Anghen dag 1355.
Transficx.
Wij Dirc van den Busche ende Jan Hugen soen van der Hand scepen in Leijden maken cond allen
luden dat quam voir ons Tiel van Aken ende geliede dat hi scondich is Katerinen Gered Emmen soens
wedewe tien scellinge hollandtsche vrijs gelts siairs te poirtrechte. Te virsien jairlicxe ende staende te
blijven op dat huijs ende erve dair Thiel van Aken nu ter wijlen inwoont ende belegen heft an die ene
zijde Jan Dircx soen ende an die ander zijde Machtelt van Woerden. Ende dit gelt te betaelen alle jaire
op den meijen dach. In oirkonde desen brieve bezegelt mit onsen zegelen. Gegeven int jair ons heren
dusent driehondert vijf ende vijftich des donresdaeges nae sint Anghen dach.
Nr. 136 folio 29 d.d. St. Jans avond 1399.
Transficx.
Wij Jan Jan Vocken soens soen ende Jacob Vrancken soen scepene in Leijden oirkonden dat voir
gerechte quam Jutte Jan Pieters soens wedwi ende gaf over Willem Kerstants soen ende Nan van Lis
nu ter tijt meesters vanden heijligen gheest tot des heijlichs gheests behoef, drie scepen brieve dair
dese scepen brief doirsteecken is, mit recht ende mit vonnesse alse recht is. Ende scepene wijsden
die heijlige geest meesters voirsz. of die naemaels wesen sellen mede te winnen ende te verliesen tot
des heijlichs geests behoef, in allen scijn oft Jutte voirsz. selve wair. In oirkonde desen brieve bezegelt
mit onsen zegelen. Int jair ons heren duijsent driehondert negen ende tnegentich up sinte Jans avont
decollatio.
Nr. 137 folio 29 d.d. woensdag na St. Lucas dag 1433.
Zeger Willems zoons testament.
Wij Gerijt Aerntsz. ende Claes Claesz. van Noortich scepenen in Leijden oirkonden dat voir ons quam
Zeger Willemsz. ende geliede dat hij gegeven heeft in rechte aelmisse sijn testament mede te doen
den heijlige geest meesters tsinte Pieters die nu sien of naemaels wesen sullen toten armen behoef,
sulcke renten als hier nae gescreven staet. Eerst op Willem Keijsers huijs ende erven dair hij nu ter tijt
in woent, gelegen after Lou Jan Betten zoon huijs in Brontgens stege vijftiendalf comans groot tsiairs
mitten houde. Noch op Pieter Nachtegalen huijs ende erve dair hij nu ter tijt in woont, gelegen in die
selve stege voorsz. naest Willem Keijsers huijs ende erve vijftien comans groot tsiairs mitten houde.
Welcke renten voirsz. men betalen alle jair tot Voirscoten ende Valckenburger marcten. Ende dese
voirsz. renten heeft Zeger voirsz. gegeven voir him ende voir sijnen wijve hore beijder memorie mede
te doen. Voir welcken memorie Zeger voirsz. den heijligen geest voirsz. tot den armen behoef voirsz.
meer renten gegeven heeft, nae wtwijsinge die brieve die Zeger voirsz. den heijligen geest voirsz. dair
of overgegeven heeft mit rechte. In oirkonden desen brieve bezegelt mit onsen zeglen. Int jair ons
heren duijsent voerhondert drie ende dertich tswoendages na sinte Lucas dach.
Nr. 138 folio 29v. d.d. de andere dag na Valentijns dag 1366.
Een pondt hollants tsiairs.
Wij Philips Andries soen ende Gerijt Philips soen scepen in Leijden oirconden dat Godevaert Claes
soen beliede sculdich te wesen Dirc Poes Vranckensoen een pont hollands siairs tot jairlicxe renten, in
paijmente als die ene coman den anderen mede betaelt. Te betalen alle jairs tot Alre heijlige missen,
te versien ende staende op twie huse ende erve ende gelegen sien in die Wevers stege. Wilc huijs
ende erve voirsz. Godevaert nu ter (tijt) woont ende belegen heeft an die ene zijde Dirc Jans soen mit
sijnen huse ende erve ende an die ander sijde die Volres grafte mit erestrate diere tusschen gaet
ende dat ander huijs belegen heeft mit sijnen erve Jacob Dircx soen an die ene sijde ende an die
ander zijde Griete Sijmon Galen wedue mit horen husen ende erven. In orconde desen brieve
besegelt mit onsen seghelen. Ghegheven int jair ons heeren 1300 ses ende tsestich des anderen
sdaechs nae sinte Valentijns dach.
Nr. 139 folio 29v. d.d. dinsdag na St. Servaas 1373.
Transficx.
Wij Gered van Oestgeest ende Gered vander Grafte scepene in Leijden oirkonden dat quam voir
gerechte Dirc Poes Vrancken soen ende gaf over IJsebrand Roetaerts soen ende Willem Vlaminc, nu
ter tijt wt meesters sien vanden heijligen geest of naemaels wesen sullen tot des heijlighen geests
behoef van Leijden dien scepene brief dair dese scepene brief doer ghesteken is mit rechte ende mid
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vonnisse alse recht is. Ende scepene wijsden die heijlige geest meester die nu sien of naemaels
wesen sullen mede te winnen ende te verliesen tot des heijligen geests behoef voirsz. gelijken oft Dirc
Poes voirnoemt selve wair. In oirkonde desen brieve besegelt mit onsen seghelen. Int jair ons heren
duijsent driehondert drie ende tseventicht tsdinxdages na Servacij.
Nr. 140 folio 29v. d.d. zaterdag na Petrus en Pouwels dag 1335.
Wollebrant Maersman 10 st. siairs.
Wij Heijne vander Bregge ende Gerd Gouter scepene in Leijden maken condt ende kenlicken allen
luijden dat Colijn Gered sGroeters zone voor ons quam ende geliede dat hij vircoft heeft Wolbrant den
Marsman tien scellinghe hollants vrijs gelds siairs op sijnen scure ende erve dat beleghen heeft
Ghered de Groeter mit sire scure ende erve an die ene zijde ende hair Jan Phillips sone Colijn voirsz.
ende Aghete die Doncs dochter ende hoir kinder mit horen huijsen ende erven an die ander side.
Ende wair dat saecke dat Wolbrant voirsz. jairlicx dair an ijet ghebrake, dat soude Wolbrant hem
virsien op alle Colijns Groeters soens goit, soe wair dat gelegen wair. Ende dese renten jairlicx te
betaelen tote Voirscoter marcte. In oirkonde desen brieve bezegelt mit onsen segelen. Gegeven int
jair ons heren duijsent driehondert vijf ende dertich saterdages nae sente Pieters ende sente Pouwels
daghe apostele.
Nr. 141 folio 30 d.d. dinsdag na Dertien dagen 1354.
Transficx.
Wij Jan van Braband ende Dirc van den Bosche scepen in Leijden maken cond allen luden dat voir
ons quamen Dirc die smit ende Claes die Keijser ende gaven over mit recht ende mit vonnesse alse
scepen wijsden toit enen eijgen enen brief daer dese brief duer gesteken is Rembrand Vinken ende
Claese van der Hurst die toit diere wijlen des heijlich gheest meesters te Leijden waren mede te
winnen toit des heijlich geests behoef offet Dirck ende Claes voirscreven selve waren. In oirkonde
desen brieve bezeghelt mit onsen zeghelen. Gegeven int jair ons heren dusent driehondert vier ende
vijftich des dijnxdages nae derthiende daghe.
Nr. 142 folio 30 d.d. O.L.V. avond Lichtmis 1338.
Thien scellingen hollands tsiairs.
Wij Pieter van Haerlem ende Heijne Milde scepenen in Leijden maken cont ende kenlicken allen luden
dat voir ons quam Sijmon Moenen zoen ende gheliede dat hij vercoft heeft Jan Louwen Swager tien
scellinge hollands vrijs gelds jairlixe renten. Te betalen iaerlicx tote Voirscoter marcte ende die te
versien op zijn huijs ende erve dat belegen heeft Jacob Loef mit zijnen huijse ende erve an die ene
zijde ende Jan die Potter mit zijnen huijse ende erve an die ander zijde. In oirkonde desen brieve
bezegelt mit onsen seghelen. Gegeven int jair ons heren duijsent drie hondert achte ende dertich op
Onser Vrouwen avonde te Lichtmisse.
Nr. 143 folio 30 d.d. St. Servaas avond 1347.
Transficx.
Wij Williaem van Stienbergen ende Wouter van den Vene scepene in Leijden maken cont allen luijden
dat Gheertruijt, Jan Louwen Swagers weduwe ende Gerd, Vrancke, Everairt, Louwe, Beli, Femense
ende Erckenrait hoir kinder quamen voir gerechte ende droegen op elc mit sijns mombairs hant die
eens mombairs behoifde, coman Phillips ende IJsebrant Roetairds sone die nu ter wijlen meesters
sien vanden heijligen geest van Leijden dien brief dair dese brief doir gesteken is toit enen eijghen toit
des heijligen geests behoif voirscreven, mit rechte ende mit vonnesse alse recht is ende scepenen
wijsden. In oirkonde desen brieve bezegelt mit onsen seghelen. Ghegeven int jair ons heeren duijsent
drie hondert zeven ende viertich op sente Servaes avonde.
Nr. 144 folio 30v. d.d. donderdag na Dinisio apostel 1385.
Fie, Jan Claesz. die vleijshouders testament thien scellingen hollants
comans paijments tsiairs.
Wij Claes Willem Borts soen ende Jan Grieten soen scepenen in Leijden oirkonden dat voir ons quam
Jan Clais soen die vleijschouwer ende beliede Vrancke Diedwaren soen ende Willem Kerstants soen
nu ter tijt meesters van den heijligen geest in sinte Pieters kerke te Leijden of naemaels wesen zullen
sculdich te wesen tots heijlige geests behoef tien scellinge hollants comans paijments tsiairs die Phie,
Jan Claes soons wijf was voorsz. den heijligen geest gemaect hadde in horen lesten live. Te versiene
ende staende up een huijs ende erve dair Jan voirsz. nu ter tijt in woont. Ende gelegen is bij der
Volres grafte ende belegen heeft Heijnrick Aeltruden soen an die ene zijde ende Dirc van Lisse an die
ander zijde. Ende dese voirseijde renten alle jair te betaelen tot Voirscoten ende Valkenburger marcte.
In oirconde desen brieve bezegelt mid onsen zegelen. Int jair on heren duijsend driehondert vijve ende
tachtich tsdonresdages nae Dinisio apostel.
Nr. 145 folio 30v. d.d. St. Margriet dag 1366.
Kerstant Heijnricx zoons testament 25 st. goets gelts tsiairs.
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Wij Michiel Gerijts soen ende Gerijt Heerman scepenen in Leijden doen cond allen luden dat voir ons
quam Gherijts Claes zoen ende beliede sculdich te wesen Simon Willaemsz. ende Hughe Jans soen,
nu ter tijt heijlige geest meesters in Leijden of diet naemaels wesen sullen tot tsheijlich gheest behoef
vijftien scelling hollants goets tgelts tsiairs tot jairlixe renten. Te betaelen elkes jairs opden meijen
dach, te virsien ende staende op die sevendeel van enen huijse ende erve mit twien kameren diere
achter staende mit horen erven. Ende ghelegen sijn bij die Volres grafte ende belegen heft an die ene
side Heijn Suarte mit sijnen huijse ende erve ende an die ander sijde Fie van der Hair mit haren huijse
ende erve mit eenre ghemienre stege dier twisschen gaet, streckende voir van der straete tot achter
an Nellen erve van IJepen. In orconde desen brieve bezegelt mit onsen zegelen. Gegeven int jair ons
heren 1300 ende tsestich op sinte Margrieten dach.
Nr. 146 folio 30v. d.d. 09-05-1370.
Tegens Hillegont Smeets dochter gecoft een pondt hollants goets gelts tsiairs.
Wij Dirck Poes Jans soen van Leijden ende Gered Lam scepen in Leijden oirkonden dat voir ons
quam Hildegont Smeets dochter ende geliede dat sij vercoft heeft IJsebrant Roetairdts soen ende
Sijman Willems soen nu ter tijt vijtmeesters sien van den heijligen geest van Leijden tot des heijligen
geest behoef voirsz. een pondt hollants goedts geldts tsiaers. Te versiene op een camer mit horen
erve die Dircx van Hairlem plach te wesen ende gelegen is op die Volres grafte ende belegen heeft an
die ene zijde Pieters erfnamen van Leijden mit hoeren huijsen ende erven ende Katrijn Machtelt
Ghijsebrechts dochter mit hoere camer ende erve an die ander zijde. Ende dese voorseijde renten alle
jair te betalen tot Voirscoter marct ende tot Valkenburger marcten den meesters van den heijligen
geest die nu zijn of naemaels wesen sullen. Ende Hildegont voirseijt loeft den meesters vanden
heijligen geest voirnomt dese voorseijde renten te waren jair ende dach alse recht is ende allen
commer of te doen van deser voorseijder camer ende dier nu ter wijlen op staet, sonder dese renten
voirsz. ende ses penningen hollants tsiairs dier op staen tote jairlixen renten. In orkonde desen brieve
bezegelt mit onsen zegelen. Int jair ons heren duijsent driehondert ende tseventich op den
negentienden dach in meijes maent.
Kanttekening: Dese viftien scelling tsiaers zijn ofgelost bij doctor Saellins ende heeft daer betaelt voorde hooftsomme viftien
gulden als blijct bijde blaffeaert acht ende tachtich. Actum den 12e desember anno ’88.

Nr. 147 folio 31 d.d. vrijdag na Sacramentsdag 1343.
Thien scellingen goets gelts tsiairs.
Wij Dieric de Brune ende Wouter van den Vene scepene in Leijden maken cont allen luijden dat
Ghijsebrecht Williaemsz poirters sone voir ons quam ende geliede dat hij scondich is Claijs van den
Poele tien scellinge hollants vrijs gelds tsiairs op sijn huijs ende op sijn erve, dat belegen heeft
Ghijsebrecht voirsz. mit sinen huijse ende erve an die ene sijde ende Florijs Vale mit halven huijse
ende erve an die ander sijde. Ende dese renten voirsz. jairlicx te betaelen tote Voirscoter marcte ende
tote Valkenburger marcte. In oirkonde desen brieve besegelt mit onsen seghelen. Gegeven int jair ons
heren duijsent driehondert drie ende viertich des vrijdaghes na sente Sacraments daghe.
Nr. 148 folio 31 d.d. dinsdag na St. Angen dag 1359.
Transficx.
Wij Costijn van der Bregge ende IJsebrand Roetairdts soen scepenen in Leijden doen cond allen
luden dat quamen voir gerechte Bairnd Bairnds soen, Florijs Ghijsebrechts soen ende Pieter Lammijns
soen, erfname Bairten Clais wijf van den Poele ende gaven over Dirc Tierloet ende Gered Zeverijds
soen meesters nu ter tijt des heijlichs geests te Leijden toit des heijlichs geests behoeft mit recht ende
mit vonnisse alse scepen wijsden, dat recht is eenen scepen brief dair dese scepen brief duer
ghesteken is mede te winnen ende te verliesen geliken of die erfname voirsz. selve waren. In oirkonde
desen brieve bezegelt mit onsen zegelen. Gegeven int jair ons heeren 1300 negen ende vijftich des
dinxdages nae sinte Angen dach.
Nr. 149 folio 31 d.d. zondag op elfduizend maagden dag 1330.
Heijnen vander Bruggen testament 40 st. goets gelts tsiairs.
Wij Gerijt van Boschuijsen ende Jan van Brabant schepenen in Leijden maken cont ende kenlicken
allen luijden dat Jan van Leijden sone vircoft heeft Heijnen van der Bregge viertich scellingen hollants
vrijs gelts, jairlicxser renten enen goeden conincx tornoijen over achte penninghen gerekent of
paijment dat alsoe goet is. Jairlicx te virsien tote Voerscoter market binnen staenden cruijse op sijn
huijs ende op sijn erve dair hij nu ter wijlen in woent, gheleghen in die Kercstege ende belegen heeft
Harman Brwijn mit zijnen huijse ende erve an die ene sijde ende Barent de Marseman mit sijnen
huijse ende erve an die ander sijde. Streckende vander Kercsteghe an Pieter Cokenaedsen
boemgaerde. In oirkonden desen brieve bezegelt mit onsen zegelen. Gegeven int jair ons heren
duijsen driehondert ende dertich des sonnendages opter ellef duijsent magheden dach.
Nr. 150 folio 31v. d.d. St. Pietersdag 1341.
Transficx.
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Wij Huge Pieters sone ende Jan de Backer schepenen in Leijden maken cont allen luijden dat Heijne
vander Bregge ende Trude sijn wijf quamen voir gerechte mit hoeren gesonde live, machtich ende
wetende hore sinnen ende droegen op mit horen vrien wille Jacob Didden sone ende Dieric Tierloit die
nu ter wijlen meesters sien van den heijligen geest van Leijden toit des heijligen geests behoef van
Leijden die brief dair desen brief doir gesteken is, mit rechte ende mit vonnesse als recht is ende
scepenen wijsden. In oirkonde desen brieve bezegelt mit onsen zegelen. Gegeven int jair ons heren
duijsent driehondert een ende viertich des dinxdages nae sente Pieters dage ingaende oifte.
Nr. 151 folio 31v. d.d. 05-10-1502.
Jonfrou Kathrijn van Zwieten testament 7½ rijns gulden tsiaers.
Wij Pieter Heijnrick Reijnersz.sz. ende Jan Claesz. scepenen in Leijden oirkonden dat voor ons quam
Nanne Thomasz. hoeckemaecker ende geliede dat hij vercoft heeft joncfrou Katrijn van Zwieten
Adriaens wedewij van der Boechorst achtalve rijnsche gulden veertich comans groot voorden rijnsche
gulden gerekent, tsiairs erflicke renten. Te betalen alle jare tot sinte Lambrechts dage dair of dat
eerste jair renten verschijnen zal tot sinte Lambrechts dage naestcomende. Ende soe voort van jaire
te jaire dese voirsz. renten te betalen geduerende tot ewigen dagen. Ende Nanne Thomas zoon
voorsz. heeft der voorsz. joncfrou Katrijn van Zwieten dese voirsz. renten bewesen ende verzekert, te
versien ende te verhalen aen alle die goeden die hij nu ter tijt heeft ende hier naemaels vercrijghen zal
mogen, zij zijn roerende of onroerende, waer ende waer an die gelegen zijn ende bevonden zullen
worden, binnen der stede van Leijden of daer buijten. Ende Nanne voirsz. gelovede hem hier tegens
niet te verweren noch te doen verweren mit genen rechte, geestelic noch waerlic, noch mit genen
exceptien noch nuwe vonden diemen ter contrarie van desen zoude mogen deijncken, vinden off
visieren in eniger manieren. Des zijn voirwairden dat Nanne Thomas zoon voirsz. dese voirsz. renten
weder omme zal mogen lossen tot eenen male ende tot zijnen wille, elcken rijnsche gulden mit
twintich rijnsche gulden ende mit alsulcke verschenen renten als naden beloop van der tijt verschenen
zullen wesen als die lossinge geschiet. Ende van desen cope beliede hem Nanne voirsz. wel voldaen
ende betaelt den lesten penninc mitten eersten. In oirkonden desen brieve bezegelt mit onse zegelen.
Int jair ons heren duijsen vijfhondert ende twie upten vijften dach in octobri.
Nr. 152 folio 31v. d.d. 12-04-1505.
Transficx.
Wij Pieter de Grebber ende Heijnric van Alcmade schepenen in Leijden oirkonden dat voirden
gerechte quamen Florijs van der Boechorst, Ghijsbrecht van der Boechorst, Bouwen van der
Boechorst ende Jheroen van der Boechorst als erfnamen ende testamentoirs van joncfrou Katrijne
van Zwieten Adriaens weduwe van der Boechorst hoir moeder zaliger gedachten ende gaven
samentlic over die heijlige geestmeesteren binnen Leijden alse Aernt Heerman, Willem van
Lodesteijn, Huge Meesz. ende Jan van Grieken tot des heijligen geests behoef eenen schepenen brief
dair desen brief doirsteken is, mit recht ende mit vonnensse als recht is. Ende scepenen wijsden die
heijlige geest meesteren voirsz. ende diet namaels wesen zullen tot des heijligen geests behouf dair
mede te winnen end ete verliesen in allen schijn oft die testamentoirs ende erfnamen voorn. zelver
waren. Welcke renten inden voirsz. brieve begrepen joncfrou Kathrijne voirsz. in horen leven den
heijligen geest voirn. in testamente gemaect ende besproken heeft puermentelick om goidswillen
omme die zelve renten den armen te delen ende distribueren nae inhout des briefs die de voirsz.
erfnamen ende testamentoirs dair van hebben. In oirkonden desen brieve besegelt mit onsen zegelen.
Int jair ons heren duijsent vijfhondert ende vijf upten twalefsten dach in april.
Nr. 153 folio 31v. d.d. 14-07-1533.
Transficx.
Wij Coen van Bosschuijsen ende Frans Gerijt Doensz. scepenen in Leijden oirconden dat voir ons
quam Reijer Jansz. brouwersknecht ende bekende hoe dat voirtijts eenen Nanne Thomansz.
hoeijckmaecker vercoft heeft jonffrou Katrijn van Zwieten Adriaens weduwe van der Boechorst
achtalve rinsche gulden veertich comans groten voirden rinsche gulden gerekent tsiairs erflicke renten
te lossen elcke rinsche gulden mit twintich gelijcke guldens ende mitte verschenen renten. Ende dat
die voirsz. jonffrou Katrijn die zelve renten in testamente gemaect ende bespecken heeft den heijlige
geest binnen leijden, al breder blijckende bijden brieven dair op desen brief doirsteken is. Ende alzoe
die voirsz. Nanne Thomasz. deser werelt overleden is ende meest alle zijne goeden vervreemt zijn,
zulcx dat de voirsz. heijlige gheest naemaels niet en zoude weten jairlicx te gheraecken om te hebben
ende te gecrijgen betaelinge van de voirsz. renten. Wair omme indien naemaels enich gebreck dair
inne mochte gevallen ende gebueren, soe geloveden Reijer Jansz. voirsz. ende Jan Jansz.
brouwersknecht voir hem ende hoeren naecomelingen mit gesamender handt ende elcx voir al den
heijligen geest voorn. die voirsz. renten alle jare tot sinte Lambrechts dage zelver wt te reijcken, up te
leggen ende te betaelen. Daer onder stellende alle hoere goeden die zij nu ter tijt hebben ende
naemaels vercrijgen zullen, roerende ende onroerende, wair ende wair an die gelegen zijn of
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bevonden zullen worden binnen der stede van Leijden ende daer buijten zonder enich weer van
rechte, tzij geestelic of wairlick dair jegens te doen of te doen doen in geenre manieren hoemen dat
zoude mogen deijncken, peijnsen, vinden of visieren. Ende Reijer Jansz. voorsz. lovede Jan Jansz.
voorn. hier of schadelois te houden. In oirkonden desen brief bezegelt mit onsen zegelen. Int jair ons
heeren duijsent vijfhondert drie ende dertich upten vierthienden dach in julio.
Nr. 154 folio 32 d.d. 16-03-1387.
Veertich scellingen goets gelts tsiairs mit half den houde, staende upt huijs ende erve
gelegen upten houck van sinte Pieters kerckstege an tkerckhoff.
Wij Willem Smeder ende Florijs heren Jacobs soen scepenen in Leijden oirkonden dat voir ons quam
Dirc Huijgen soen ende geliede dat hij vercoft heeft Vranc IJsac viertich scellinge hollandts goeds
gelds tsiairs ende den halve hout dair mede. Ende alsulc recht dair mede als desen halven hout
toebehoort. Te versiene ende staende up een huijs ende erve dat gelegen is in die Kerckstrate. Ende
belegen heeft an die een zijde Alijt, Jan heren Harmans soens wedue ende an die ander zijde
Haeskiaen Mouwerijns wedue, beijde mid horen huijsen ende erven, streckende voir vander strate
afterwaerts an Willem die glaesmakers huijs ende erve. Ende dese voirseijde renten alle jair te betalen
tor korsavont. Voort sient voirwairden datmen dit halve huijs ende dit halve erve voirsz. vervoirhuijren
sel mid neghen penninc hollants goedts gelts. Ende wair dattet in coops wair oft in besterften quaem,
soe sel Vranc IJsac voirsz. een houder blijven van dit halve huijs ende erve voirnoemt. Ende Dirc
Huijghen soen voorseijt beliede hem hier of voldaen ende betaelt den lesten penninc mitten eersten.
In oirkonde desen brieve beseghelt mid onsen seghelen. Int jair ons heeren duijsent driehondert
seven ende tachtich up den sestienden dach in maerte.
Nr. 155 folio 32 d.d. 24-05-1488.
Transficx.
Wij Nanne Paedse ende Aernt Pieter Asselijnsz. scepenen in Leijden oerkonden dat voor gerechte
quamen Luijtgairt, meester Jan Florijs zoons wedewij mit hoirs gecorens voochts handt, Gerijt Steffens
zoon als man ende voocht van Fij Willems dochter, Dirc van Alkemaden wedewij was zijn wijf voor
hem selven ende inden name ende van wegen Willem Dircxz. van Alkemade sijns wijfs soen wesekint,
staende inder stede voochdie bij consent ende goetduncken vanden weesmeesteren van Leijden alse
Gerijt van Zonnevelt ende Jan van Lochorst ende gaven over Kerstijn, Dirc Reijner zoons wedewij
eenen scepenen brief daer desen brief doirsteken is mit recht ende mit vonnesse alse recht is. Ende
scepenen wijsden Kerstijn voorsz. dair mede te winnen ende te verliesen in allen schijne oft Luijtgaert,
Gerijt ende Willem voirsz. selve waren. Welcke renten Luijtgairt meester Jan Florijs zoons wedewij
ende Dirc van Alkemade die Fijen voirsz. man ende Willems vader was opgecomen ende an
bestorven zijn van Alijdt Dircx dochter van Alkemade bagijn hoer moeije. Ende Luijtgairt ende Gerijt
voorsz. elc voor hem selven ende Gerijt voirsz. inden naeme van Willem Dircxz. van Alkemade
wesekint voirsz. geloveden mit gesamender handt ende elcx voir al Kerstijn, Dirc Reijner zoons
wedewij voornt waert sake dat die renten inden den principalen brief begrepen bij Luijtgaert voirsz. of
bij Gerijt Steffensz. of bij Dirc van Alkemade sijns wijfs eere man ijet becommert of belast waren der
voirsz. Kerstijnen dat of te doen ende hoer dat up te rechten ende te beteren ende hoer daer of vrij
quijt ende scadelois te houden. Ende Luijtgairt voirsz. lovede Gerijt Steffensz. voornt ende den
wesekinde voorsz. van hoir helfte hier of scadelois te houden. Ende Gerijt Steffensz. voorsz. voor hem
zelven ende inden naem van sijns wijfs soen voorsz. lovede Luijtgairt voirnt. vander ander helfte hier
of scadelois te houden. Voort soe kennen wij scepenen voirsz. dat dese renten inden principalen brief
begrepen den ghenen die dat huijs toebehoort dair zij up staende zijn geboden zijn te nemen na
inhout der kuer soe die coop geschiet is die welke dese coop niet hebben noch die renten nemen en
woude. In oirkonden desen brieve bezegelt mit onsen zegelen int jair ons heeren duijsent vierhondert
acht ende tachtich upten vier ende twintichsten dach in meije.
Nr. 156 folio 33 d.d. 16-05-1499.
Transficx.
Wij Pieter Heijnrick Reijnersz.sz. ende Huge Hugensz. van Zwieten scepenen in Leijden oirkonden dat
voirden gerechte quamen Aerst Harmansz. ende Willem Pietersz. van Aemsterdam ende gaven
samentlick over die heijlige gheest meesteren binnen Leijden alse Aelwijn Pietersz., Dirck Aerntsz.
Huijecoeper, Adriaen Florijsz. van Adrichem ende Jorijs Jansz. tot des heijlige geests behoef twie
scepenen brieven dair desen brief dor steecken is, mit recht ende mit vonnisse als recht is. Ende
scepenen wijsden die heijlige geest meesteren voorsz. dair mede te winnen ende te verliesen in allen
schijn oft Aerst ende Willem voirsz. selver waren. Ende wairt zake dat die renten inden principaelen
brief begrepenbij Aerst of bij Willem voorsz. ijet becommert, belast ofte bezwaert waren boven dat
inhouden vanden principalen brief dair desen brief doirgesteken is, dat geloveden Aerst, Willem
voorsz. ende Barbara, Jacob Louwerijns zoons wedewij mit hoers gecoren voochts hant mit
gesamender hant ende elx voir al die heijlige geest meesteren voirsz. ende die gene diet naemaels
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wesen zullen tot des heijligen gheests behoef tot alre tijt of te doen, op te rechten ende te beteren.
Ende Aerst ende Willem voorsz. loveden mit gesamender handt ende elcx voir al Barbara voornt. hier
of scadeloos te houden. Ende Aerst ende Willem voorsz. loeveden malcander elcx den anderen
vander helfte hier of schadeloos te houden. Welcke voorsz. brieven dair desen brief doirsteecken is
Aerst ende Willem voornt anbestoreven zijn van Jacob Louwerijsz. die hoir beijder wijfs vader was.
Ende die zelve Jacop Louwerijsz. mit Barbara Dircx dochter sijn wijf te erve genomen heeft van
Kerstijn, Dirck Reijnersz. wedewij hoer moeder. In oirkonden desen brieve besegelt mit onsen
zeghelen. Int jair ons heeren duijsent vierhondert negen ende tnegentich upten sestienden dach in
meije.
Nr. 157 folio 33 d.d. dinsdag na Dertienen dag 1413.
Die Witte nonnen 10 st. paijments tsiairs.
Wij Vranc Poes soen ende Huge Martijns zoen schepenen in Leijden oirkonden dat voir ons quam Jan
Danelsz. van der Haer ende geliede dat IJsbrant van der Laen behouden heeft tien scellingen siairs
comans paijment up dat huijs ende erve dat hij jegens IJsbrant voorsz. gecoft heeft, te vervoorhuijren
in allen scijn alsmen heer Jacobs renten van Risoirde vervoorhuijren sel op dit selve huijs ende erve,
dats te weten wanneer dit voorsz. huijs ende erve in coop of in besterften comt, soe selment
vervoirhueren mit half den renten. Welc huijs ende erve gelegen is op Rapenburch ende heeft belegen
an die een zijde Dirc van der Geest ende an die ander sijde IJsbrant voorsz. zelve, streckende voir
vter vest after in die graft. In oirkonde desen brieve bezegelt mit onsen segelen. Int jair ons heren
duijsent vierhondert ende dertien tsdinxdages naeden heijligen Dertienen dach.
Nr. 158 folio 33v. d.d. 13-02-1414.
Transficx.
Wij Coen Sijmonsz. ende Huge Martijnsz. scepenen in Leijden oirkonden dat voir gerechte quam
IJsbrant van der Laen ende gaf over den heijlighen gheest meesters als Willem Jan Willemsz.sz. ende
Jan Dirc Coenensz. tot des heijlich gheests behoef enen scepenen brieve dair dese brief duersteken
is mit recht ende mit vonnesse alse recht is. Ende scepenen wijsden den heijligen gheest meesters
voorsz. of diet naemaels wesen sullen mede te winnen ende te verliesen in allen schijn of IJsbrant van
der Laen selve wair. In oirkond desen brieve bezegelt mit onsen zeglen. Int jair ons heren duijsent
vierhondert ende viertien opten dertienden dach in februario.
Nr. 159 folio 33v. d.d. vrijdag na St. Agatha dag 1356.
Thien scellingen tsiaers ende betailt sinte Pieters kerck.
Wij Jacob Vlammix zoen ende IJsebrand Roetaerds zoen scepen in Leijden doen condt allen luden
dat quam voor ons Alijd Hollanders wedewij ende gaf over mit rechte ende mit vonnisse alse scepen
wijsden dat recht is Philips Kerstants soen ende Gered Jans soen nu ter wijlen des heijlich geests
meesters te Leijden toit des heijlich gheests behoef tien scellinghe hollandsche siaers. Die staende
zien op dat huijs ende erve dat gelegen is op den hoec van der Kerc strate ende belegen heeft an die
ene zijde Jan van der Geest mit zijnen huse ende erve ende an dander zijde die Kercstrate. In
manieren dat des heijlich geest meesteren diet nu zien of naemaels wesen zullen vijt reken zellen alle
jaere Alide voirscreven of horen rechten erfnamen nae horen doot, vijf scellingen hollandtsche. In
oirkonde deze brieve bezegelt mit onsen zegelen. Gegeven int jaer ons heren 1300 ses ende vijftich
des vrijdages nae sinte Agathen dach.
Nr. 160 folio 33v. d.d. dinsdag na St. Lucia dag 1374.
Vijf ende veertich scellingen zes penningen goets gelts tsiaers.
Ende betaelt Sinte Pieters kerck.
Wij Jan van Hillegem ende Heijnric Daniels soen scepenen in Leijden oirkonden dat voir ons quam
Jacob Mourijns soen ende beliede sculdich te wesen Daniel vten Polle ende Gered Zeverijts soen nu
ter tijt wt meesters sien vanden heijligen geest te Leijden of naemaels wesen sullen tot des heijligen
geests behoef vijf ende viertich scellingen ende ses penningen hollants goeds gelts tsiairs, te betalen
alle jair tot Voirscoten ende Valkenburgher marcten. Te versiene ende staende op een huijs ende erve
dat gelegen is in die Kercstrate ende belegen heeft Dirc van Delf mit sijnen stief soen an die ene zijde
ende Mairtijn Dircs soen an die ander zijde, beijde mid horen huijsen ende erven. In orkonde desen
brieve beseghelt mid onsen segelen. Int jair ons heren duijsent driehondert vier ende tseventich
tsdinxdages na sinte Lucien.
Nr. 161 folio 34 d.d. St. Bavo avond 1372.
Twie scellingen twie penningen paijments tsiaers ende betaelt sinte Pieters kerck.
Wij Gered van Oestgeest ende Jan Vos Jans soen scepene in Leijden oirkonden dat quam in eenre
pandinge Sijmon Ghijsebrechts soen ende pande mit rechte ende mit vonnesse alse recht is. Ende
scepenen wijsden an Katrijnen der Ulvester huijs ende erve dair sij nu ter tijt inwoont. Ende beleghen
heeft an die ene zijde Lisebet Coen IJsacs wedue ende an die ander zijde Martijn Dircx soen, mit
horen huijsen ende erven, streckende voir vter Kerckstege tot after an Machtelt Dirc Vrancken soens
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huijs ende erve. Ende pand an twaelef scellinge hollants in comans paijmente den derden penninc
beter die Sijmon voirseijt voir hoir wtgeleijt hadde van der brugge ende vander grafte, bij
tsGravenhove gelegen. Also Sijmon voirseijt daer in gecomen was bij den rechte, dat hijse soude
doen maken mit sijnen gesellen. Voort die de scout hadde voir zijn boeten twie scellinge goets gelts.
den derden penninc beter. Dit maect te samen twie ende twintich scellinge comans paijments. Daer
scepene of scattichden vanden ponde twie scellinghe tsiaers. Maeckt tot jaerlixen rente twie scellinge
ende twie penninge paijments. Te betaelen alle iaer tot Bamisse. Welcke pande voernoemt stonden
haren vollen stalle nae dat scepene wijsden. Daer en tenden quam Sijmon Ghijsebrechts soen
voirscreven ende droech dese voirseijde pande op Willem Smeder die doe ter tijt een rechter was
vans heren wegen, dat hij hem die pande eijgende of mit rechte an hem hielde aldaer Willem Smeder
voirn. Sijmon voirsz. dese voirgenoemde pande overgaf ende te goede scout alse recht is. In oirkonde
desen brieve besegelt mit onsen seghelen. Int jaer ons heren duijsent drie hondert twie ende
tseventich op sinte Baven avond.
Nr. 162 folio 34 d.d. woensdag na Margrietdag 1381.
Transficx.
Wij Aelbaern Philips soen ende Vranc IJsac scepenen in Leijden oirkonden dat voor gerechte quam
Sijmon Ghijsebrechts soen ende gaf over Dammas Zegers soen ende Jacob Vincken soen nu ter tijt
bewarers vanden heijligen geest te Leijden of naemaels wesen sellen tots heijligen geests behoef
eenen scepene brief daer dese scepene brief doer gesteken is. Mid recht en mid vonnesse alse recht
is. Ende scepene wijsden die heijlige geests meesters voorsz. of naemaels wesen sullen mede te
winnen ende te verliesen gelijken oft Sijmon voorn. selve waer. In orkonde dese brieve bezegelt mid
onsen zegelen. Int jaer ons heren duijsent driehondert een ende tachtich tswoonsdages nae sinte
Mergrieten dach.
Nr. 163 folio 34 d.d. zaterdag na Pontiaans dag 1411.
Zeven pont paijments tsiaers ende betaelt sinte Pieters kerck.
Wij Voppe Dircx zoen ende Gerijt Pieter Gobburchensz.sz. scepene in Leijden oirkonden dat voor ons
quam Zoete Jan Vlamincx soens mit hoir gecoren voechts handt ende geliede dat zij vercoft heeft den
heijligen gheests meesters alse Willem Jan Willemsz.sz. ende Heijnrick Willem Vlamincx zoon tot des
heijlichs geests behoef zeven pont hollants comans paijments siairs die Zoeten toe ghevonden sien
biden gerecht voir hoir erven die of gecomen gecuert sien toten ramen. Up welcken ramen sinte Pieter
behout zestien pont siairs mitten houden, dair die goidshuijs meesters alse Claes Jansz Vosz.,
Bertelmees IJmmenz., Gerijt Emmen zoen ende Florijs Paedzensz. of diet namaels wesen sullen bi
goet deincken van den gerecht den heijligen geests meesters voorsz. of diet naemaels wesen sullen,
die zeven pondt siaers die Zoet den heijligen geest meesters voorsz. vercoft heeft, alle jairs wt reijken
sellen tot Voirscoter ende Valckenburger marcten. Welcke renten die heijlige geest mesters voirsz. of
diet naemaels wesen sullen versien sullen up sinte Pieters goede. Ende Zoet voirsz. liede hoir hier of
voldaen ende betaelt, den lesten penninc mitten eersten. In oirconde desen brieve bezegelt mit onsen
zeglen. Int jair ons heren duijsent vierhondert ende elve tsaterdage nae sinte Ponciaens dach.
Nr. 164 folio 34v. d.d. St. Aachten dag 1409.
Drie pondt hollandts tsiairs ende betaelt sinte Pieters kerck.
Wij Jan Willem Jans Vosz.sz. ende Heijnrick Wouter Eckensz.sz. scepene in Leijden oirkonden dat
voor ons quamen die goedhuus meesters van sinte Pieters kercke te Leijden alse Goeswijn Claes
soen, Bertelmees IJmmen soen, Gerijt Emmen soen ende Williaem Aernts soen ende belieden van
des goedshuijs wegen voirsz. bij goetdeijncken tsgherechts sculdich te wesen Willem Jan Willems
soens soen drie pondt hollants comans paijments siaers ewelicke renten. Te betalen alle jair tot
Voirscoten ende Valkenburger marcten. Te versien op alle des godhuijsen voorsz. goede, waer sij
gelegen sien. Dit sel wesen te verstaen dat Willem Jans soen voirnoemt den goodshuijs meesters
voirsz. over gegeven heeft tot des godshuijs behoef twie scepene brieven daer dese voorsz. renten in
beroert sien, mit renten mitten houden die sinte Pieter toe behoren. Welcke renten hier mede te
zamen geheelt sien. In oirkond desen brieve bezegelt mit onsen zeglen. Int jair ons heren duijsent
vierhondert ende negen op sinte Aechten dach.
Nr. 165 folio 34v. d.d. 28-03-1415.
Transficx.
Wij Jan Willem IJsbrant soen soen ende Gerijt die Griemer Ermbout soen scepene in Leijden
oirkonden dat voir gerechte quam Willem Jan Willemsz.sz. ende gaf over mit recht ende mit vonnesse
alse recht is. Ende scepen wijsden Jan Dirc Coenen soen ende Gerijt Willem IJsbrant soens soen alse
heijlich geest meesters tot des heijlich geests behoef enen scepen brief daer desen tegenwoordigen
brief doir gesteken is, Jan Dirc soen ende Gerijt Willem soen voirsz. mede te winnen ende te verliesen
in allen schijn oft Willem Jans soen voirsz. zelve waer. In oirkond desen brief bezegelt mit onsen
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zeglen. Int jaer ons heren duijsent vier hondert ende vijftien opten acht ende twintichsten dach in
maert.
Nr. 166 folio 35 d.d. Bonifacius dag 1366.
Deze akte en de volgende zijn doorgehaald als zijnde afgelost.

Een pondt goets gelts tsiairs.
Wij Gerijt Heerman ende Gerijt Philips soen scepen in Leijden doen cond allen luden dat voir ons
quam Pieter Willems soen die tijmmerman ende geliede dat hij vercoft heeft Aerst Dircx soen tot
behoef Phillips Andries soen, Sijmon Willems soen, Coppairt die Valckenair, Aernt die snider, Pieter
Zoetemans soen, Jan Claes soen, Morsiel ende Sijmon Harmans soen een pont hollants goet sghelts
tsiaers tot jaerlicxen renten, te betalen elkes jaers tot crusenre marcten. Te virsien ende staende op
een huus ende erve gelegen biden kerckhoeve ende belegen heeft an die ene zijde hair Jan Willems
soen mit sinen huse ende erve ende an die ander sijde Machtelt Bertelmees Hildegonts soens wedue
mit haren huse ende erve mit onsen zeghelen. Ghegeven int jair ons heren duijsent driehondert ses
ende tsestich op sinte Bonifaes dach.
Nr. 167 folio 35 d.d. donderdag na Vastenavond 1369.
Transficx.
Wij Jan Melijs soen ende Jan Costijns sone scepen in Leijden doen cont allen luden dat voir ons quam
Aerst Dierics soen, Philips Andries soen, Sijmon Willems soen, Coppairt die valkenair, Aernt die
snider, Pieter Soetmans soen, Jan Claes soen, Morsiel ende Sijmon Harmans soen ende gaven over
Sijmon Gereds soen, Gerard Coppaert soen nu ter tijt vijtmeesters sien van den heijligen geest of diet
naemaels wesen sullen toit des heijligen geests behoef van Leijden enen brief al daer dese brief doir
gesteken is mit recht ende mit vonnesse alse recht is. Ende scepen wijsden mede te winnen ende te
verliesen gelijken of sijt selve waren. Ende hier om so sullen die meesteren van den heijligen geest die
nu sijn of diet naemaels wesen sullen, doen alle iaer een jaericheijt des sonnendages ende
tsamendages na tsheijlich sacraments dage mit negen was kaersen barnende ende geven elke
priester die daer te grave comt twie penninge ende die coster twie penninge ende des ochtens des
gelijcs. In gedenkenesse den genen dier toe geholpen hebben ende horen nacomelingen ende daert
testament bij gemaeckt is ende voir ghescreven staen. In oirconde desen brieve besegelt mit onsen
segelen. Int jaer ons heren duijsent driehondert negen ende tsestich tsdonresdages nae vastelavont.
Nr. 168 folio 35 d.d. Pietersdag ad Vincula 1370.
Acht ende veertich scellingen hollants tsiaers.
Wij Jacob van der Handt Claes soen ende Florijs heer Jacobs soen scepen in Leijden oirkonden dat
Jacob Claes soen priester beliede sculdich te wesen Volprecht Bertelmees soen, Dirc Zelle ende Dirc
Taernine achte ende viertich scellinge hollants paijments tsiaers. Te betalen alle jaere tot Voirscoten
ende tote Valkenburger marcten. Welke renten voorseijt zij versien sullen op een huijs ende een erve
dat gelegen is bi den kerckhove ende belegen heeft an die ene zijde heer Sijman Gael priester mit
sijnen huijse ende erve ende an die ander zijde Jan Vrancken soens stege. In oirkonde desen brieve
bezegelt mit onsen zeghelen. Int jair ons heeren duijsent driehondert ende tseventich op sinte Pieters
dach ad Vincula.
Nr. 169 folio 35v. d.d. maandag na Mathijsdag 1408.
Transficx.
Wij Gerijt die Griemer ende Aernt Jan Godensz. scepenen in Leijden oirkonden dat voir gerechte
quamen Volprecht Bertelmeesz., Dirc Selle ende Meijns timmermans zoon so hij daer an bestorven is
van sijns vaders weghen ende gaven over mit gesamender handt ende elc voor al den heijligen geest
meesters als Heijnrick Stoijt ende Gerijt Willem Jan Bettensz.sz. tot des Helichs geests behoef enen
scepene brief daer dese brief doersteken is, mit recht ende mit vonnesse alse recht is. Ende scepene
wijsden Heijnric ende Gerijt voirsz. mede te winnen ende te verliesen tot des heijlichs geests behoef,
in alle schijn oft Volprecht, Dirc ende Meijns voorsz. selve waren. Voort soe loveden Volprecht, Dirc
ende Meijns voorsz. den heijligen geest meesteren voorsz. tot des heijlichs geests behoef die acht
ende veertich scellingen hollants paijments siairs nae inhout des scepens briefs dair dese brief
doirsteken is, te waren jair ende dach alse recht is alsmen vrij eijgen renten sculdich is te waren. In
oirkonde desen brieve bezegelt mit onsen zeglen. Int jair ons heren duijsent vierhondert ende achte
tsmanendag na sinte Mathijs dach.
Nr. 170 folio 35v. d.d. zaterdag na Petrus en Paulusdag 1335.
Wollebrant die Maersmans testament.
Wij Heijne van der Bregge ende Gerijt Gonter scepenen in Leijden maken cont ende kenliken allen
luijden dat Colijn Gered sGroeters zone voir ons quam ende geliede dat hi vercoft heeft Wolbrant den
Maerseman tien scellinge hollants vrijs gelds siairs op sine scure ende erve dat belegen heeft Gered
de Groeter mit sine scure ende erve an die ene zijde ende hair Jan Phillips sone. Colijn voorsz. ende
Agate Diedoncs dochter ende hoir kinder mit horen huijsen ende erven an die ander side. Ende wair
dat sake dat Wolbrant voorsz. jairlicx dair an ijet gebrake, dat soude Wolbrant hem virsien op alle
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Colijns Groeters soens goit, so waer dat gelegen waer. Ende dese renten jairlix te betalen tote
Voirscoter marcte. In oirconde desen brieve bezegelt mit onsen segelen. Gegeven int iaer ons heren
duijsent driehondert vijf ende dertich saterdages nae sente Pieters ende sente Pouwels dage
apostele.
Nr. 171 folio 35v. d.d. dinsdag na dertiende dag 1354.
Transficx.
Wij Jan van Braband ende Dirc vanden Bosche scepen in Leijden maken cond allen luden dat voir ons
quamen Dirc die smit ende Claes die Keijser ende gaven over mit recht ende mit vonnesse alse
scepen wijsden toit enen eijgen, enen brief daer dese brief duer gesteken is Rembrand Vinken ende
Claese van der Hurst die toit diere wile des heijlichs geests meesters te leijden waren, mede te winnen
toit des heijlich geests behoef offet Dirc ende Claes voorsz. selve waren. In oirkonde desen brieve
bezegelt mit onsen zegelen. Gegeven int jair ons heren dusent driehondert vier ende vijftich des
dinxdages nae Dertiende daghe.
Nr. 172 folio 36 d.d. St. Margrietdag 1385.
Een pont paijments tsiaers.
Wij Huge van der Hant ende Claes Willem Bort soen scepene in Leijden oirkonden dat voir ons quame
Steven Everairs soen ende beliede Sijman Gijsebrechts soen scu(l)dich te wesen een pondt hollands
comans paijments tsiaers mitten houde. Te versiene ende staende op dat huijs ende erve dat Steven
iegen Sijman voirsz. cofte. Ende gelegen is bi der Hofgrafte ende belegen heeft an die ene zijde Claes
Willem Borts soen mit eenre stege dier tuijsschen gaet ende an die ander zijde Beatrijs die
bloetlaetster, beijde mit horen huijsen ende erven, streckende voir vter Hofgraft afterwairts an een
huijskiaen dat Sijman voirsz. toe hoert, daer Sijman sijnen waterganc op buten behout. Ende dese
voirseijde renten alle jair te betalen toit Voirscoter marcten. In oirkonde desen brieve bezegelt mid
onsen zegelen. Int jaer ons heren duijsend driehondert vive ende tachtich op sinte Margrieten dach.
Nr. 173 folio 36 d.d. 06-07-1411.
Transficx.
Wij Dirc van Oestgeest ende Pieter Jacob scepene in Leijden oirkonden dat voir gerecht quam Sijmon
Ghijsen zoen ende gaf over Willem van Leijden enen scepen brief daer dese brief doersteken is mit
recht ende mit vonnesse alse recht is. Ende scepenen wijsden Willem voirsz. mede te winnen ende te
verliesen in allen schijn ioft Sijmon selve waer. In oirkond desen brieve bezegelt mit onsen zegelen. Int
iaer ons heren duijsent vierhondert ende elve opten sesten dach in julio.
Nr. 174 folio 36 d.d. 04-07-1412.
Transficx.
Wij Coen Sijmonsz. ende Hugen Maertijnsz. scepenen in Leijden oirkonden dat voer gerecht quam
Willem van Leijden ende gaf over Pieter Butewech Gerijtsz. ende Zeger Willemsz. twie scepen brieve
tots heijlichs geests behoef mit recht ende mit vonnesse alse recht is. Ende scepene wijsden die
heijlige geest meesters voorsz. iof diet naemaels wesen sellen mede te winnen ende te verliesen in
allen schijn ioft Willem voirsz. selve waer, In oirkond desen brieve bezegelt mit onsen zegelen. Int iaer
ons heren duijsent vierhondert ende twalef upten vierden dach in julio.
Nr. 175 folio 36 d.d. vrijdag na Martinus in de winter 1414.
Twie scellingen comans gelts tsiaers gecomen van IJsbrant van der Laen.
IJsebrant van der Laen doe kondt allen luden dat ick vercoft hebbe up mijn huijs ende erve dair ic nu
ter tijt in woon, Jan Dirc Koenen zoen ende Gerijt Willems zoen alse heijlige geest meesters twie
scellinc comans gelts tsiaers, te vervoirhuijren geliken die oude renten die daer die heijlige geest up
heeft. Welc huijs ende erve is up sinte Pieters kerc graft ende heeft belegen an die een zijde Allaert
Claes soen mit sijnen huijs ende erve ende an die ander zijde IJde van der Bregge mit horen huijs
ende erve, streckende voir vter graft mit eenre stege after an Willem die goutsmits huijs ende erve.
Ende dese voorsz. twie scellinc tsiaers selmen betalen alle iair tot Alre heijligen dage. Ende ic
IJsebrant voirsz. lije mi hier of voldaen ende betaelt den lesten penninc mitten eersten. In kennisse
dair waerhede soe hebbe ic IJsebrant van der Laen desen brief besegelt mit mijnen segel dair an
gehangen. Int iair ons heren duijsent vierhondert ende viertien des vridages nae sinte Martinus dach
in de winter.
Nr. 176 folio 36v. d.d. zondag na St. Maarten 1387.
Thien scellingen hollants tsiaers, staende up twie huijssen up elcke huijs vijf scellingen.
Wij Bertelmeeus van Zwieten ende Andries Hugen soen scepene in Leijden oirkonden dat voir ons
quam Doenkiaen ende beliede Sijman Ghijsebrechts soen sculdich te wesen up twie huijsen ende
erven, op elc huijs ende erve vijf scellinge hollants comans paijmente tsiaers mit den houde. Te
betalen alle iaer tot Voirscoten ende Valkenburger marcten. Welke twie huijsen ende erven gelegen
sijn in Stafijns stege ende belegen heeft an die ene zijde Claes Janszs. weduwe ende an die ander
zijde Steven Everairtsz., streckende voir vter stege afterwaerts an Claes erve vanden Werve ende an
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Florijs Joseps soens dochter erve. In oirkonde desen brieve bezegelt mid onsen segelen. Int jaer ons
heren duijsend driehondert seven ende tachtich tsonnendages nae sinte Martijns dach translatio.
Nr. 177 folio 36v. d.d. 06-07-1411.
Transficx.
Wij Dirc van Oestgheest ende Pieter Jacopsz. schepenen in Leijden oirconden dat voir gerecht quam
Sijmon Ghijsen soen ende gaf over Willem van Leijden enen scepen brief daer dese brief doersteken
is mit recht ende mit vonnisse alse recht is. Ende scepenen wijsden Willem mede te winnen ende te
verliesen in allen schijn ioft Sijmon selve waer. In oircond desen brieve bezegelt mit onsen zeglen. Int
jair ons heren duijsent vierhondert ende elve upten zesten dach in julio.
Nr. 178 folio 36v. d.d. 04-07-1412.
Transficx.
Wij Coen Sijmons zoen ende Huge Maertijns soen scepene in Leijden oirkonden dat voor gerecht
quam Willem van Leijden ende gaf over Pieter Butewech Gerijts soen ende Zeger Willemsz. tot des
heijlichs geests behoef twie scepene brieve daer dese brief doersteken is, mit recht ende mit vonnisse
alse recht is. Ende scepene wijsden die heijlige geest meesters voorsz. iof diet naemaels wesen
sellen mede te winnen ende te verliesen in allen schijn ioft Willem voirsz. selve waer. In oirkond desen
brieve bezegelt mit onsen zeglen. Int jair ons heren duijsent vierhondert ende twalef upten vierden
dach in julio.
Nr. 179 folio 36v. d.d. St. Louweris avond 1421.
Heer Claes Heijnricx soens van Lis testament.
Wij IJsbrant van der Laen ende Willem Heerman Pieters soen scepene in Leijden oirkonden dat voor
ons quam heer Claes Heijnricx soen van Lis priester ende geliede dat hij gegeven ende gemaect heeft
den heijligen gheest meesters van sinte Pieters tot des heijligen geests behoef veertich comans groot
siairs mitte houde. Te versien ende staende op heer Claes huus ende erve voirn. daer hij nu ter tijt in
woont. Ende is gelegen op sinte Pieters Kercgraft ende heeft belegen an die een zijde Haestgen
Baernts weedwi mit Jan van Leijden horen soen ende an die ander side Simon Jude, beide mit horen
huijsen ende erven, streckende voir van der graft voirsz. afterwaerts op die Volresgraft. Des is te
weten dat die eerste renten verschijnen sullen een jaer nae heren Claes doot voirsz. Ende voort an
daer nae alle iaer ewelick durende. Ende hier voir sellen die heijlige geest meesters die nu sijn of
naemaels wesen sullen, doen alle iaer heer Claes memori, sijns vaders ende sijnre moeder in allen
schijn als des heijlich geests memorie boec daer of inhout ende begrijpt. In oirkonde desen brieve
bezegelt mit onsen segelen. Int jaer ons heren duijsent vierhondert een ende twintich op sinte
Louweris avondt.
Nr. 180 folio 37 d.d. St. “Agghen” dag 1363.
Jegens Sijmon Bort gecoft dese naebescreven renten.
Wij Gheret van Oistgeest Rutgerts soen ende Jan Melijs soen scepene in Leijden doen cont allen
luden dat voor ons quam Sijmon Bordt ende gheliede dat hij vercoft heft IJsebrant Roetaerts soen
ende Willem Jans soen tot des heijlich geest behoif van Leijden, tien scellingh hollants goets gelts
siaers up Sijmon Hunnen huijs ende erve sonder hout. Ende belegen heft an die ene side Huge
Philips soens kinderen mid horen huijse ende erve ende an die ander side Jacob Florijs soen mit
sijnen huijse ende erve. Item negen scellinge hollants paijments siaers sonder hout, daermen bier
ende broit mede coopt binnen Leijden, up Jacob Florijs soens huijs ende erve dat belegen heft an die
ene sijde Sijmon Hunne ende an die ander side Ave Goudevoits, beijde mit horen huijsen ende erven.
Item achte ende twintich penningen hollants siaiers paijments up Ave Goudevoits huijs ende erve
mitten houde dat belegen heft an die ene sijde Jacob Florijs soen mid sijnen huijse ende erve ende an
die ander sijde die poirtwech. Ende dese renten voorsz. selmen jaerlicx betaelen den heijlige geests
meesters tot Voirscoten marct ende te Valkenburgher marct. Ende van dese renten voorsz. beliet him
Sijmon Bort betaelt den lesten penning mitten eersten. Ende Willem Bort heeft beloift dese rente te
waren iaer ende dach alse recht is. Ende Sijmon beloift Willem sijnen vader scadelois te houden. In
oirkonde desen brieve besegelt mid onsen segelen. Gegeven int iaer ons heren 1300 drie ende
tsestich up sinte Agghen dach.
Nr. 181 folio 37v. d.d. zaterdag na Odulphi 1375.
Jacob Hijllensz. testament ende Truijtgen zijn wijf.
Wij Jan van Hillegem ende Sijman Ghijsebrechts soen scepene in Leijden oirkonden dat voor ons
quam Heijnric Daniels soen ende bewijsede den heijligen geest in sinte Pieters kerke te Leijden een
pondt ende enen penninc hollans comans paijmente tsiaers daer men tien scellinge ende enen
penninc vanden renten voorsz. of versien sel iaerlicx op twie huijsen ende erven die gelegen sien in
der Gravijnen stege. Ende belegen hebben an die ene zijde Willem Foijkiaen ende an die ander zijde
Hildegont Ermbouts dochter, beijde mit haren huijsen ende erven. Voort tien scellinge tsiaers te
versiene vanden renten voorsz. op een huijs ende een erve dat Ermegairt Karstans toebehoort ende
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gelegen is inder Gravinnen stege voorsz. Ende belegen heeft an die ene zide Pieter die wachter ende
an die ander zide Machtelt van Haesbroec mid horen huijsen ende erven. Ende dese voirseijde renten
alle iaer te betalen tot Voirscoter marcten. Ende dese renten voirsz. heeft Heijnric bewijst voor een
pond tsiairs paijments voorsz. dat die heijlighe geest hadde op een huijskiaen ende erve daer Jan
Reijners soen nu ter tijt in woent. In oirkonde desen brieve besegelt mid onsen segelen. Int jaer ons
heren duijsent driehondert vive ende tseventich tsaterdages nae Odulfi.
Nr. 182 folio 37v. d.d. 03-10-1432.
Een gouden wilhelmus scilt up een huijs in die Diefsteech.
Wij Aernt Jan Godensz. ende Claes Claesz. scepenen in Leijden oirkonden dat voor ons quam Allart
Jansz. ende geliede dat hij vercoft heeft Gerrit Heijnricxz. enen gouden wilhelmus scilt iof paijment
diere waerde tsiaers mitten houde. Te betalen alle iaer tot sinte Baven dage. Te versien ende staende
op een huijs ende erve gheleghen in die Diefstege ende heeft belegen an die een zijde Jan Pouwelsz.
ende an die ander zide Gerijt Hugensz., streckende voir van der straet after an Jan Berwoutsz. erve.
Ende Allart voirsz. lovede Gerijt voirsz. dese voorsz. renten mitten houde te waren jaer ende dach alse
recht is ende men vri renten sculdich is te waren. Ende hier of liede him Allart voirsz. voldaen ende
betaelt den lesten penninc mitten eersten. In oirkonde desen brieve bezegelt mit onsen zegelen. Int
jaer ons heren duijsent vierhondert twie ende dertich opten derden dach in octobri.
Nr. 183 folio 37v. d.d. 20-06-1494.
Transficx.
Wij Pieter Jan Martijnsz. ende Dirc Dircxz. scepene in Leijden oirkonden dat voorden gerechte quam
Bouwen Willemsz. ende gaf over Jan Gerijt Boeijensz. weesekinderen alse Cornelis Jansz. ende
Gerijt Jansz. eenen scepenbrief daer desen brieve doersteken is mit recht ende mit vonnisse alse
recht is. Ende scepenen wijsden Cornelis ende Gerijt voorsz. daer mede te winnen ende te verliesen
in allen schijn oft Bouwen voorsz. selver waer. Ende waert sake dat die renten inden principalen brief
begrepen bij Bouwen voorsz. of Gerijt Heijnricx zoon ijet becommert, belast of bezwaert waren boven
dat inhouden vanden voorsz. principalen brief daer desen brieve doersteken is, dat geloveden
Bouwen voorsz. Cornelis ende Gerijt voorn. tot alre tijt of te doen, op te rechten ende te beteren.
Welcke voorsz. principalen brief den voorn. Bouwen opgecomen ende anbestorven is van Gerijt
Heijnricx soen sijn oude vader voorsz. In oirconden desen brieve bezegelt mit onsen zegelen. Int jaer
on heren duijsent vierhondert vier ende tnegentich upten twintichsten dach in junio.
Nr. 184 folio 38 d.d. 16-09-1511.
Transficx.
Wij Florijs van Bosch ende Jan Aerntsz. van Beringen scepenen in Leijden oirkonden dat voirden
gerechte quam Gerijt Jan Boeijensz. ende gaf over die heijlige geest meesteren binnen Leijden als
Aernt Heerman, Jan Reijersz., Jan Veen Claesz. ende Volpert Roelofs tot den voorsz. heijlige geest
behoef twie scepenen brieven daer desen brief doirsteken is mit recht ende mit vonnesse als recht is.
Ende scepenen wijsden die heijlige geest meesteren voorsz. ende diet naemaels wesen sullen daer
mede te winnen ende te verliesen in allen schijn oft Gerijt Jan Boeijensz. voorn. selver waer. In
oirkonden desen brief bezegelt mit onsen segelen. Int iaer ons heren duijsent vijfhondert ende elf
opten zestienden dach in septembri.
Nr. 185 folio 38 d.d. 07-02-1430.
Een halve gouden engelscen nobel tsiaers wt Claes Gerijts zoons testament.
Wij Florijs van Buschusen ende Heijnric Heijnricxz. scepenen in Leijden oirkonden dat voor ons quam
Jan Gherijtsz. die bontwercker ende geliede dat hi an genomen heeft van Wouter coman Jansz. een
erve gelegen after Jan voirsz. huijs om enen halven gouden engelsche nobel tsairs, daer die heel
nobel of weecht vijftalven engels. Welke renten men betalen sel alle jaer tot sinte Lambrechts dage.
Te versien ende staende up dat erve voorsz. dat Jan voorsz. van Wouter voorsz. an genomen heeft.
Ende gebraec daer ijet an dat soude Wouter voorsz. voort versien an Jan Gherijtsz. huijs ende erve
daer hi nu ter tijt in woont, ghelegen in die diefstege. Ende heeft belegen an die een zijde Ever Jansz.
ende an die ander zijde Kerstijn Ghijsegen Pouwelsz. weduwe. Dat erve voorsz. heeft belegen an die
een zijde Ever voorsz., an die ander zijde Jan Berwoutsz., streckende van Jan Gherijtsz. huijs after an
Gerijt Hugensz. ende Katrijn Staes erve. In oirkonde dese brieve bezegelt mit onsen zeglen. Int iaer
ons heren duijsent vierhondert ende dertich opten zevenden dach in februario.
Nr. 186 folio 38 d.d. 30-06-1438.
Transficx.
Wij Dirc van Zwieten ende Buekel Heerman scepene in Leijden oirkonden dat voor gerechte quam
Wouter coman Jansz. ende gaf over Claes Gerijtsz. enen scepen brief daer dese brief doirsteken is
mit recht ende mit vonnensse alse recht is. Ende scepenen wijsden Claes voorsz. mede te winnen
ende te verliesen in allen schijn oft Wouter voorsz. selve waer. In oirkonden desen brieve bezegelt mit
onsen zeglen. Int iaer ons heren duijsent vierhondert acht ende dertich opten lesten dach in junio.
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Nr. 187 folio 38v. d.d. 13-02-1447.
Transficx.
Wij Aernt van Rollant ende Florijs Pietersz. schepenen in Leijden oirkonden dat voor gerechte quam
Claes Gerijtsz. ende gaf over die heijlige gheest meesters van Leijden alse Sijmon Jans soen, Jan
Clais ende Claes Post tot des heijlige geests behoef twie scepene brief daer dese brief doosteken is,
mit recht ende mit vonnesse als recht is. Ende scepenen wijsden die heijlige geest meesteren voorsz.
diet nu zijn of namaels wesen sullen tot des heijlige geest behoef daer mede te winnen ende te
verliesen in allen schijn ioft Claes voorsz. selve waer. In oirkonden desen brieve bezegelt mit onsen
segelen. Int jaer ons heren duijsent vierhondert seven ende veertich opten dertienden dach in
februario.
Nr. 188 folio 38v. d.d. 31-05-1410.
Zeven scellingen paijment mitten houde ende een pondt goets gelts tsiaers.
Wij Sijmon Bort ende Pieter van Leijden Dircx soen scepene in Leijden oirconden dat voor ons quam
IJsbrant van der Laen ende geliede dat die heijlige geest heeft op sijn huijs seven scellingen paijments
siaers mitten houde ende een pont goets gelts siairs van welken IJsbrant voorsz. den heijligen geest
van gracien overgeest voir him ende voir sijn nacomelingen. Soe wanneer dit huijs ende erven comt in
coopswaer iof in besterften, datment vervoirhuijren sel mitter helft vanden helen renten voorsz. Welke
huijs ende erve gelegen is up die Volresgraft ende heeft belegen an die een zide Gerijt Hugen soen
ende an die ander zide Andries van der Burch mit horen huijsen ende erven, streckende vter graft
after an Gerijt Hugen soens erve. In oirkond desen brief bezegelt mit onsen zeglen. Int iaer ons heren
duijsent vierhondert ende tien upten lesten dach van meij.
Nr. 189 folio 38v. d.d. jaarsavond 1373.
Een ende twintich scellingen goet gelts tsiairs mitten houde ende is Griet van Nuijs testament.
Wij Sijmon Ghijsebrechts soen ende Willem van der Geest scepene in Leijden oirkonden dat voor
quam Aernt Coenen soen ende geliede dat hij vercoft heeft Willem Jan Willems soens soen een ende
twintich scellinge hollants goedts gelts tsiaers midden houde op een huijs ende erve dat gelegen is
inder Gravinnen stege. Ende belegen heeft an die ene zijde Dirc Poes Jans soen van Leijden ende an
die ander zijde Walich Pieters soen. Ende dese renten sel men alle iair betaelen tot Voorscoter
marcten. Voort soe lovede Aernt Coenen soen voorseijt ende Coen Coenen soen zijn broeder mid
ghesamender handt ende elc voor al Willem Jans soen voorsz. dese voorgenomde renten te waren
iaer ende dach alse recht ende alle commer of te doen die op dit voorseijde huijs ende erve staet
sonder dese renten voorsz. Ende Aernt voorseijt lovede Coenen sijnen broeder voorsz. hier of
scaedeloos te houden. In oirconde desen brieve bezegelt mid onsen segelen. Int iaer ons heren
duijsent driehondert drie ende tseventich op den Jairs avont.
Nr. 190 folio 39 d.d. vijdag na St. Pouwelsdag 1423.
Transficx.
Wij Pieter van Leijden Dircx soen ende Jan Heerman scepene in Leijden oirkonden dat voor gerechte
quam Claes Gerijts soen ende gaf over Willem Heerman Pieters soen ende Wermbout Nannen soen
nu ter tijt heijlige geest meesters tsinte Pieters tot sheijlichs geests behoef enen scepen brief daer
deseb brieff doirgesteken is, mit recht ende mit vonnes alse recht is. Ende scepenen wijsden die
heijlige geest meesters voorsz. of diet naemels wesen sullen mede te winnen ende te verliesen in
allen schijn oft Claes Gerijtsz. voorsz. selve waer. In oirkonde desen brieve bezegelt mit onsen
segelen. Int iaer ons heeren duijsent vierhondert drie ende twintich tsvridages nae sinte Pouwels dach
conversio.
Nr. 191 folio 39 d.d. 26-05-1378.
Vier scellingen goet gelts tsiaers op een huijs inde Diefsteech.
Wij Jacob van der Hant Claes soen ende Vranc Dietwaren soen scepenen in Leijden oirkonden dat
voor ons quam Claer Foijtkijns dochter ende gheliede dat sij vircoft heeft Danel vten Pol ende Roetaert
IJsebrants soen die nu ter tijt bewares sijn vanden heijligen geests in sinte Pieters kerke te Leijden tot
des heijlichs geests behoef vier scellinghe goets gelts tsiaers. Te versiene ende staende op een huijs
ende erve aldaer Claer voorsz. nu ter tijt in woont. Ende gelegen is inde Graefinnen stege ende
belegen heeft an die ene zijde Dirc van Lis ende an die ander zijde Ave Claes dochter, beijde mit
horen husen ende erven. Te betalen alle jaer te heijliger misse. In oirkonde desen brief besegelt mit
onsen zegelen. Int jaer ons heren duijsent driehondert acht ende tseventich opden ses ende
twintichsten dach in Meije.
Nr. 192 folio 39 d.d. St. Niclaas dag 1382.
Die helfte van 14 st. goet gelt siaers mitten houde, gecoft van meester Bertelmees van Ethen
inde Diefsteech.
Wij Dirc Poes Jans soen van Leijden ende Vranc IJsac scepenen in Leijden oirkonden dat voor ons
quam Hildegon Wermbouts dochter ende geliede dat sij vercoft heeft Willem Jan Willems soens soen
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viertien scellinge hollants goeds gelts tsiaers mitten houde. Te versiene ende staende op een huijs
ende erve dat gelegen is inder Gravinnen strate ende belegen heeft an die ene side Dietwaer
Ghijsebrechts wedue ende an die ander side Dirc van Lisse, beijde mid haren huijsen ende erven,
streckende voor van der strate afterwaerts an heer Dammas van Kerkens huijs ende erve. Ende dese
voorseijde renten alle jaer te betalen tot Alre goeds heijligen dagen. Voort waer dat zake dat dit
voorseijde huijs ende erve in besterfte oft in coepwaer quaem, soe soudment vervoorhuijren mid half
den renten voorsz. Ende waer dat zake dat op dit voorsz. huijs ende erve enige renten of commer
stonde dan dese renten voorn., dat soude Willem voorn. versien op alle Hildegonden goet voorsz.,
waert gelegen waer. Ende Hildegont voorsz. beliede haer hier of voldaen ende betaelt den lesten
penninck mitten eersten. In oirconde desen brieve bezegelt mid onsen zegelen. Int iaer ons heren
duijsent driehondert twie ende tachtich op sinter Nijclaes dach.
Nr. 193 folio 39v. d.d. 11-07-1446.
Transfix.
Wij Sijmon van der Woude ende Aernt Pouwelsz. scepenen in Leijden oirconden dat voor ons quam
meester Bertelmees van Eten Claesz. ende geliede dat hij vercoft heeft die heijlige geest meesteren
van Leijden alse Claes Post, Jan Claes, Sijmon Jan Stiens zoon ende Claes Gerijtsz. tot des heijlige
geests behoef die helft van viertien scellinge goets gelts tsiaers mitten houde. Staende op een huijs
ende erve ghelegen inder Gravinnen straet na wtwijsinghe des briefs daer dese brief doirsteken is.
Dats te weten dat die heijlige geest hebben sal die seven scellinge tsiaers, staende up Pieter Danels
soens after huijsinge ende erve ende die ander zeven scellinge heeft Jan Martijnsz. gecoft tegen Mr.
Bertelmees voorsz., soe sij stonden up sijn huijsinge en erve dair Pieter Danelsz. voorsz. erve of
ghesplit is. Ende Mr. Bertelmees voorsz. lovede den heijlige geest meesteren voorsz. dese voorn.
rente vrij te waren jair ende dach alse recht is alsmen vrij renten schuldich is te waren mitten houde.
Ende beliede hem wel voldaen ende betaelt den lesten penning mitten eersten. In oirkonden desen
brieve bezegelt mit onsen zegelen. Int jaer ons heren duijsent vierhondert sessendeveertich upten
elften dach in Julio.
Nr. 194 folio 39v. d.d. woensdag na St. Jansdag midzomer 1365.
Twie scellingen goet gelt tsaiers die jonfrou Elijzabet van Rosenburch besprack.
Wij Michiel Gerijts soen ende Huge Claes soen van der Burch scepen in Leijden doen cont alle luden
dat voir ons quam joncvrou Lijsebet Jans dochter van Rosenburch ende droechs op ende gaf over tot
enen vrien eijghen den heijligen geest tot Leijden twie scellinge hollants goets gelts tsiaers die si
staende had op een huijs ende erve dat gelegen is op den hoec van den Diefstege. Ende belegen
heeft an die ene side hare Willem Nanne mit sinen huus ende erve ende an die ander side die
ghemien straet die die Diefstrate hiet. Te betalen alle jaer tot Voirscoten ende Valckenburger marcten.
In oirconde desen brieve beseghelt mit onsen segelen. Int jaer ons heren 1300 vive ende tsestich des
woensdaechs nae sinte Jan dach te midzomer.
Nr. 195 folio 40 d.d. 07-03-1390.
Thien scellingen goet gelts tsiaers op thuijs dat Geertruijt Boon was op die Papengraft.
Wij Jan Costijns soen ende Dirc vander Bosche scepenen in Leijden oirkonden dat voor ons quam
Gheertruijt Jan Borts dochter ende bewijsde ende gaf over Daniel vten Pol ende Willaem Kerstants
soen nu ter tijt heijlige geest meesters in sinte Pieters kerke te Leijden of naemaels wesen zullen tots
heijligen gheests behoef tien scellinghe hollants goets geldts tsiaers. Te betalen alle iaer tot sinte
Louweris dage. Te versiene ende staende op een huijs ende erve daer Gheertruijt voorsz. nu ter tijt
woont ende gelegen is up die Volres grafte ende belegen heeft an die ene zijde Jan Aernts soen mid
zinen huijse ende erve ende an die ander zijde Harman Willaems soen mid zinen erve, streckende
voor vter grafte after an Harmans erve voorsz. Ende hier voor sullen die heijlighe gheest meesters
voorsz. of namaels wesen sullen, doen alle jare Geertruden voorsz. iarichtijt. In allen schijn alst
heijlichs gheest boec daer of inhout. In oirkonde desen brieve bezegelt mid onsen zegelen. Int jaer
ons heren duijsend driehondert ende tnegentich upten suenden dach in mairte.
Nr. 196 folio 40 d.d. 16-09-1449.
Zeeckere landen ende renten gecomen van Jan Valentijn Jan Spiegels zoon.
Wij Aelbaren van Noorde ende Dirc Coen Gerijtsz. scepenen in Leijden oirkonden dat voor ons quam
Jan Valentijn Jan Spiegels zoon ende gaf over mit goeden voorsien ende mit sijnen vrien moetwille
die heijlige geest meesteren van Leijden alse Sijmon Jan Stiensz., Claes Gerijtsz., Gerijt Vinck ende
Jan Jansz. tot des heijligen geests behoef tot enen vrijen eijgen, alsulcktanige goeden als hier nae
bescreven staen. Item inden ambocht van sGravensande die helfte van tien morghen lants luttel min
of meer, ghehieten tlandt van Alcmade ende nu ter tijt in bruijcwaer hebben die thien morgen voorsz.
Jacob Martijnsz. ende Claes Martijnsz. om drie ende dertich wilhelmus scilden ende ses capoenen
tsiaers. Des is te weten dat up dat geestgen staet tsiaers een hoen ende een scellinge goets gelts.
Item inden ambocht van Monster een woninge lands gelegen zuijtwestwaert vander kercke, bijden
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hoop sonder maet ende nu ter tijt in bruijcwaer heeft Bertelmees Jacobsz. om elf engelse nobelen
tsiaers ende twie ende twintich scellingen comans paijments. Up welc landt voorsz. staet tot jaerlixen
renten drie ende dertich scellingen goet gelts, een oude scilt sessende dertich scellingen comans
paijment ende staet tot een pont te schoete. Item inden ambocht van Alphen een vierendeel van een
campe lands ende is groot den helen camp tiendalf morgen luttel min of meer, bij den hoop sonder
maet ende heeft nu ter tijt in huijrwaer Goeswijn Pietersz. tsiaers om achte gouden rijnsche gulden
drie quarten. Item binnen Leijden op die Papengraft op twie cameren mit horen erven dertich
scellingen hollants comans paijments tsiaers ende heeft belegen an die een sijde Boudewijn van
Zwieten ende an die ander sijde meester Jan Gheen, streckende voor vter graft after an Clemeijns
Pieter Witten erve. Ende Jan Valentijn Jan Spiegelsz. voorsz. lovede voor hem ende sijnen erven den
heijlige geest meesteren voorsz. of diet namaels wesen zullen tot des heijligen geests voorsz. behoef
dese voorsz. lande ende renten mit sulken commer als daer nu ter tijt up staet als voor verclaert is, vrij
te waren jaer ende dach alse recht is alsmen vrij eijghen volboden lande ende renten sculdich is te
waren inden ambocht daert gelegen is. Welcke goeden voorsz. Jan Valentijn voorsz. den heijligen
geest meesteren voorn. tot des heijligen geests behoef voorsz. gegeven heeft om goodswillen ende
om zekere lijfrenten die den heijligen geest iaerlicx daer voor wtreijcken sal Jan Valentijn voorsz.,
Appolonia Pieters dochter sijnre moeder, Pieter Jacobsz. sijn broeder, Pieternelle Jacobs dochter
ende Alijt Jacobs dochter, nae inhout hoirs lijfrenten briefs. In oirkonden desen brieve bezegelt mit
onsen zegelen. Int jaer ons heren duijsent vierhondert negen ende veertich opten sestienden dach in
septembri.
Kanttekening: Dese percelen van landen zijn verkocht.
Nog een kanttekening: Dese pacht wert noch jaerlijx ingevordert, ergo niet afgelost.

Nr. 197 folio 40v. d.d. vrijdag na Allerzielen dag 1400.
Twintich scellingen goed geld tsiaers die Gijsbrecht Coenesz. besprack.
Wij Dirc van den Bosk ende Pieter Wit scepenen in Leijden oirkonden dat voor ons quam Ghijsbrecht
Coenen soen ende bewijsde Vranc Diedwaren soen ende Willem Kerstants soen alse bewares ende
meesters vanden heijligen geest tot Leijden in sinte Pieters kerke tot des heijlichs geest behoef
twintich scellingen goets gelts tsiaers up een huijs ende erve dat gelegen is over tHof ende
Ghijsbrecht voorsz. nu ter tijt toebehoort. Ende heeft belegen an die een sijde Alijt Dirc Brants wedewi
ende an die ander side heren Dirc van Zwieten ridder mit den Baginen huijse, streckende voir van der
strate after an heren Jan Philips soens dekens erve mit half die muijr dier twisken gaet. In manieren
ende voorwaerden dat die heijlighe gheest meesters die nu sien of naemaels wesen sellen, alle iaer
doen sullen memorij ende jaergetijde Ghijsbrecht Coenen soen, Coen sijn vader, Lijsbet sijnre
moeder, sijns broeders ende alle sijnre vrienden, des sonnendages ende des manendages na sinte
Jacobs dach. Ende sellen setten upt coer vier scoen stalkeersen bernende onder die vighelie ende
onder die hoechmisse. Voort sellen si geven den drien prochipapen ende den coster des avonts als si
te grave gaen, elcx vier penningen paijments ende des ochtens des gelijcx. Voort sient voorwaerde
dat die heijligen geest meesters die nu sien of naemaels wesen zullen, dat si sellen senden alle iaer
des sonnendages na sinte Jacobs dach alsmen dese voorsz. memorie doet in sinte Katrinen gasthuijs
te Leijden, een stoop vanden besten rijnsken wijn diemen dan binnen Leijden tapt. Voort sellen si des
ghelijcx mede besenden opten selven dach voorsz. den siecken die buten Leijden wonen een
mengelen wijns alsoe voorsz. staet. Ende dese voorsz. renten selmen betalen alle iaer opten meije
dach. Voort soe lovede Ghijsbrecht voorsz. den heijligen geest voorsz. dese renten te waren tot
ewigen daeghe. In oirkonde desen brieve bezegelt mit onsen seglen. Int jaer ons heren duijsent ende
vierhondert tsvrijdages na Alder Zielen dach.
Nr. 198 folio 41 d.d. 06-06-1481.
Tien rinsch gulden tsiaers op een huijs ende erve inde Maersmans stege opten houck vande
Clock steech
Wij Dirc van Werve ende Florijs Pietersz. scepenen in Leijden oirkonden dat voor ons quam Sijmon
Gerijtsz. ende beliede sculdich te wesen Jacop Dirck Tijmansz. tien rinsche gulden veertich comans
groet voorden rinsche gulden gerekent tsiaers ewige ende erflike renten. Te betalen alle iaer tot meije,
daer of dat eerste iaer verschijnen sel tot meije naestcomende. Roerende vanden cope vanden huijse
ende erve dat Sijmon voorsz. teghens Jacob voorn. ghecoft heeft, gelegen in die Maersmans stege.
Ende heeft belegen an die een zijde die stege die daer onder gaet ende an die ander zijde meester
Jan Rutgersz., streckende voir vander straet after an Gerijt Sijmonsz. huijs ende erve. Des sijn
voirwaerden dat Sijmon voorsz. ende zijnen erven dese voorsz. renten sullen mogen lossenen tot wat
tijden dat hij wil, elken rinsche gulden mit twintich rinsche gulden paijment voirsz. in hoeftgelde ende
mit sulcke verschenen renten als naden beloop vander tijt daer of verschenen sullen wesen inden iaer
alsmense lossenen sel. Ende als dese lossinge gescien sel, soe sel Sijmon voorsz. ende zijnen erven
ghehouden wesen vanden voirsz. renten te lossenen twie rijns gulden teffens meer of hij wil ende niet
min. Ende dese voirsz. renten sel Jacop Dirc Tijmansz. voirsz. ende sijnen erven versien ende
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verhaelen an alle die goeden die Sijmon Gerijts zoon voorsz. nu ter tijt heeft of hier naemaels
vercrijgen mach, roerende ende onroerende, waer ende waer an dat die gelegen sijn, sonder Sijmon
voirsz. enich weer van rechte, het zij geestelic of waerlic daer tegen te doen of te doen doen, in eniger
manieren. In oirkonden desen brieve besegelt mit onsen segelen. Int iaer ons heren duijsent
vierhondert een ende tachtich upten zesten dach in junio.
Kanttekening: Den 16e september vier ende twintich is dese thien gulden tsiaers afgelost bij Pieter Cornelisz. de Haes mit twee
hondert gulden (….ael) mitsgaders een ende twintich gulden een stuijver veerthien penningen over twee jaeren ende drie
maenden verloop vide der blaffert vanden jaere 1624 folio 2.

Nr. 199 folio 41 d.d. 31-10-1481.
Transficx.
Wij Claes van Leijden ende Gerijt Claesz. die Vroede scepenen in Leijden oirkonden dat voir gerechte
quam Jacob Dirc Tijmansz. ende gaf over Jan Kerstantsz. een scepen brief daer desen brief
doirsteken is mit recht ende mit vonnisse alse recht is. Ende scepenen wijsden Jan Kerstantsz. voirsz.
daer mede te winnen ende te verliesen in allen scijn oft Jacop Dirc Tijmans zoen voorsz. selve waer.
In oirkonden desen brieve bezegelt mit onsen zegelen. Int iaer ons heren duijsent vierhondert een
ende tachtich opten lesten dach in octobri.
Nr. 200 folio 41 d.d. 13-04-1526.
Transficx.
Wij Dirc Ottensz. ende Frans Gerijt Doensz. scepenen in Leijden oirkonden dat voorden gerechte
quam Gerijt Jan Korstantsz.sz. ende gaf over die heijlighe geest meesteren binnen Leijden als Dirc
Claesz. Gel, Aelwijn Meesz., Jacop Claesz. ende Dirc Jan Reijersz.sz. ende diet naemaels wesen
sullen tot des voorsz. heijlige geest behoef, twie scepenen brieven daer desen brief doersteken is, mit
recht ende vonnisse als recht is. Ende scepenen wijsden die heijlige geest meesteren voorsz. ende
diet naemaels wesen zullen tot des voorsz. heijlige geest behoef daer mede te winnen ende te
verliesen, in allen schijn oft Gerijt Jan Kerstantsz.sz. selver waere. Welcke renten inden voorsz.
principalen brieve begrepen den voorn. Gerijt Jan Kerstantsz.sz. op gecomen ende en bestorven zijn
bij doode ende overlijden van Jan Korstantsz. zijn vader zaliger gedachten. In oirkonden desen brief
bezegelt mit onsen zegelen. Int iaer ons heren duijsent vijfhondert zesendetwintich upten dertienden
dach in aprille.
Nr. 201 folio 41v. d.d. woensdag na Vastenavond 1359.
Gerijt Heijnen zoons testament.
Inden name des vaders des soons ende des heijlichs geests amen. Ic Gered Heijnen zoen machtich
mijnre zinnen ende bij minen gesonden lijve, ordinere ende gesette mijn testamente in oflaet van
mijnen zonden in manieren als hier na ghescreven staet. Inden eersten want mij ane gecomen is van
Katrinen Poes mire ouder moeder, twaelf scellinge siaers hollants ende van Heijnen minen vader tien
scellinge hollants siaers, haer jarichtide mede te doen ende den armen om scoen te geven. Dat ic
bewaert hebbe bij mijnre tijd. Ende of god wil bewaren sel alsoe lange als ic leve om dat ic duchte dat
dit verdwalen mochte onder mijn erfnamen of onder die hare. Soe bespreec ic den heijligen geest of
die van des heijlichs geests wegen dan wesen zellen op te bueren jaerlix ter betalinge van Voirscoter
marct ende Valkenborch, drie pond hollants vier scellingen hollants ende drie penningen mire ouder
jarichtide mede te doen als Katrinen Poes, Dirc Poes haers zoens, Heijnen mijns vaders, Katrinen
mire moeder ende mijnen wilke, drie pond slechte renten sijn ende die vier scellinge ende drie
penninge poirtrecht. Ende staende sijn op dat huijs ende erve daer Gered Zeverijtsz. nu ter tijd in
woent ende belegen heeft Costijn vander Bregge mit huijs ende erve an die een zijde ende Alijd
coman Ghijben an die ander zijde. Voirt negen ende dertich scellingen hollants ende zes penningen
siaers op dat huijs ende erve dat Wolbrands plach te wesen, daer Dirc die smit int hale huijs nu ter tijd
wonachtich is ende belegen heeft Clare Andries Bruijnen mid huijs ende erve an die een zijde ende
Willem Oudegod an die ander zijde, daer die acht ende dertich scellinge ende zes penninge slechte
renten of zijn ende die twaelf penninge poirt recht. Van wilken renten die heijliges geests bewares
geven zellen elke pape die des avonts ter vigelien comt vier penninge ende ter missen vier penninge.
Ende dat daer over blijft den armen geven te scoene. Om dat ic wille dat dit vaste ende gestade blijve
ende dit mijn vterste wille is, ten ware dat ic een ander testament maeckede daer dit mede te niete
bleve. Soe heb ic gebeden Jan Vlaminxz. ende Costijn vander Bregge scepen in Leijden, dat si dit
mede bezegelen willen. Ende wij Jacob ende Costijn voorsz. om bede Gereds voorsz. hebben mit
hem dit testament open besegelt mit onsen zegelen. Gegeven in iaer ons heren 1300 negen ende
vijftich des woensdages nae grote vastel avond.
Nr. 202 folio 41v. d.d. Beloken Pasen 1362.
Die helfte van 40 scellingen hollants tsiaers die Claes Gerijt Severijnsz. besprack.
Wij Sijmon Willems soen ende Jan Mathijs soen scepenen in Leijden doen cond alle luijden dat voor
ons quam Jan meester Ghenen zone ende geliede dat hij vercoft heft Geret Zeverijts soen viertich
scellingen hollants siaers ewelike durende, sulc gelt als die heer doet ontfaen van sijnen renten. Te
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betalen alle jare tote Voorscoter marct ende te Valkenburger marct. Te versien upden huijs ende up
dat erve aldaer Jan voorsz. nu ter tijt in woend. Ende belegen heeft an die ene zide Willem Buijl ende
an die ander zijde Jacob grote Claes soen. Ende Jan voorsz. ende Pieter zijn broeder beloven mid
gesamender hand ende elc voor al gerede voorsz. dese renten voorsz. te waren iaer ende dach alse
recht is. Ende Jan belooft Pieter scadelois te houden. Ende Jan beliet hun betaelt den lesten penning
mitten eersten. In oirkonde desen brieve bezegelt mid onsen zegelen. Gegeven int iaer ons heren
1300 twie ende tsestich upten Beloken Paeschen.
Kanttekening: Dese pacht is gelost den 20e dach in januarij anno 1575 ende dat mit den (?).

Nr. 203 folio 42 d.d. donderdag na O.L.V. dag 1379.
Transficx.
Wij Vranck Diedwaren soen ende Vranc Michiels soen scepenen in Leijden oirkonden dat voor
gerechte quam heer Huge van der Hand deken in die canisie te Leijden ende gaf over Daniel vten Pol
ende Roetaert IJsebrants soen nu ter tijt bewarers sien van den heijligen geest in sinte Pieters kercke
te Leijden ende die joncvrouwen die opt Baghijn hof wonen bider kercken voorseijt tot des heijligen
geests ende der ioncvrouwen behoef beijde voirsz., alsoet heren Hugen voorsz. aen bestorven was
van Claren zijnre sister die Gerijd Zeverijts soens wijf was, enen scepene brief daer dese scepene
brief doer ghesteken is, mid recht ende mid vonnesse alse recht is. Ende scepenen wijsden die
heijlige geest meesters die nu zijn of naemaels wesen sullen mede te winnen ende te verliesen ende
die joncvrouwen voorsz. des gelijcx gelijken oft hair Huge voorsz. selve waer ende sel wesen in
manieren dat die joncvrouwen voorn. alle iaer in nemen zullen half die renten die de brief inhout, daer
dese brief doir gesteken is. Ende om die ander helft so sullen die heijlige geest meesters voirsz. of
naemaels wesen sullen alle iaer doen Claren Gerijd Zeverijtszs. iarichtijt, alsoe alst tsheijlichs geests
boec daer of inhout, daer die gemeen iarichtiden in geteijkent staen. In oirconde desen brieve
besegelt mid onsen segelen. Int iaer ons heren duijsend driehondert negen ende tseventich tsdonres
dages na Onser Vrouwen dach.
Nr. 204 folio 42 d.d. 04-04-1358.
Een pondt hollants tsiaers dat Dirc Vranckensz. besprac.
Wij Costijn van der Bregge ende Philips Jansz. scepenen in Leijden doen cond allen luden dat quam
voor ons Huge Henrixz. ende beliede sculdich te wesen den heijligen gheest te Leijden een pond
hollants tsiaers, te betalen iaerlixe op den meijen dach. Te virzien op zijn huis ende erve daer hi nu ter
tijt in woont ende belegen heft an beijden ziden Jan Vranken zoen mit zijnen stegen. Wilc pont siaers
Dirc Vranckensz. besproken heft den heijligen geest voorn. in manieren dat die bewarers des heijlichs
gheest voorsz. doen zullen iaerichtiden Dircx voorn. in sulken manieren als sijn testament brief daer of
hout. In oirconde desen brieve bezegelt mid onsen zegelen. Gegeven int iaer ons heren 1300 acht
ende vijftich opden vierden dach van aprelle.
Nr. 205 folio 42 d.d. 18-10-1447.
Een pont comans paijements tsiaers daer van die een helft is mitten houde ende die ander
helft mit half den houden, staende opt huijs ende erve upden houc van die Vischbrugge.
Wij Joost Heijnricxz. ende Vranc vander Does scepenen in Leijden oirkonden dat voor ons quam
Claes Willem van der Burch ende geliede dat hi vercoft heeft Heijnric Heijnricxz. een half pondt
comans paijments tsiaers mit half den houde, dat hem mit Clemeijns sijnen wijve an bestorven is van
Jan van Reijnsburch ende van Geertruijt sijnen wive, hoir vader ende moeder. Staende op meester
Sproncx huijs ende erve gelegen an die grote brugge. Ende heeft belegen an die een zijde den Rijn
ende an die ander zide Aecht van der Hede, streckende voir vander Rijn after an Claes Willemsz. huijs
ende erve. Ende Claes Willem voirsz., Clemeijns Jans dochter, Jan Claesz. van der Burch ende
Harman Copals loveden mit gesamender hant ende elcx voor al Heijnric Heijnricxz. dit voorsz. half
pont tsiaers mit half den houde te waren iaer ende dach alse recht is alsmen vrij renten sculdich is te
waren. Welke renten men betalen sal alle iaer tot meije. Voort soe loveden Claes Willem, Clemeijns
zijn wijf ende Jan voorsz. mit gesamender hant ende elcx voir al al Harman voorsz. hier of scadelois te
houden. Ende Claes Willem ende Clemeijns voorsz. belieden hem hier of wel voldaen ende betaelt
den lesten penninc mitten eersten. In oirkonden desen brieve bezegelt mit onsen zegelen. Int jaer ons
heren duijsent vier hondert seven ende veertich opten achtienden dach in octobri.
Nr. 206 folio 42v. d.d. 13-08-1448.
Transficx.
Wij Jan Taeij ende Jan Reijnen Ghijsbrechtsz. scepenen in Leijden oirkonden dat voor ons quamen
die goidshuijs meesteren van sinte Pancraes kerc tot Leijden alse Pouwels Reijnersz., Heijnric
Ottensz., Screvel Willemsz., Heijnric Willemsz. ende Pieter Dircxz. ende geliede dat zij bij consent des
gerechts vander kercken wegen voorsz. vercoft hebben Heijnric Heijnricxz. die helft van een pont
comans paijments tsiaers mitten houde dat tgoidshuijs voorsz. an ghecomen is van Diert Dircxz.,
staende up meester Sproncx huijs ende erve gelegen up die grote brugge. Ende heeft belegen an die
een sijde den Rijn mitter brugge die daer onder gaet ende an die ander zijde Aecht vander Hede,
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streckende voir vander brugge after an Claes Willemsz. erve. Welcke renten voirsz. verschijnen alle
iaer tot meije. Ende die goidshuijs meesteren voirsz. loveden van des goidshuijse wegen voorn. voir
hem ende voirden ghenen die namaels goidshuijs meesteren wesen sullen Heijnric Heijnricxz. voirsz.
dese voirsz. renten vrij te waren iaer ende dach alse recht is alsmen vrij geboden renten mitten houde
sculdich is te waren. Ende die goidshuijs meesteren voirsz. beliede hem van des goidshuijs wegen
voirsz. wel voldaen ende betaelt den lesten penninc mitten eersten. In oirconden desen brieve
bezegelt mit onsen zegelen. Int iaer ons heren duijsent vierhondert acht ende veertich opten
dertienden dach in augusto.
Nr. 207 folio 42v. d.d. 23-07-1519.
Transficx.
Wij Volpert Roelofsz. ende Wermbout Pietersz. scepenen in Leijden oirkonden dat voirden gerechte
quam Gerijt van Lochorst ridder ende gaf over die heijlige geest meesteren binnen Leijden als Claes
Claesz., Dirc Claesz. Gel, Cornelis Pouwelsz. ende Adriaen Aerntsz. tot des voirsz. heijlige geests
behoef, twie scepenen brieven dair desen brief doersteken is mit recht ende mit vonnisse als recht is.
Ende scepenen wijsden die heijlige geest meesteren voorsz. ende diet naemaels wesen sullen tot des
voirsz. heijlige geest behoef daer mede te winnen ende te verliesen in allen schijn oft heren Gerijt van
Lochorst voorn. zelver waer. Ende dit in betalinge van alsulken pondt hollants comans paijments
tsiaers als den voorsz. heijlige geest sprekende hadde op acht morgen lants, den voorn. heren Gerijt
van Lochorst toe behoerende, genaemt die oude Stienplaets, gelegen inden ambocht van
Zoeterwoude an Roemburger laen. In oirkonden desen brief bezegelt mit onsen zegelen. Int jaer ons
heren duijsent vijfhondert ende negentien upten drie ende twintichsten dach in julio.
Nr. 208 folio 43 d.d. Gods Heilige avond 1424.
Drie comans groten tsiaers mitten houde op een huijs ende erve inde Maersmans stege.
Wij Claes Bettgen Ghijsbrechtsz. ende Sijmon van der Laen IJsbrantsz. scepenen in Leijden
oirkonden dat voir ons quam Tijmen Jansz. ende geliede dat Garbrant Pietersz. behout op dat huijs
ende erve dat hi jegens him gecoft heeft drie comans groet tsiaers mitten houde. Welc huijs ende erve
gelegen is in die Maersemans stege. Ende heeft belegen an die een zide Dirc Tijmansz. ende an die
ander zide Jan Ghijsbrechtsz. Welcke renten men betalen sel alle iaer tot heijlige misse. In oirkonde
desen brieve bezegelt mit ons zegelen. Int iaer ons heren duijsent vierhondert vier ende twintich op
Alre Goods heijligen avont.
Nr. 209 folio 43 d.d. 28-02-1450.
Wij Dirc Coen Gerijtsz. ende Florijs Pietersz. scepenen in Leijden oirkonden dat voor gerechte quam
Katrijn, Gerbrant Pietersz. wedewi mit hoirs gecorens voichts handt ende gaf over die heijlige geest
meesters van Leijden als Sijmon Jan Stiensz., Claes Gerijtsz., Claes Claes Willemszsz. ende Pieter
Stoop tot des heijlige geests behoef enen scepenen brief daer dese brief doirsteken is, mit recht ende
mit vonnisse alse recht is. Ende scepenen wijsden die heijlige geest meesteren voorsz. daer mede te
winnen ende te verliesen in allen scijn oft Katrijn voorsz. selve waer. In oirkonde desen brieve
bezegelt mit onsen zegelen. Int iaer ons heren duijsent vierhondert ende vijftich opten lesten dach in
februario.
Kanttekening: Eerst voor comansguet is vercoft int jaer 1500 vijftich ende daer van is ontfanghen drie carolus ghuldens ende 16
stuvers.

Nr. 210 folio 43 d.d. woensdag na St. Jansdag 1381.
Vijftien scellingen hollants comans paijments tsiaers wt Mathijs Aerntsz. testament,
staende up een helfte van een huijs ende erve up die Nieuwe Vischmarct.
Wij Dirc Poes Jansz. van Leijden ende Vranc Michielsz. scepenen in Leijden oirkonden dat voir ons
quam Sijman Vranckensz. ende bewijsde Dammes Zegers zoen ende Jacob Vinkensz. nu ter tijt
heijlige geest meesters in Leijden of naemaels wesen sullen tots heijligen gheest behoef vijftien
scellinge hollants comans paijments tsiaers die Mathijs Aerntsz. besprac alle iaer zijn memorien mede
te doen, soet tsheijlichs geests boec daer of in hout. Te versiene ende staende op die helft van eenen
heelen huijse ende erve daer Sijman Vrankensz. nu ter tijt in woent, gelegen bi den Rijn. Ende
belegen heeft an die ene sijde Jacob Kuijt ende an die ander sijde Roetaert IJsebrantsz. Ende dese
voirsijde renten alle iaer te betalen tot Voerscoten ende Valkenburger marcten. In oirkonde dese
brieve bezegelt mit onsen zegelen. Int iaer ons heren duijsent driehondert een ende tachtich
tswoensdages na sinte Jans dach tmidzomer.
Dese 15 st. hollants zijn affgecoft bij Huijch Willemsz. brouwer.
Nr. 211 folio 43v. d.d. 14-03-1458.
Twie goude eijngelsche nobelen tsiars mitten houde, staende up een huijs ende erve
gelegen upte Nieuwe Vischmarct.
Wij Louwe van der Goude ende Willem Bort scepenen in Leijden oirkonden dat voir ons quam Gerijt
Hugensz. ende geliede dat hij vercoft heeft Kerstijn Dirc Reijnersz. wedewi twie gouden engelsche
nobelen, elke nobel wegende vijftalven engelschen tsiaers mitten houde of vijftich stuvers voorden
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nobel. Te betalen alle iaer up sinte Gregorius dach. Te versien ende staende up Gerijts voorsz.
huijsinge ende erve, gelegen opten Nuwen Rijn an die Nuwe Visch marct. Ende heeft belegen an die
een zijde Heijnric Heijnricxz. ende an die ander zijde Gerijt van Assendelf, beijde mit hoer huijsen
ende erven, streckende voor vander straet after totter stede toren stege toe. Ende Gerijt Hugensz.
voorsz., Huge Gerijtsz. zijn zoen ende Gerijt Mouwerijnsz. loveden mit gesamender handt ende elcx
voir al Kerstijn voirsz. dese voirsz. renten mitten houde vrij te waren, iaer ende dach alse recht is ende
alsmen vrij renten mitten houde schuldich is te waren. Ende allen commer ofte doen die nu op dese
voorsz. huijsinge ende erve staet sonder dese voorsz. renten mitten houde. Ende Gerijt ende Huge
voorsz. loveden mit gesamender hant ende elx voor al Gerijt Mouwerijns zoen voorn. hier of scadelois
te houden. Voort soe lovede Gerijt voorsz. Huge zijn zoen, hier of scadelois te houden. Ende van dese
coep beliede hem Gerijt Hugensz. voorsz. wel voldaen ende betaelt den lesten penninc mitten
eersten. In oirconden desen brieve bezegelt mit onse zegelen. Int iaer ons heren duijsent vierhondert
acht ende vijftich upten viertiensten dach in Maerte.
Nr. 212 folio 43v. d.d. 10-11-1506.
Transficx.
Wij Pieter de Grebber ende Willem Heerman scepenen in Leijden oerkonden dat voorden gerechte
quamen Louweris Jacobsz., Aerst Harmansz. als man ende voocht van Marie Jacobs dochter zijn wijf
ende Willem Pietersz. van Amsterdam als man ende voocht van IJmme Jacobs dochter zijn wijf ende
gaven samentlic over die heijlige geest meesteren binnen Leijden alse Aernt Heerman, Willem van
Lodensteijn, Jan van Griecken ende Volpert Roelofsz. ende diet naemaels wesen sullen tot des
heijlighe geest behoef eenen scepen brief daer desen brief doersteken is mit recht ende mit
vonnensse als recht is. Ende scepenen wijsden die heijlige geest meesteren voorsz. ende diet
naemaels wesen zullen tot des heijlige geests behoef, daer mede te winnen ende te verliesen in allen
schijn oft Louweris, Aerst ende Willem voorn. zelven waeren. Welken cope vanden renten inden
voorsz. brief begrepen geboden ende gepresenteert is voor scepenen naden recht vander stede
Heijnric van Alkemade, Willem Heerman ende heer Willem Kuijser, soe die selve renten op hoer drien
huijs ende erve staende zijn. De welken cope zijluijden den heijligen geest gelaten ende te goede
gescouden hebben. Welken brief Louweris, Aerst ende Willem voorsz. elx inden name als boven an
gecomen is van Barbara Dirc Reijnersz. dochter hoer moeder ende Barbara an gecomen was van
Kerstijn Dirc Reijnersz. weduwe haer moeder was. In oirkonden desen brieve bezegelt mit onsen
zegelen. Int jaer ons heren duijsent vijfhondert ende zesse upten tienden dach in novembri.
Kanttekening: Den 22e aprilis vijftien hondert zeeven ende tnegentich zoe zijn deese twee goude engelsche nobels bij mijns
heere de gerechte deeser stede offgelost tegens den penninck vierentwintich. Ende is daer van gecomen ende aen handen vande
meesteren betaelt hondert twintich guldens.

Nr. 213 folio 44 d.d. dinsdag na Beloken Pasen 1340.
Twie scellingen goets gelts die Pieter Bairdgairde zone besprac,
staende op een huijs ende erve an die Vischmarct.
Wij rechter, gemene scepenen ende rade van Leijden maken cond allen luijden dat Pieter Bairdgairde
sone quam voor ons ende geliede dat hij gegeven heeft in rechten ailmossen om oirbaer ende
salicheden sinre zielen, den heijligen geest van Leijden die twie scellinge hollants siaers die hij hadde
optat huijs ende optat erve daer Willaem Stoip nu ter wilen woend, dat belegen heeft Gerd Rijswijc mit
sijnen huijse ende erve an die ene side ende Mabeli Pieter Phillips soens weduwe ende hoir kinder
mid horen huijse ende erve an die ander sijde. Ende dese renten voorseijt iaerlix te betalen tote
Voirscoter marcte. In kennesse der waerheijt soe hebben wi dese brief opene bezegelt mit onse
gemeere poirte zegele. Gegeven int jaer ons heren duijsend driehondert ende viertich des dinxdages
nae Belokene Paisschen.
Nr. 214 folio 44 d.d. vrijdag na Heiligen dag 1368.
Negenthien schellingen een penninck tsiaers.
Wij Jan Melusz. ende Michiel Gerijtsz. scepenen in Leijden oirconden dat quam in ere pandinge
Sijmans Sijmans zoen ende pande mit recht ende mit vonnesse alse scepen wijsden an Philips haren
Dirx zoens huus ende erve dat ghelegen is op den Nuwen Rijn. Ende belegen heeft an die eijn zide
Poes Hamer ende an die ander side Jacob Vincken zoen mit horen husen ende erven, ses pond ende
twaelf scelling hollants in paijmente als die een coman den anderen mede betaelt. Den derden
penninc beter doet negen pond ende achtien scelling hollants paijments voirsz., dat maect
neghenthien scelling ende negen penninge van elken ponde twie scellinge hollants siaers tot
iaerlicxen renten in pamente voorn. Te betalen elkes iaers tot sinte Martijns dage inden winter. Ende
dese pande stonden viertien daghe nae dat si geset waren ende tenden viertien dagen soe quam
Sijman Sijmansz. ende droechs op Florijs Ghijsebrechtsz., doe ter tijt eijn rechter was, dese pande
voorsz. ende begeerde anden rechter dat hi him die pande eijgende van tsheren wegen of mit recht
aen hun hilde, aldaer die rechter Sijmon voorsz. die pande gaf ende te goede scout. In orconde desen
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brieve bezegelt mit onsen segelen. Int jaer ons heren 1300 achte ende tsestich des vridages na Alre
Goods heijligen dach.
Nr. 215 folio 44 d.d. 19-05-1370.
Transficx.
Wij Huge Jansz. ende Gered Lam scepen in Leijden orkonden dat quam voor gerecht Sijman
Sijmansz. ende gaf over IJsebrant Roetaertsz. ende Sijman Willemsz. nu ter tijt uijtmeesters sien
vanden heijligen geest van Leijden tot des heijligen geest behoef voirn. enen scepen brief aldaer dese
brief doer gesteken is mit recht ende mit vonnensse alse recht is. Ende scepen wijsden mede te
winnen ende te verliesen geliken of Sijman voirsz. selve waer. In oirkonde desen brieve besegelt mit
onse zegelen. Int iaer ons heren duijsent driehondert ende tseventich opden negentienden dach in
meijes maent.
Nr. 216 folio 44v. d.d. 20-02-1436.
Een halve gouden eijngelsen nobel gecoft van Claes Stevens zoon.
Wij Jan Reijner Ghijsbrechtszsz. ende Aernt van Rollant scepenen in Leijden oirkonden dat voor ons
quam Claes Stevensz. ende geliede dat hij vercoft heeft den heijlige geest meesters als Zeger
Willemsz., Jan Gerijtsz. ende Dirc Willemsz. of diet naemaels wesen zellen enen halven gouden
engelsche nobel twie engels ende een quartier van een engels wegende tsiaers, of paijment hore
waerde mitten driedeel vanden houde. Te betalen alle iaer tot Voirscotenre ende Valkenburger
marcte. Te versien op Jacop Dirc van Alphijns huijs ende erve dat Claes Stevensz. plach te wesen,
gelegen in die Hoochlantse stege ende heeft belegen an die een zijde Maritgen Jacop Willemsz.
weduwe ende an die ander zijde Katrijn meester Aernts weduwe, streckende voir vter stege after an
Willem Gerijt Jansz. erve. Ende tot wat tiden dat dit voorsz. huijs ende erve in coop of in besterfte
quame, soe selment vervoirhuijren mit half den renten tot des heijlichs geest behoef voorsz. Ende
Claes voorsz. lovede den heijlige geest meesters voorsz. of diet naemaels wesen sellen tot des
heijlichs geest behoef voorsz. dese voorsz. renten te waren iaer ende dach mitten houde als voirsz. is,
alse recht is alsmen vrij renten mitten houde sculdich is te waren. Ende Claes voirsz. liede hun hier of
voldaen ende betaelt den lesten penninc mitten eersten. In oirkonden desen brief bezegelt mit onse
zeglen. Int iaer ons heren duijsent vierhondert ses ende dertich opten twintichsten dach in Februario.
Nr. 217 folio 44v. d.d. maandag na O.L.V. dag 1359.
Twintich scellingen goets gelts tsiaers dat Jacob Willem Jan Mansz. besprac.
Wij IJsebrand Roetaertsz. ende Aernt van der Heijde scepenen in Leijden maken cond allen luden dat
quam voor ons Phillips Zegersz. ende geliede dat hi vircoft hevet Willaem Jans Mansz. een pont
hollantsce goets gelts siaers op sijn huse ende erve dat belegen hevet Ermegaert Claes Nannensz.
wijf was an die een zide ende Jan Kerstantsz. an die ander zijde, mit horen huisen ende erven,
streckende van der burch an die straet diemen ten Hogelande gaet. Te betalen alle iare tote
Voorscoter marcte. Ende hier of geliede hi him vol ende wel betaelt van Willemme voorsz., die leste
penning mitten eersten. In oirconde desen brieve besegelt mit onse segelen. Gegeven des
manendages na Onse Vrouwen dach asceptio int iaer ons heren dusent driehondert negen ende
vijftich.
Nr. 218 folio 44v d.d. donderdag na Beloken Pasen 1385.
Transficx.
Wij Huge van der Hant ende Jan van Hillegem scepenen in Leijden oirkonden dat voir gerechte quam
Jacob Willem Jans Manszsz. ende gaf over Vranke Diedwaren soen ende Willem Kerstantsz. nu ter tijt
heijlige geest meesters tots heijligen geest behoef in sinte Pieters kercke te Leijden, enen scepenen
brief daer dese scepenen brief doirgesteken is, mid recht ende mid vonnesse alse recht is. Ende
scepene wijsden die heijlige geest meesters voirsz. of namails wesen zullen mede te winnen ende te
verliesen geliken oft Jacob voirsz. zelve ware. Ende hier voir soe zullen die heijlige geest meesters
voirsz. alle iaer doen iarichtiden also tsheijligen geests boec daer of inhout. In oirkonde desen brieve
bezegelt mit onsen zegelen. Int iaer ons heren duijsent driehondert vive ende tachtich tsdonredages
nae Beloken Paeschen.
Nr. 219 folio 45 d.d. dinsdag na St. Luciadag 1381.
De helfte van 20 st. ende de helfte van 10 st. daer een halve stuver of gecoft is bijden broeders
tot Warmonde ende is Katrijn Florijs Coppensz. testament.
Wij Dirc Poes Jans soen van Leijden ende Gielis van Zwieten scepenen in Leijden oirconden dat voor
ons quam Gerijd Taetsaert ende geliede dat hem wel kenlic was ende is dat Katrijne Florijs Coppen
soens zijn zweger besprac ende besproken heeft den heijligen geest in sinte Pieters kerke te Leijden
een pond hollants comans paijmente tsiaers Katrinen voorsz. ende Florijs hoirs mans jarichtiden alle
iaer mede te doen soet tsheijlichs geests boec daer of in hout. Te versiene ende staende op een huijs
ende erve dat gelegen in in die Hogelants strate gehieten Florijs Coppen soens Spijcker ende belegen
heeft an die ene zide Heijn Liclaes erfnamen van Bleijswijck ende an die ander zide Gerijt vande
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Sande, beijde mid haren huijsen ende erven. Voirt soe bewijsde Gerijd Taitsairt den heijligen geest
voirsz. op die helft van desen voirseijde huijse ende erve tien scellinge hollants comans paijments
tsiaers die IJeve sijn wijf besprac hoir memorie iaerlicx mede te doen soet tsheijlichs geests boec daer
of inhout. Ende dese voirseijde renten alle iaer te betalen tot Paescen. Ende Gerijt voirsz. lovede dese
voirseijde renten te waren iaer ende dach alse recht is ende men vrie renten sculdich is te waren. In
oirconde dese brieve besegelt mid onsen zegelen. Int iaer ons heren duijsend driehondert een ende
tachtich tsdinxdages na sinte Lucien dach.
Nr. 220 folio 45 d.d. 27-05-1435.
20½ comans grooten tsiaers staende op een huijs ende erve gelegen op die Nieuwe straet
upten houc vant Hogelants kerchof.
Wij Heijnric Reijnersz. ende Jan Jan Evertszsz. scepenen in Leijden oirkonden dat voir ons quam
Daniel Florijsz. ende kende ende geliede dat Jacob Heijnricxz. staende behout up den huijs ende erve
dat hi iegens Jacob voirsz. gecoft heeft een ende twintichstalve comans groten tsiaers. Te betalen alle
iaer tot Voirscoten ende Valkenburger marcten. Welc huijs ende erve voirsz. gelegen is up die Nuwe
straet ende heeft belegen an die een zide Wouter Jansz. die slotenmaker ende an die andere zide
sinte Pancraes kerchof mit eenre straet dier onder gaet. In oirkonde desen brieve bezegelt mit onsen
zeglen. Int iaer ons heren duijsent vierhondert vijf ende dertich upten zeven ende twintichsten dach in
meije.
Nr. 221 folio 45 d.d. 16-09-1450.
Transficx.
Wij Kerstant Nannensz. ende Voppe Jansz. scepenen in Leijden oirkonden dat voir gherechte quam
Geertruijt, Jacob Heijnricxz. wedewi mit hoirs gecorens voochts hant ende gaf over die heijlige geest
meesteren van Leijden alse Claes Gerijts zoen, Claes Claes Willemszsz., Sijmon Jan Stiensz. ende
Jan coman Jansz. tot des heijligen geests behoef enen scepenen brief daer dese brief doirsteken is,
mit recht ende mit vonnesse alse recht is. Ende scepenen wijsden die heijlige geest meesteren
voorsz. daer mede te winnen ende te verliesen in allen scijn oft Geertruijt voirsz. selve waer. In
oirkonden desen brieve bezegelt mit onsen zegelen. Int jaer ons heren duijsent vier hondert ende
vijftich upten zestienden dach in septembri.
Nr. 222 folio 45v. d.d. 06-03-1343.
Vijf scellingen goets gelts tsiaers die Wigger Jansz. ende zijn wijf besproken hebben.
Wij Bertelmees van der Grafte ende Huge Batselaer scepenen in Leijden maken cont allen luijden dat
Wigger Jans sone bi Geertrude sijns wijfs wille gegeven heeft den heijlige geest van Leijden vijf
scellingen hollants vrijs gelds siaers op sijn huijs ende op sijn erve dat belegen heeft Andries de
Coppedraijer mit zinen huijse ende erve an die ene side ende Reijnout Willaem IJden soens neve mit
sijnen huijse ende erve an die ander sijde. Ende dese renten jaerlix te betalen tote Valkenburger
marcte. In oirkonde dese brieve bezegelt mit onsen zegelen. Gegeven int iaer ons heren duijsent
driehondert drie ende viertich des donresdages opten zesten dach in mairte.
Kanttekening: Dese vijf schellingen goets gelts es afgecoft blijckende bijden blaffaert de anno 1558.

Nr. 223 folio 45v. d.d. dinsdag na Aller Zielen 1338.
Negen scellingen drie penningen goets gelts tsiaers wt Liddelt, Heijnric Wouters zoons
weduwe testament.
Wij Dirck Vranckensz. ende Dirc Tierloot scepenen in Leijden maken cont ende kenliken allen luden
dat Pieter Didden soen vercoft hevet Liddelden, Heijnric Woutersz. wedewe negen scellingen ende
drie penningen hollants vries gelds iaerlixen. Ende die te versien alle jare up zijn erven daer Geertruijt
Aelbrechts dochter up woent ende si te poortrechte hevet om negen scellingen ende ses penningen
hollants die si Pieter voirseijd vijt plach te reken iaerlicx. Wilc erven belegen hebben die voirseijde
Pieter mid sinen huijze ende erve daer hi nu ter wilen in woont an die ene side ende Coene Everaerts
swager mid sinen huijse ende erve ane dander zide. Ende waer dat zake dat Liddelde voirsz. ijet daer
ane gebrake, dat soude si versien up Pieters huijze ende erve voirn. dat hi zelve mid sinen erve
belegen hevet and ene zide ende Coppedraeijer mid sinen huijse ende erve ane dander zide. Ende
hier of beliede him Pieter voirsz.betaelt den lesten penninc mitten eersten. Ende dese voirsz. rente
iaerlicx te betalen binnen vijftien dagen na Voirschotenre market. In oirkonde desen brieve bezegelt
mid onsen zegelen. Gegeven des dinxdages nae Alre Zielen dach int iaer ons heren 1300 acht ende
dertich.
Nr. 224 folio 45v. d.d. 15-07-1357.
Transficx.
Wij Gered Rijswijc ende Jacob Gerijtsz. schepenen in Leijden doen cond allen luden dat quam voor
ons Liddelt Heijnricx wedewe ende gaf over toit enen vrien eijghen Claes Jans zoen ende Pieter
Sijmonsz. nu ter tijt heijlichs geests meesteren van Leijden of diet hier naemaels wesen zullen enen
scepen brief toit des heijlichs geests behoef daer dese scepen brief deur gesteken is, mede te winnen
ende te verliezen geliken offet Liddelt voirsz. zelve ware. Ende voirt so gelieden dese voirsz. meestere
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des heijlichs gheests voirn. dat Liddelt voorsz. him voldaen heft van drie ende dertich penningen
hollants tsiaers. Ende mit desen neghen scellinge ende drie penninge hollants tsiaers ende mit dien
gelde dat zi ontfaen hebben voir die drie ende dertich penninge hollants tsiaers. So sellen des heijlichs
geests meesteren diet dan ten tijden wesen sullen doen jarichtiden te missen ende te vesperen mit
negen wassen keersen Liddelde voorsz. alse gewoonlic is in sinte Pieters kercke te Leijden. Ende
men zel geven elke pape ende den coster die toit Liddelden grave comt toit elken getide vander
vesper tsavonts ende van der misse des ochtens twie penninge hollants. In oirkonde dese brieve
bezegelt mit onse zegelen. Gegeven int iaer ons heren 1300 zeven ende vijftich opden vijftienden
dach van julio.
Nr. 225 folio 46 d.d. 22-04-1347.
Thien scellinge hollants wt heer Dirc Graefkijns priesters testament.
Wij Jan van Brabant ende Costijn vander Bregge scepenen in Leijden maken condt allen luijden dat
Coenraet Steffaen Vredericxz.zone voir ons quam ende gheliede dat hi vercoft heeft heren Dieric
Gravekiaen priester Geijen veren Gouburgensz. zone tien scellinge hollants vrijs gelts tsiaers op sijn
halve huijs ende erve daer hi nu ter wilen in woent. Dat belegen heeft Willaem Lewinc mit sijnen
halven huijse ende erve an diene zide ende Vinke Geijen sone mit sinen huijse ende erve an dander
zide. Ende dese renten voirsz. alle iaer te betalen tote Valkenburger marcte lanthuijr penninge. Ende
Coenraet voirsz. die heeft geliet dat hem haer Dirc voirn. betaelt heeft den lesten penninc mitten
eijrsten van desen renten voirsz. In oirkonde desen brieve bezegelt mit onsen segelen. Gegeven int
iaer ons heren duijsent driehondert zeven ende viertich opten twie ende twintichsten dach in aprille.
Nr. 226 folio 46 d.d. Vastenavond 1351.
Transficx.
Wij Jan Grieten sone ende Willaem Willaems sone scepenen in Leijden maken cont alle luden dat hair
Bertemeus Phillips sone priester voir ons quam ende geliede dat hij scondich is den heijligen Geest
van Leijden twie scellinge hollants siairs op sijn huijs ende op sijn erve, dat belegen heeft Jan
Vrancken sone mit sinen huse ende erve mitter stege dier twischen gaet en diene zide ende mit dien
huse ende erve dat dier cappelrien toe behoirt die Geije Gouburgen sone ende Kerstine sijn wijf
maecten an dander zide ende die hair Dirc Gravetiaen besproken heeft den heijligen geest van
Leijden, sonder hout alle iaer te betalen te Voirscoter marcte. In oirconde dese brieve besegelt mit
onsen segelen. Gegeven int iaer ons heren 1300 een ende vijftich opten Vastelavond.
Nr. 227 folio 46 d.d. vrijdag na Maritius dag 1349.
Transficx.
Wij Meijnse Ailbrechts sone ende Dirc van Haerlem scepenen in Leijden maken cont allen luijden dat
Coenraet Steffaens sone voir ons quam ende geliede dat hi vercoft heeft heeren Dirc Gravetiaen
priester, Geijen veren Gouburge soens sone een pont hollants vrijs gelds siaers alle iaer. Te virsien op
zijn halve huijs ende erve, dat belegen heeft Willaem Leewinc mit sinen halven huijs ende erve an
diene zide ende Rembrand Vinke Geijen sone mit sinen huijse ende erve an dander zide. Ende dese
renten voirsz. alle iaer te betalen tote Voirscoter marcte, in sulcken paijmente als de here doet nemen
van sijnen rente. Ende Coenraet voirsz. die heeft beloeft heren Dirc voirsz. dese voirgen. renten te
waren iaer ende dach alse recht is. Voort soe heeft Coenraet voirsz. geliet dat hem hair Dirc voirsz.
vanden coip van desen voirgen. ponde siaers vol ende al betaelt heeft, den lesten penninc mitten
eijrsten. In oirkonde dese brieve bezegelt mit onsen zegelen. Gegeven int iaer ons heren duijsent
driehondert negen ende viertich des vridages na sente Mauricius dage.
Nr. 228 folio 46 d.d. maandag na Bartholomeusdag 1344.
Transficx.
Wij Andries Hantsoeten sone ende Dirc van Haerlem scepenen in Leijden maken cont allen luijden dat
Reijnoud Reijnouds sone, Willaem IJden soens neve voor ons quam ende geliede dat hi vircoft heeft
haeren Dieric Graevekiaen priester, Geije veren Gouburgezs. zone een pont hollants vrijs gelds siaers
lanthuijr penningen op sijn huijs ende op sijn erve. Dat belegen heeft Geertruijt Wiggers ende hoir
kinder mit horen huijse ende erve an diene side, Willedijc ende Pieter Belien sone sijn swager mit
horen huijse ende erve an dander side. Ende dit pont gelds voirsz. selmen alle iare betalen tote
Voirscoter marcte. Ende Reijnoud voirsz. die heeft hem beliet betaelt den lesten penninc mitten
eijrsten van dese pond gelds voirsz. In oirkonde desen brieve bezegelt mit onsen zegelen. Gegeven
int iaer ons heren duijsent driehondert vier ende viertich des manendages na sente Bartelmees dage
apostels.
Nr. 229 folio 46v. d.d. zondag na Maria Magdalena dag 1351.
Transficx.
Wij Jan Hugen soen van der Hand ende Jan Philips soen scepenen in Leijden oirkonden ende kennen
dat hair Dirc pelupape (prochiepaap?) van Reijnsburch, hair Claes Coedijc, hair Volprecht van den
Woude ende hair Gerijt Pietersz., heeren Dieric Gravekijns testamentoirs quamen voor gerechte ende
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droegen up mid rechte ende mid vonnesse alse recht is. Ende scepenen wijsden vier scepenen brieve
daer dese brief doirsteken is, daer die twie brieve of houden elc 20 st. siaers die derde hout 10 st.
siaers ende die vierde brief hout twie scelling siaers. Voert bewijsden die testamentoirs voersz. daer
gene brieve of ende sien up Dircx siagers huijs ende erve zeven scellingen siaers ende vijftien
penninc siaers up heren Dirc Gravekijns huijs ende erve daer hi in sinen leste live plach in te wonen.
Dit comt te samen drie pond ende drie penninc hollants goeds gelds siaers die wilke dese voirgen.
testamentoers overgelevert hebben tot des heijlichs geest behoef te Leijden in sinte Pieters kerke
eweliken daer toe te bliven ende die heijlich geest meesters alle jare selve innen zullen ende vrijlicke
up heffen. Ende sullen daer mede doen vijf iarichtiden in allen manieren als hier na bescreven staet.
Inden eersten so sullen des heijlich geest meesters voirsz. doen heren Dieric Gravekijns ende Geijen
sijns vaders iarichtide alle iaere des sondages ende des maendages na Onser Vrouwen dach ter
Lichtmis mid 9 vigeli keersen te minsten van 9 pond was ende sullen geven elken priester die des
avonds ter vigeli comt ende te grave gaet zes penninc hollants, in sulken paijmente als si ontfangen
ende elken priester die des ochtens ter misse comt ende te grave gaet zes penninc hollants. Te
beginnen an die prochipapen ende anden coster van sente Pieters kerke te Leijden ende daer omme
soe sel die coster voorsz. een cruijs in die hand nemen als hi te graeve gaet. Ende voirt soe sullen die
heijlich geest meesters geven den cappellanen die lancste capelrien gehadt hebben, of verdient
hebben haerlijc zes penningen te twintich personen toe, overmids den twien prochipapen enten coster
voirsz. Voirt soe sullen si doen Kijstinen Gheijen, veren Peternellen Maes horen hoeder ende
Peternellen hare dochter iarichtide alle iare des sondages ende des maendages na Beloken Paesken
mid 9 keersen, te geven elken priester enten coster des avonds zes penningen ende des ochtens zes
penningen tote twintich personen toe ende in allen manieren alst voirsz. is. Ende wat boven desen
iarichtide siaers over coemt, dat sullen des heijlich geest meesters dicke voirsz. houden ter armer
behoef. In oirkonde desen brieve bezegelt mid onsen zegelen. Gegeven des sondages na sente
Marien Magdalenen dach int iaer ons heren duijsent driehondert een ende vijftich.
Nr. 230 folio 47 d.d. dinsdag na Geertruiden dag midden maart 1343.
Kerstant Kerstants zoen Cristges testament.
Wij rechter scepenen ende rait van Leijden maken condt allen luijden dat Kerstant Kerstants sone
gegeven heeft den heijligen geest van Leijden die helfte van vijff pont hollants siaers die hi heeft op
die hofsteden die gelegen sien inden Waird binnen der vriheden van Leijden ende die ander helfte
vanden hosteden voirsz. sel Lijsebet sijn wijf daer jhegens behouden. Ende die meesters van den
heijligen geest van Leijden die zullen iaerlicx sijns vaders iarichtijt, sire moeder iarichtijt ende sijn
iarichtijt doen avonds ende ochtens alse zede ende woente is. Ende Lijsebet voirsz. die sel houder
bliven van desen hofsteden voirsz., mar alle vrival datter of comt dat sullen die meesters vanden
heijligen geest van Leijden ende Lisebet voirsz. delen half ende half. In kennisse der wairheijt soe
hebben wij desen brief bezegelt mit onser gemeenre poirte zegele. Gegeven int iaer onses heren
duijsent drie hondert drie ende viertich des dinxdages na sente Geerden dage te mijd mairte.
Nr. 231 folio 47 d.d. zaterdag na Lambrechtsdag 1388.
Thien scellinge hollants tsiaers staende op sinte Annen clooster.
Wij Harman Bitter ende Gerijt Rijswijc scepenen in Leijden oirkonden dat voor ons quam Florijs
Florijsz. ende geliede dat hi vercoft heeft Vrancke Diedwaren soen tien scellinge hollants comans
paijments tsiaers, te betalen alle iaer tot Valkenburger marct. Te versien ende staende up een huijs
ende erve dat gelegen is up die Middelgraft ende belegen heeft an die een zide Mergriete Jan Hugen
soens wedue ende an die ander zide Machtelt Zeverijts wedue, beijde mid horen huijsen ende erven,
streckende voir vter graft after waerts Ghijsbrecht Engebrechtsz. erve. Ende Florijs Florijsz. beliede
hem hier of voldaen ende betaelt den lesten penninc mitten eersten. In oirkonde desen brief bezegelt
mid onsen zegelen. Int jaer ons heren duijsent driehondert acht ende tachtich tsaterdages nae sinte
Lambrechts dach.
Nr. 232 folio 47 d.d. dinsdag na Jacopsdag 1415.
Wij Heijnric die Brwn Jacopsz. ende Jacop Louwensz. scepenen in Leijden oirkonden dat voir
gherechte quam broeder Jan Vos procuratur des convents ende der heren des cloosters van
Leijderdorp ende gaf over den heijligen geest meesters als Jan Dirc Coenensz. ende Gerijt Willaem
IJsbrantsz. eenen scepen brief daer desen brief doirgesteken is, mit recht ende mit vonnesse alse
recht is. Ende scepenen wijsden den heijligen geest meesters diet nu zijn of namaels wesen zullen,
mede te winnen ende te verliesen in allen schijn oft broeder Jan Vos voirsz. zelve waer. Des sijn
voirwaerde waer dat sake dat dese renten tot ewigen dagen niet goet genoech en waren, so soude
men dat verhalen an die viertien hont landts die Floij van Zwietens plagen te wesen ende den heren
voirsz. nu toebehoren. In oirkond dese brieve bezegelt mit onse zeglen int iaer ons heren duijsent
vierhondert ende vijftien des dinxdages na sinte Jacops dach.
Kanttekening: Deese thijen st. hollants tsiaers zijn affgelost bij Pouwels Pouwels zoon van Thoerenvlijet regente van sinte Anne
clooster ende daer voor zoe is ontfangen 10 gulden 10 stuijvers den 6e zeptember 1604, blijckende bijde blaffaert 1604 folio 9.
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Nr. 233 folio 47 d.d.
Kerstijn Jacob Wiggerszs. dochters testament.
Dit sien die renten die Kerstijn Jacop Wiggers dochter overgegeven heeft den Heiligen geest van
Leijden ewelick duerende alst om renten die zij daer of hebben zal, alzoe lange als zij levert. Eerst up
Florijsz. niewens huijs ende erve 6 st. tsiaers, dat belegen heeft Simon Moenensz. mit zijnen erve an
die een zijde ende Silleman mit zijnen huijse ende erve an dander zide. Item up Sillemans huijs ende
erve 6 st. tsiaers, dat belegen heeft Florijs niewens huijs ende erve an die een zijde ende dat poirte
coghuijs an die ander zijde. Item op Houtmans huijs ende erve 6 st. tsiaers, dat belegen heeft der
poirte coghuijs an die een zijde. Ende van desen drien hofstede voirsz. soe is den heijlige geest een
houder. Item up Vranc Jan Louwensz. zwagers huijs in die Kercstege 3 st. 2 penn. tsiaers, dat
belegen heeft Phips Aechtensz. mit sijnen huijse ende erve an die een zijde ende Pieternelle
Betkiaens an die ander side. Item up Pieternelle Betkiaens huijs ende erve 3 st. tsiaers, dat belegen
heeft Vranc Jans zoen an die een zijde ende Dirc die Bruijn an dander zijde.
Dit is hier geset overmits datmen int getal vanden maenboucken mede setten mach ende tstaet
twemael in ons oude register gescreven, te weten eens int eerste blat van tselfde oude register ende
eens int 91e blat.
Nr. 234 folio 47v. d.d. dinsdag na St. Sijmon en Judendag 1375.
Een pondt hollants tsiaers staende up coman Pieter Heijnricx zoen ende Cornelis cammakers
huijsen upden houc vande Groenstege. Ende den brief hier onder gescreven hout noch een
pondt up tzelfde huijs.
Wij Jacob van der Hant ende Vrancke Diedwarensz. scepenen in Leijden oirkonden dat voor ons
quam Zijbrant Gerijd Kintsz. ende geliede dat hi vercoft heeft Daniel vten Pol een pond hollants tsiaers
comans paijmente. Te versiene ende staende op zijn huijs ende erve daer hi nu ter tijt in woent ende
gelegen sien op die Oestgraft. Ende belegen heeft an die ene side Willem Hugesz. ende an die ander
zide Roedinc mid eenre stege dier tusschen gaet, beijde mid haren huijsen ende erven. Ende dese
voorseijde renten alle iaer te betalen tot Voirscoten ende Vlakenburger marcten. In oirconde dese
brieve besegelt mid onse segelen. Int jaer ons heren duijsent driehondert vive ende tseventich
tsdinxdages na sinte Sijmon ende Juden dach.
Nr. 235 folio 47v. d.d. dinsdag na St. Jacobsdag1415.
Transficx.
Wij Heijnric die Brwn Jacopsz. ende Jacop Louwensz. scepenen in Leijden oirconden dat voir gerecht
quam broeder Jan Vos precurator des convents ende der heren des cloisters van Leijderdorp ende
gaf over den heijligen geest meesters als Jan Dirc Coenensz. ende Gerijt Willaem IJsbrantszsz. enen
scepen brief daer desen brief doergesteken is mit recht ende mit vonnesse alse recht is. Ende
scepenen wijsden den heijligen geest meesters diet nu sijn of namaels wesen zellen mede te winnen
ende te verliesen in allen scijn oft broeder Jan Vos voirsz. zelve waer. Des zijn voirwaerden, waer dat
sake dat dese renten tot ewigen dagen niet goet genoech en waren, so soud ment verhalen an die
viertien hont lants die Floris van Zwietens plagen te wesen ende den heren voirsz. nu toebehoeren. In
oirkond desen brief bezegelt mit onsen zegelen. Int jaer ons heren dusent vierhondert ende vijftien
des dincxdages na sinte Jacops dach.
Kanttekening: Van dit pont paijment is afgelost twaelff stuvers acht penn. volgens tregister vande jaerlijcxe incomen.

Nr. 236 folio 48 d.d. maandag na St. Luciedag 1380.
Noch een pondt tsiaers staende up coman Pieter Heijnricxz. ende Cornelis cammakers huijsen
upden houc van de Groensteghe.
Wij Dirc Poes van Leijden ende Vranck IJsac scepenen in Leijden oirconden dat voir ons quam
Zijbrant Gerijt Kintsz. ende geliede dat hi vircoft heeft Daniel vten Pol een pond hollants tsiaers
comans paijmente. Te virsien ende staende op sijn huijs ende erve daer hi nu ter tijt inwoent ende
gelegen is op die Oestgraft. Ende belegen heeft an die ene zide Willem Hugensz. ende an die ander
zide Jacob Rijckout mid eenre stege diere twisschen gaet, beijde mid horen husen ende erven. Ende
dese voirseijde renten alle iaer te betalen tot Voirscoten ende Valkenburger marckten. In oirkonde
dese brief bezegelt mid onsen zegelen. Int iaer ons heren dusend driehondert ende tachtich des
manendages na sinte Lucien dach.
Nr. 237 folio 48 d.d. dinsdag na St. Jacobsdag 1415.
Transficx.
Wij Heijnric die Brwn Jacop soen ende Jacob Louwensz. scepenen in Leijden oirkonden dat voir
gerechte quam broeder Jan Vos procurator des convents ende der heren des cloosters van
Leijderdorp ende gaf over den heijligen geest meesters als Jan Dirc Coenensz. ende Gerijt Willam
IJsbrantsz. enen scepen brief daer dese brief doer gesteken is, mit recht ende mit vonnesse alse
rech(t) is. Ende scepenen wijsden den heijligen geest meesters diet nu sijn of naemaels wesen zullen
mede te winnen ende te verliesen in allen scijn oft broeder Jan Vos voirsz. zelve waer. Des sijn
voirwaerde, waer dat sake dat dese rente tot ewigen dagen niet goet genoech en waren, soe zoud

Dit document is afkomstig van www.hogenda.nl

Klik hier voor het totale register van Hogenda bronnen.

ment verhalen an die viertien hont lants die Florijs van Zwietens plagen te wesen ende den heren
voorsz. nu toebehoeren. In oirkonde desen brief bezegelt mit onse zeglen. Int jaer ons heren duijsent
vierhondert ende vijftien des dincxdages na sinte Jacops dach.
Kanttekening: Van dit pont paijments is affgelost twaelff stuvers acht penningen volgens tregister van de jaerlijcxe incomen.

Nr. 238 folio 48 d.d. 11-01-1499.
25 st. tsiaers die gecoft zijn van coman Dirc Pietersz. ende voortijts vercoft zijn alst blijct in ons
oude register in folio 131.
Wij Pieter Heijnric Reijnersz. ende Dirc Dircxz. scepenen in Leijden oirkonden dat voir ons quam
coman Dirck Pietersz. ende geliede dat hi vercoft heeft die heijlige geest meesteren van Leijden alse
Jacob Tuijninck, Jacob Boelinck, Aernt Heerman ende Dirc Aerntsz. tot des heijlige geest behoef vijf
ende twintich scellingen comans paijments tsiaers, staende op Kerstant Boeijensz. erfnamen huijs
ende erve, gelegen uptie Middelste graft. Ende heeft belegen an die een side Dirck Gerijtsz. ende an
die ander sijde Mouwerijn Claesz., streckende voor wter graft after an Claes Heijnricxz. erve. Welke
voirsz. renten verschijnen alle iaer tot sinte Valentijns dage. Ende den voorsz. cooman Dirck voirtijts
mit meer andere renten tiegen den heijligen geest gecoft heeft nae inhout des scepenen briefs die
coman Dirc daer van heeft, wesende vander date duijsent vierhondert drie ende tnegentich upten
twintichsten dach in februario. Ende coman Dirck voirsz. lovede die heijlige geest meesteren voornt
ende die gene diet naemaels wesen sullen totten heijligen geest behoef dese voorsz. renten vrij te
waren iaer ende dach als recht is ende alsmen vrije renten up huijsen ende erve binnen leijden
sculdich is te waren. Voert soe beliede hem coman Dirck voorsz. van dese cope wel voldaen ende
betaelt, den lesten penninc mitten eersten. In oirkonden desen brieve bezegelt mit onsen zegelen. Int
iaer ons heren duijsent vierhondert negen ende tnegentich upten elften dach in januario.
Nr. 239 folio 48v. d.d. 17-05-1389.
40 st. tsiaers mitten houde ende is gecoft van Machtelt, Jan die Bruijnen weduwe.
Wij Gerijd Willaemsz. ende Baernt Jansz. van Leijden scepenen in Leijden oirkonden dat voor ons
quam Sijmon Lodder ende geliede dat hi gecocht heeft iegens Claes Pormer een huijs ende erve tot
poirtrecht om viertich scellingen hollants comans paijments tsiaers dier Claes voorsz. up behout tot
iaerlixen renten ende thout daer mede. Ende die renten voorsz. alle iaer te betalen te meije. Welc huijs
ende erve voorsz. gelegen is up sinte Liclaes grafte ende belegen heeft an die ene zide Claes Pormer
voorsz. ende Willaem Willaemsz. an die ander zide, beijde mid horen huijsen ende erven, streckende
voor vter grafte, after an Claes erve voorsz. Voort soe gelovede Sijmon voirsz. dat hi dit voorseijde
huijs beteren sel ende niet ergen. Ende waer dat Claes voirsz. daer ijet an ghebraec, dat lovede hem
Sijmon Lodder voirn. op te rechten ende te beteren. In oirkonde desen brieve bezegelt mid onse
zegelen int iaer ons heren duijsent driehondert negen ende tachtich opten seventienden dach in meije.
Nr. 240 folio 48v. d.d. 14-04-1401.
Transficx.
Wij Philips Aerntsz. vanden Dam ende Willem Jans Vosz. scepenen in Leijden oirkonden dat voir den
gerechte quam Claes Pormer ende gaf over Jan die Bruijnen enen scepen brief daer dese brief
doirsteken is, mid recht ende mit vonnesse alse recht is. Ende scepenen wijsden Jan die Brwn mede
te winnen ende te verliesen in allen scijn oft Claes Pormer selve waer. Hier of sijn voirwaerde waer dat
sake dat Jan die Brwn hinder of scade lede van dese renten die dese doirsteken brief in hout of dat
dat huijs ende erve niet goet genoech en ware daer dese renten opstaen, dat Jan die Brwne hem dan
voirt versien ende verhalen sel an Claes Pormers huijs ende erve daer hi nu ter tijt in woent ende heeft
belegen an die een zide sinte Niclaes graft, an die ander zide Claes voirsz. zelve, streckende voir vten
Rijn afterwaerts an Sijmon Lodders huijs ende erve. In oirkond dese brieve bezegelt mit onse zeglen.
Int iaer ons heren duijsent vierhondert ende ijen upten viertienden dach in aprille.
Nr. 241 folio 48v. d.d. 22-08-1412.
Transficx.
Wij Gerijt Pieter Gobburgsz. ende Willem Aelbrechtsz. scepenen in Leijden oirkonden dat voir
gerechte quam Machtelt, Jans Brunen weedwi mit hoirs voechts handt ende gaffe over den heijligen
geest meesters alse Pieter Butewech Gerijtsz. ende Zeger Willemsz. tot des heijlichs Geests behoef
twie scepen brieve daer dese brief duersteken is, mit recht ende mit vonnesse alse recht is. Ende
scepenen wijsden den heijligen geest meesters voorsz. of diet naemaels wesen sullen mede te
winnen ende te verliesen in alle schijn oft Machtelt voirsz. zelve waer. In oirkond dese brieve bezegelt
mit onse zeglen. Int iaer ons heren duijsent vierhondert ende twaelef opten twie ende twintichsten
dach in augusto.
Nr. 242 folio 48v. d.d. zondag na St. Pietersdag ad Vincula 1387.
40 st. comans paijments tsiaers ende is gecomen van Jacob vander Loet.
Ende buijten upten brief state gescreven voortijts vercoft een pondt.
Wij Claes Rengher ende Willaem Screvel scepenen in Leijden oirkonden dat voor ons quam Gerijd
Gerijts soen ende geliede dat hi gecoft heeft iegens Jacob vander Loet een erve tot poortrechte om
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viertich scellinge hollants comans paijments tsiaers. Te betalen alle iaer tot Voorscoten ende
Valkenburger marcten. Welcke hofstede voirsz. gelegen is op sinte Liclaes grafte ende belegen heeft
Boudijn die hoenrecoper an die een zide ende Katrine Willaem Claeszs. wijf an die ander zide,
streckende voer vter grafte afterwaerts an der stede veste. In oirkonde dese brieve bezegelt mid onse
zegelen. Int iaer ons heren duijsent driehondert zeven ende tachtich tsonnendages na sinte Pieters
dach ad Vincula.
Nr. 243 folio 49 d.d. vrijdag na St. Bavodag 1388.
Transficx.
Wij Jacob van der Handt Claesz. ende Harman Bitter scepenen in Leijden oirkonden dat voor gerechte
quam Jan Biennekaert ende gaf over Danel vten Pol ende Willem Kerstantsz. heijlige gheest meesters
van sinte Pieters kercke te Leijden tot theijlichs Geests behoef enen scepenen brief daer dese scepen
brief doergesteken is, mid recht ende mit vonnisse alse recht is. Ende scepenen wijsden also hi hem
an gecomen is van Jacob van der Loet. Danel vten Pol ende Willem Kerstantsz. nu ter tijt heijlige
geest meesters of naemaels wesen zullen mede te winnen ende te verliesen geliken oft Jan
Biennekaert voorsz. zelve waer. In manieren dat die heijlige geest meesters voirsz. of diet naemels
wesen zullen alle iaer memori doen Jacop van der Loet zijns vaders ende zijn moeder alsoe des
heijlich geest boec daer of inhout, daer die memorien in ghetekent staen. In oirkonde desen brieve
bezegelt mid onsen zegelen. Int jaer ons heren duijsent driehondert acht ende tachtich tsvridages na
sinte Baven dach.
Nr. 244 folio 49 d.d. 23-01-1449.
Een gouden eijngelsen nobel tsiaers.
Wij Geret van Oestgeest ende Claes Pieter Postsz. scepenen in Leijden oirkonden dat voor ons quam
Jan Kerstantsz. ende geliede dat hi vercoft heeft die heijlige geest meesteren van Leijden alse Sijmon
Jan Stiensz., Claes Gerijtsz., Jan Claes Willemsz. ende Phillips van Gaglenberch tot des heijligen
geest behoef enen ghouden engelsche nobel, de nobel wegende vijftalve engelscen of paijment hoer
waerde, tsiaers mitten houde. Te betalen alle iaer tot sinte Martijns daghe inden winter. Te versien
ende staende up Jans voorsz. huijs ende erve gelegen up die Hoeijgraft ende heeft belegen an die
een zide Gerijt Jansz. ende an die ander side Gerijt Pietersz., streckende voor vter graft after an
IJsbrant francijnmakers erve. Ende des zijn voirwaerden tot welker tijt dat dit voorsz. huijs ende erve
comt in coop of in besterfte soe selment vervoirhuijren mit half den renten voirsz. Ende Jan voirsz.
ende Willem Kerstantsz. lovede mit gesamender hant ende elcx voir al die heijlige geest meesteren
voirsz. of diet naemaels wesen zullen tot des heijlige geests behoef dese voirsz. renten mitten houde
vrij te waren, jaer ende dach alse recht is, alsmen vrij renten mitten houde sculdich is te waren. Ende
Jan voirsz. lovede Willem voirsz. hier of scadeloos te houden. Voirt so beliede hem Jan voirsz. hier of
voldaen ende betaelt, den lesten penning mitten eersten. In oirkonden desen brieve bezegelt mit
onsen zegelen. Int iaer ons heeren duijsent vierhondert negen ende veertich opten drie ende
twintichsten dach in januario.
Nr. 245 folio 49v. d.d. woensdag na St. Lebuinsdag 1377.
Een pond hollants comans paijments tsiaers.
Wij Jacob van der Hant Claesz. ende Vrancke Dietwarensz. scepenen in Leijden oirkonden dat voor
ons quam Jan Rosendael ende beliede schuldich te wesen Gerijt Zeverijtsz. ende Danil vten Pol die
nu ter tijt bewares sijn vanden heijligen geest in sinte Pieters kercke te Leijden tot des heijlichs geests
behoef voirsz. een pond hollants comans paijments tsiaers. Te versiene ende staende op een huijs
ende erve aldaer hij nu ter tijt in woent ende op drie cameren dier naest gelegen sien, staende up die
Hoijgrafte ende belegen heeft an die een side Dirc die Milde ende an die ander side Heijn Poel, beijde
mit horen huijsen ende erven. Ende voort te versien op twie boomgaerden die after dese husinge
voorsz. ghelegen sien. Ende voort op alle sijn erve also als hijt nu ter tijt aldaer leggen heeft,
streckende voir van d’Hoijgrafte tot after an die Oestgraft. Ende Jan voorsz. sel dese voorseijde renten
alle iaer betalen tot Voirscoten ende Valkenburger marcten. Ende voirt sient voirwaerden dat Jan
voirsz. binnen dese naesten twien jaren dese renten verleggen mach enen anders waer bewisen
binnen der stede van Leijden aldaer die heijlige geests meesters die nu sien of naemaels wesen
zullen dunct dat si seker an sien tot des heijlige gheests behoef. Ende waer dat sake dat Jan voirsz.
binnen d’tijt alse voirsz. staet dese renten niet anders waer ende bewisede, zoe soudse op dese
huijsen ende erve voirsz. blijven staen tot ewigen renten. Ende dit sel wesen in manieren dat die
heijlige geests meesters voirsz. of naemaels wesen sullen alle iaer doen sullen Willem Scickers
iarichtijt ende Trude Zegers dochter sijns wijfs, alsoe als theijlich geests boec daer of in hout. In
oirkonde dese brief bezegelt mit onse zegelen. Int iaer ons heren duijsent driehondert zeven ende
tzeventich twoensdages na sinte Lebuijns dach.
Kanttekening: Dese twee rente (nrs. 245 en 246) sijn affgelost den eersten novembris anno 1602 de penningen sijn ged(ragen?)
inde blaffert anno 1602 folio 9.

Nr. 246 folio 49v. d.d. woensdag na St. Lebuinsdag 1377.
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Thien scellingen hollants comans paijments tsiaers.
Wij Jacob van der Hant Claesz. ende Vrancke Dietwarensz. scepenen in Leijden oirkonden dat voir
ons quam Jan Rosendael ende beliede sculdich te wesen Trude Zegers dochter Willem Scickers
wedue tien scellinge hollants comans paijments tsiaers. Te virsiene ende staende op een huijs ende
een erve aldaer hij nu ter tijt in woent ende op drie kameren dier naest gelegen sien, staende op die
Hoeijgrafte. Ende belegen heeft an die ene zide Dirc die Milde ende an die ander zide Heijn Poel,
beijde mit horen huijsen ende erven. Ende voort te virsien op twie boomgaerden die after dese
huijsinge voorsz. gelegen zien. Ende voort op al sijn erve alsoe als hijt nu ter tijt aldaer leggende
heeft, streckende voir van d’Hoijgraft tot after an die Oestgrafte. Ende Jan voirsz. sel dese voorseijde
renten alle iaer betalen tot Voorscoten ende Valkenburger marcten. In oirkonde dese brief bezegelt
mit onsen zegelen. Int jaer ons heren duijsent driehondert zeven ende tzeventich tswoendages nae
sinte Lebuijns dach.
Nr. 247 folio 49v. d.d. woensdag na St. Anghendag 1382.
Transficx.
Wij Jan heren Tijmansz. ende Gielis van Zwieten scepenen in Leijden oirkonden dat voor gerechte
quam Ludolf Jansz. ende gaf over Jacob Vinckensz. ende Dammes Zegersz. nu ter tijt heijlige geest
meesters of naemaels wesen zullen tot tsheijlichs geests behoef enen scepenen brief daer dese
scepenen brief doer gesteken is mid recht ende mid vonnesse als recht is. Ende scepenen wijsden die
heijlige geest meesters voirsz. mede te winnen ende te verliesen gelijken oft Ludolf voorsz. selve
waer. In manieren dat die heijlige geest meesters die nu sijn of naemaels wesen zullen, jaerlicx doen
zullen Willem Scickers ende Geetruijt Zegers dochter sijne wive, hoir memori als tsheijlichs geests
boec daer of inhout. In oirkonde dese brieve bezegelt mit onsen zegelen. Int iaer ons heren
driehondert twie ende tachtich tswoensdages nae sinte Anghen dach.
Nr. 248 folio 50 d.d. 15e dag zel maand 1392.
Thien scellinge hollants comans paijments tsiaers.
Wij Goeswijn Claesz. ende Willem Aerntsz. scepenen in Leijden oirkonden dat voor ons quam Dirc
Willem Heijnen zoensz. ende geliede dat hi vercoft heeft Willem Kerstantsz. ende Gerijt Emmensz. nu
ter tijt des heijlichs geests meesters tot sinte Pieters tot des heijlichs geests behoef tien scellingen
hollants comans paijments tsiaers te betalen alle iaer tot Alre Goes heijligen dage. Te versien ende
staende op een huijs ende erve daer hij nu ter tijt in woent ende belegen heeft an die een side Lijsbet
Jacops Ledigen wedwi ende an dander side Jacob Adensz., beijde mit horen huijsen ende erven,
streckende voer van der graft afterwaerts an Boijdijn Dircszs. erve. Voort soe liede Dirc voirsz. dat up
dit voorsz. huijs ende erve anders ghien renten en staen dan twalef penninghen goets gelts tsiaers
ende die rente voorsz. Ende waert dat si daer enigen hinder bi leden dat lovede Dirc voorsz. den
wtmeesters van den heijligen geest voorsz. of die namaels wesen zullen op te rechten ende te
beteren. Ende Dirc voorsz. liede hem hier of voldaen ende betaelt den lesten penninc mitten eersten.
In oirkonde dese brieve bezegelt mit onsen zegelen. Int iaer ons heren duijsent drie hondert twie ende
tnegentich opten vijftienden dach in zel maent.
Kanttekening: Dit heeft heer Aertgen Cornelijsz. ofgelost met een jaer pachts op den 7 e november anno 1500 vijf ende seventich.

Nr. 249 folio 50 d.d. 03-08-1453.
Een gouden keurvorster gulden tsiaers mitten houde.
Wij Willem Heerman ende Sijmon Paedze Pietersz. scepenen in Leijden oirkonden dat voir ons quam
Pieter Pieters zoen ende geliede dat hi vercoft heeft die heijlige geest meesteren van Leijden alse
Claes Claes Willemsz., Jan coman Jansz., Huge Dobbensz. ende Jan Aelwijnsz. tot des heijligen
geests behoef enen gouden corvorsce rijnsce gulden of paijment hore waerde tsiaers mitten houde.
Te betalen alle iaer tot sinte Pieters dage Vincula. Te versien ende staende up Pieters voirsz. huijs
ende erve gelegen up sinte Pancraes kerckhof. Ende heeft beleghen an die een zide here Sijmon
Mouwerijnsz. ende an die ander side Lijn Claes dochter, streckende voir vander straet after an Baert
Dirc Nuweveens wedewi erfnamen erve. Ende Pieter voorsz. lovede die heijligeest meesters voorsz.
of diet naemaels wesen zullen dese voirsz. renten mitten houde vrij te waren iaer ende dach alse recht
is ende alsmen vrij renten sculdich is te waren mitten houde. Ende hier of beliede hem Pieter voorsz.
wel voldaen ende betaelt den lesten penninc mitten eersten. In oirconden dese brieve bezegelt mit
onsen zegelen. Int iaer ons heren duijsent vierhondert drie ende vijftich upten derden dach in augusto.
Nr. 250 folio 50v. d.d. 17-03-1372.
5 st. groot tsiaers wt Dammas Zegerszs. testament.
Wij Wijllem Vlaminck ende Huge van der Hant scepenen in Leijden oirconden dat quam voor ons
Sijmon Philips zoen ende beliede sculdich te wesen Dammes Segersz. vijf scellingen hollants goets
gelts tsiaers. Te versien ende staende op een huijs ende erve dat gelegen is opt Hogelant op die
Hoeijgrafte. Ende belegen heeft an die ene zide heer Huge Heijnricx zoen priester ende an die ander
zide Claes die Lacher, beijde mit horen huijsen ende erven. Ende dese brieve bezegelt mit onsen
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zegelen. Int iaer ons heren duijsent driehondert twie ende tseventich opden seventienden dach in
maerte.
Nr. 251 folio 50v. d.d. maandag na St. Agnietendag 1391.
Wij Goeswijn Claesz. ende IJsebrant vander Laen scepenen in Leijden oirkonden dat voor gherechte
quam Geertruijt Dammes Zegerszs. wedwi mit hoers voichts hant ende gaf over Danel vten Pol ende
Willem Kerstantsz. nu ter tijt beraders des heijlighen geests tot sinte Pieters te Leijden tot des heijligen
gheests behoef enen scepenen brief daer dese scepenen brief doersteken is, mit recht ende mit
vonnesse alse recht is. Ende scepenen wijsden des heijligen gheests meesters voirsz. of die
naemaels wesen sullen mede te winnen ende te verliesen in allen scijn oft Geertruijt voorsz. selve
waer. In oirkonde desen brieve bezegelt mit onsen zeghelen. Int iaer ons heren duijsent driehondert
ien ende tnegentich tsmanendages na sinte Agnieten dach.
Nr. 252 folio 50v. d.d. 11-03-1518.
Een phillips gulden tsiaers losrenten.
Wij Willem Willemsz. ende Dirck Ottensz. scepenen in Leijden oirconden dat voer ons quamen Thonis
Warnaertsz., Gerijt Aelbrechtsz. van Noortich ende Alijt Pouwels Pieterszs. weduwe met Cornelis
Pouwelsz. haer soen ende gecoren voicht in dese sake ende belieden sculdich te wesen mit
gesamender hant ende elcx voor al, die heijlige geest meesteren binnen Leijden als Claes Claesz.,
Pieter Pouwelsz., Jan Claes Cornelis zoonsz. ende Cornelis Paedse ende diet naemaels wesen sullen
tot des heijlige geest behouf een phillipus gulden tsiaers ewige ende erlicke renten. Te betalen alle
iaers tot sinte Gregorius dage, daer of teerste iaer renten verschijnen sel tot sinte Gregiorius dage als
men scrijft duijsent vijfhondert ende negenthien. Te versien ende te verhaelen an alle die goeden die
Thonis Warnaertsz., Gerijt Aelbrechtsz. ende Aelijt Pouwels Pietersz. wedue voirsz. nu ter tijt hebben
ende naemaels vercrijghen zullen, roerende ende onroerende waer ende waer an die gelegen sijn of
bevonden zullen worden binnen der stede van Leijden ende daer buijten sonder eenich weer van
rechte, tsij geestelic of waerlic daer iegens te doen of te doen doen in eniger manieren hoemen dat
soude mogen dencken, peijnsen, vinden of visiren. Des zijn voorwaerden dat Thonis Gerijt ende Alijt
voirsz., horen erven ende naecomelingen dese voirsz. renten sullen mogen lossen tot hoeren belieften
tot eene male mit zestien phillipus gulden in hooftgelde ende mit sulcke verschenen renten als naeden
beloip des tijts verscenen zullen wesen als die lossinge gesciet. Ende Thonis voorsz. lovede Gerijt
ende Alijt voirn. hier of scadelois te houden. Ende Gerijt ende Alijt voirsz. loveden malcander ende
elcx den anderen vander helft hier of scadelois te houden. In oirconden dese brief bezegelt mit onse
zegelen. Int iaer ons heeren duijsent vijfhondert ende achtien upten elften dach in maerte.
Nr. 253 folio 51 d.d. maandag na St. Pontiaandag 1389.
13 st. paijments tsiaers.
Wij Jacob van der Hant Claesz. ende Harman Bitter scepenen in Leijden oirkonden dat voor ons quam
Aernt Ielijsz. ende beliede Willem Jan Willemsz. sculdich te wesen vijf pond hollants in comans
paijment. Te betaelen tot Paescen naest comende. In oirkonde desen brieve bezegelt mit onse
zegelen. Int jaer ons heren duijsent driehondert negen ende tachtich des maenendages na sinte
Ponciaens dach.
Nr. 254 folio 51 d.d. St. Pontiaan dag 1390.
Transficx
Wij Harman Bitter ende Dirc vanden Bosche schepenen in Leijden oirconden dat quam in eenre
pandinge Willem Jan Willemsz. ende pande mit recht ende mit vonnesse alse recht is. Ende scepenen
wijsden an Aernt Gielijsz. huijs ende erve dat gelegen is up die Hoeijegraft. Ende belegen heeft an die
een zide Willem van Oestgeest ende an die ander zide Gijelijs van Werhem, beijde mid horen huijsen
ende erven. Ende pander an mid enen scepen brief daer desen scepen brief doir gesteken is, vier
pond ende vier scellinge hollants comans paijments die den derden pennijnck beter, die scout voir zijn
boeten twie scellinge goedts geldts den derden penninc beter. Dit comt tsamen gerekent mids den
derden penninc ses pond ende tien scellinge hollants comans paijments. Daer scepenen of wijsen
vanden ponde twie scellinghe tsiaers, maect tot jaerlixen renten dertien scellinge hollants comans
paijments. Te betalen alle iaer up sinte Ponciaens dach. Welke pande de voorn. stonden haren vollen
stal na dat scepenen wijsden daer en tenden. Soe quam Willem Jansz. ende droech dese voorgen.
pande up Dirc vanden Werve soe hij een rechter was van tsheren wegen, dat hi hem die pande
eijgende of mid recht an hem hielde, daer die rechter voorseijt Willem Jansz. voorsz. dese voorgen.
pande over gaf ende te goede scout alse recht is. In oirkonde desen brieve bezegelt mid onsen
zegelen. Int iaer ons heren duijsent driehondert ende tnegentich up sinte Ponciaens dach.
Nr. 255 folio 51 d.d. woensdag na St. Mouricius dag 1387.
Transficx.
Wij Jan Baertout ende Williaem Aernts zoen scpenen in Leijden oirkonden dat voir ons quam Heijnric
die Wael ende belide sculdich te wesen Willaem Jan Willaemsz. een pondt hollans goets gelts tsiaers.
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Te betalen alle iaer tot Voirscotenre marct. Ende dese voorseijde renten heeft Heijnric voirsz.
versekert ende bewijst staende op een huijs ende erve dat gelegen is op Rapenburch ende belegen
heeft an die een side Dirc die bezemmaecker ende an die ander side Pieter die Man, beijden mit
hoeren husen ende erven, streckende voer vter stede graft after ander Duutsker heren lant. Voort soe
lovede Heijnric voirsz. Willaem Jansz. voirsz. dese voirseijde renten te waren jaer ende dach alsoe
recht is ende allen commer of te doen die nu ter tijt op dit voirseijde huus ende erve opstaen tot
iaerlixe renten ende dit pondt voirsz. In oirkonde desen brieve bezegelt mit onsen zegelen int iaer ons
heren duijsent drie hondert seven ende tachtich des woensdages na sinte Mouricius dach.
Nr. 256 folio 51 d.d. St. Victor avond 1397.
Transficx.
Wij Nan van Lis ende Jacob Vranckensz. scepenen in Leijden oirkonden dat voor gherecht quam
Willem Jan Willemsz. ende gaf over die heijligen gheest meesters di nu sien of naemaels wesen
sullen tot des heijlichs geests behoef, drie scepenen brieve daer dese scepen brief doersteken is, mit
recht ende mit vonnesse alse recht is. Ende scepenen wijsden de heijligen geest meesters mede te
winnen ende te verliesen in allen scijn oft Willem Jans soen zelve waer. In oirkonde desen brieve
bezegelt mit onsen zeghelen. Int iaer ons heren duijsent driehondert zeven ende tnegentich up sinte
Victors avont.
Nr. 257 folio 51v. d.d. dinsdag na St. Baven dag 1388.
10 st. hollants comans paijments.
Wij Dirc van der Werve ende Harman Bitter scepenen in Leijden oirkonden dat voor ons quam Aernt
Gielijsz. ende geliede dat hi vercoft heeft die ioncfrouwen vanden Baghijnhove int grote huijs te
Leijden after sinte Pieterskerke, tien scellinge hollants comans paijments tsiaers. Te betalen alle iaer
tot Valkenburger marct. Te versien ende staende up een huijs ende erve dat ghelegen is up die
Hoeijegraft ende belegen heeft an die een zide Willem van Oestgeest ende an die ander zide Gielijs
van Werhem, beijde mid horen huijsen ende erven, streckende voir vter graft voorsz. after waerts an
Jacob Danelsz. erve. Ende Aernt Gielisz. voorsz. beliede hem hier of voldaen ende betaelt den lesten
penninc mitten eersten. In oirkonde desen brieve bezegelt mid onsen zegelen. Int iaer ins heren
duijsent driehondert acht ende tachtich tsdinxdages nae sinte Baven dach.
Nr. 258 folio 51v. d.d. St. Matheusdag 1406.
Transficx.
Wij Gerijt die Bruijn Jacob Heijnricxzsz. ende Willem Bort scepenen in Leijden oirkonden dat voir ons
quam die ioncfrouwen van den Beghijnhove int grote huijs te Leijden after sinte Pieters kercke ende
gaven over Gerijt Willem Jan Bettenszsz. ende Heijnric Paedzensz. nu ter tijt heijlige geest meesters
tot des heijlige geests behoef, enen scepen brief daer dese scepene brief mede doersteken is, mid
recht ende mid vonnesse alse recht is. Ende scepene wijsden die heijlige geest meesters die nu sijn of
diet namaels wesen zullen, mede te winnen ende te verliesen in allen schijn oft die joncfrouwen
voorsz. selve waeren. In oirkond desen brieve bezegelt mid onsen zegelen. Int iaer ons heren duijsent
vierhondert ende zes op sinte Matheus dach.
Nr. 259 folio 51v. d.d. St. Louwerisdag 1360.
Twie scellingen tsiaers.
Wij Pieter van Leijden ende IJsebrant Roetaerts zone scepenen in Leijden doen condt allen luijden dat
voor ons quam Katrine Dorpmans dochter ende beliede sculdich te wesen Geret Gelreman twintich
scellingen hollants den dordrerchen groten ofden vlaemsen voir achte penning. Te betalen tote
Voirscoter marct naestcomende over den winter. Ende waer dat zake dat Kathrijne voirsz. dat gelt
voirsz. niet en betaelde als voirsz. is, zoe zoude Geret voern. hebben twee scellingen tsiaers sulc
paijment als voirsz. is op Katrine huijse ende erve aldaer zij nu ter tijt in woend. Ende beleghen heeft
an die ene zide Claijs die Coster ende an die ander zide Heijntkijn die houtsnijder. Te betalen alle iaer
te Voirscoter marct. Ende wanneer Katrijne voorsz. dese renten voirsz. of lossen wil, soe mach zijse of
lossen als zij die renten ghift mitten hoiftgelde. In oirkonde desen brieve bezegelt mid onsen zegelen.
Gegeven int iaer ons heren 1300 ende tzestich op sente Louwerijs dach.
Nr. 260 folio 51v. d.d. St. Lucas avond 1363.
Transfix.
Wij IJsebrant Roetaertsz. ende Huge Claesz. van der Burch scepenen in Leijden doen cont allen
luden dat quam voir gerechte Gered Gelreman ende gaf over Gered Zeverijts zoen ende Harman
Woutersz. nu ter tijt heijlige geest meesters van Leijden of diet naemaels wesen zullen tot des
heijligen geest behoef enen scepenen brief daer dese scepenen brief doersteken is, mede te winnen
ende te verliesen gelijcken wijs oft Gerijt Gelreman voirsz. zelve waere, mit rechte ende mit vonnesse
alse recht is ende scepenen wijsden. In oirconden dese brieve bezegelt mit onsen zegelen. Gegeven
int iaer ons heren 1300 drie ende tzestich op sinte Lucas avont.
Nr. 261 folio 52 d.d. 04-02-1413.
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Wij Coen Sijmonsz. ende Huge Martijnsz. scepenen in Leijden oirkonden dat voir ons quam Claes
Willem Gerijt Swansz. ende geliede dat hij vercoft heeft Zeger Willemsz. ende Gerijt Willem
IJsbrantsz. nu ter tijt meesters van den heijligen geest tot des heijlichs gheests behoef veertich
scellinge hollants comans paijments siaers mitten houde. Te betaelen alle iaer tot heijligen misse. Te
versien ende staende up dat huus ende erve daer Claes Willem nu ter tijt in woent ghelegen up die
Hoeijgraft. Ende heeft beleghen an die een zide Philips Andriesz. ende an die ander zide Lijsbet
Roelofs beijde mit horen huijsen ende erven, streckende voir vter graft voirsz. after an Pieter
Croongens huus ende erve. Ende waert dat dit huus ende erve in coops waer of in besterfte quame
soe soud ment vervoirhuijren mit half den renten voirsz. Voirt liede hun Claes Willem voirn. hier of
voldaen ende betaelt den lesten penninc mitten eersten. In oirkond desen brieve bezegelt mit onsen
zegelen. Int iaer ons heren duijsent vierhondert ende dertien upten vierden dach in februario.
Nr. 262 folio 52 d.d. woensdag na Maria Magdalena dag 1365.
Een pondt tsiaers ende daer is een stuver of gescat.
Wij Jan Vos Jansz. ende Gerijt Philipsz. scepenen in Leijden doen condt alle luden dat voir ons quam
Dirc Dircxz. ende beliede sculdich te wesen Steffenien, Gherijt Goeden wedue een pondt hollants
tsiaers den dordreren of den vlaemschen groten voir achte penningen of anders pament na ziere
waerde als dan gheng ende gane is onder coemans int gemien binnen Leijden. Te betalen alle iaer tot
Voirscoten ende Valkenburger marcten, te versien op een huus ende erve die driedeel daer of dat
geleghen is op die Hoijgrafte ende beleghen heeft an die ene side oude Dirc Hardebol ende an die
ander side Pieter Aechtensz. mit hoeren husen ende erven. Voirt waer dat sake dat Dirc voirsz. dit
voirsz. pont of lossenen woude van den voirseijde driedeel huus ende erve, soe sel Dirc voirsz.
Steffenien voirsz. geven twaelf pont hollants paments voirsz. tot Voirscoten ende Valkenburger
marcten over den winter naestcomende. Ende waer dat Dirc voirsz. niet en lossede als voirn. is, soe
sellen dese voirsz. renten ewelicken voort duren. In oirconde dese brieve bezegelt mit onsen zegelen.
Gegeven int iaer ons heren 1300 vijve ende tsestich des woensdaechs nae sinte Marien Magdalenen
dach.
Nr. 263 folio 52 d.d. dinsdag na St. Bonefaasdag 1368.
Transficx.
Wij Danel Jans zoen ende Jan Costijnsz. scepenen in Leijden oirconden dat quam voir gerechte
Steffenije, Gerijt Goeden wedue ende gaf over Willem Kerstantsz. enen scepen brief daer dese
scepen brief doer steken is mit recht ende mit vonnes alse scepenen wijsden mede te winnen ende te
verliesen gelijcken oft Steffenie voirsz. zelve waer. In oirconde desen brieve beseghelt mit onsen
zegelen. Int iaer ons heren 1300 achte ende tzestich des dinxdaechs na sinte Bonifaes dach.
Nr. 264 folio 52 d.d. 03-01-1369.
Transficx.
Wij Jan Costijnsz. ende Dirc Poes Jans zoen scepenen in Leijden orconden dat quam voir gerechte
Willem Kerstants zoen ende gaf over Ludolf Jansz. twie scepenen brieven daer dese scepen brief
doersteken is, mit recht ende mit vonnes als scepen wijsden mede te winnen ende te verliesen
ghelijken oft Willem voirsz. selve waere. In orconden dese brieve bezegelt mit onsen zegelen. Int iaer
ons heeren 1300 negen ende tsestich op den derden dach in januario.
Nr. 265 folio 52 d.d. maandag na O.L.V. dag purificatio 1374.
Transficx.
Wij Sijmon Ghijsebrechtsz. ende Sijmon Bort scepenen in Leijden oirkonden dat voor gerechte quam
Ludolf Jansz. ende gaf over IJsebrant Roetaertsz. ende Willem Vlaminck vijtmeesters van den
heijligen geest, drie scepenen brieve daer dese scepene brief doer gesteken is, mit rechte ende mid
vonnesse alse recht is. Ende scepenen wijsden die heilige geestmeesters voorseijt of naemaels
wesen sullen mede te winnen ende te verliesen tot des heijligen gheests behoef, geliken oft Ludolf
voirsz. zelve waer. In oirconde desen brieve bezegelt mid onsen zegelen. Int iaer ons heren duijsent
driehondert vier ende tseventich tsmanendages nae Onser Vrouwen dach purificatio.
Nr. 266 folio 52v. d.d. 10-07-1449.
Een gouden engelscen nobel tsiaers.
Wij Aelbaern van Noorde ende Claes Pieter Postsz. scepenen in Leijden oirkonden dat voir ons quam
Alijt, Dirc Reijnersz. wedewi mit hoirs gecorens voichts hant ende geliede dat sij vercoft heeft die
heijlige geest meesteren van Leijden als Sijmon Jan Stiensz., Claes Gerijts zoen, Gerijt Vinck ende
Jan coman Jansz. tot des heijlighen geest behoef enen gouden engelsche nobel wegende vijftalven
engels of paijment hoeren waerde, tsiaers mitten houde. Te betalen alle iaer tot sinte Maria
Magdalenen dage. Te versien ende staende op Alijden voirsz. huijs ende erve gelegen op die
Hoijgraft. Ende heeft belegen an die een zide die stege die daer onder gaet ende an die ander side
Dirc Jans zoen ende Griete Reijners dochter, streckende voir vander graft after an Claes Heijnricxz.
erve ende voirt an die middelwech. Ende Alijt voirsz. ende Jan Willem Allensz. loveden mit
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gesamender hant ende elcx all die heijlighe gheest meesteren voirsz. of diet naemaels wesen zullen
tot des heijligen geests behoef dese voirsz. renten mitten houde vrij te waren iaer ende dach alse
recht is ende alsmen vrij renten mitten houde sculdich is te waren. Voirt soe lovede Alijt voirsz. Jan
voirn. hier of scadelois te houden. Ende beliede hoir hiet of wel voldaen ende betaelt den lesten
penninc mitten eersten. In oirkonden desen brieve bezegelt mit onsen zegelen. Int iaer ons heren
duijsent vierhondert negen ende veertich opten achtienden dach in julio.
Nr. 267 folio 52v. d.d. woensdag na St. Dammas dag 1349.
Thien scellingen hollants tsiaers.
Kanttekening: Dese thien schellingen hollants tsiaers sijn ofgescoudt bijde gerechte deser stede blijckende bijde blaffart de anno
1500 tzeventich.

Wij Dirc van der Dobbe ende Huge Pieters zone scepenen in Leijden maken cont allen luden dat
Pietere Scolletiaen Lijsebette sone voor ons quam ende geliede dat hi vircoft heeft Harman Bruijn tien
scellingen hollants vrijs gelds iaerlixser renten op sijn huijs ende op sijn erve dat belegen heeft
Willaem de Poirter Berwouds sone an diene zijde ende Mathijs Jans Milden sone ende Jan Grieten
sone an dander zide. Ende dese renten voirsz. alle iaer te betaelen tote Voirscoter marcte. Ende
Pieter voirsz. die heeft geliet dat hem Harman Bruijn betaelt heeft vanden coip van desen renten
voirsz. In oirkonde desen brieve bezegelt mit onsen zegelen. Gegeven int jaer ons heren duijsent
driehondert negen ende veertich des woensdages na sente Dammaes dage.
Nr. 268 folio 53 d.d. maandag na St. Lucas dag 1389.
Een pondt tsiaers daer van die een helfte of gecoft is.
Wij Jan heren Tijmansz. ende Pieter Gobburgen zoen scepenen in Leijden oirkonden dat voir ons
quam Pieter Walichs zoen ende geliede dat hij vercoft heeft Vrancke Diedwarensz. ende Willaen
Philipsz. nu ter tijt heijlige geest meesters te Leijden tots heijligen geests behoef een pond hollants
comans paijments tsiaers. Te betaelen alle jaere tot Voirscoten ende Valkenburger marcte. Te
versiene ende staende op twie huijsen ende erven die gelegen zijn opt Hogelant, daert een huijs ende
erve of gelegen is an die middelwech ende belegen heeft Claes Jacobs zoen an die ene zide ende an
die ander zijde Lambrecht die verwer. Ende dat ander huijs ende erve is gelegen in die Groene stege
ende belegen heeft Willaem die lijnmaker an die ene zide ende an die ander zide Heijnric Allaerts
zoen, alle mit hoeren husen ende erven. Ende Pieter Walichsz. voirsz. beliede hem hier of voldaen
ende betaelt den lesten penninck mitten eersten. In oirkonde dese brieve bezegelt mit onsen zegelen.
Int jaer ons heeren duijsend driehondert negen ende tachtich tsmanendages na sinte Lucas dach.
Nr. 269 folio 53 d.d. 31-03-1441.
Een pont tsiaers ende is half of geschat.
Wij Jan Taeij ende Aernt van Rollant scepenen in Leijden oirkonden dat voir ons quam Marritgen
Willem Wiggerszs. dochter mit hoers gecorens voichts hant ende gheliede dat zij vercoft heeft den
heijlige geest meeesters van Leijden alse Dirck Willemsz., Bridijn Harmansz., Floris Claesz. ende
Wermbout Claesz. tot des heijligen geests behoef een pont hollants comans paijments tsiaers. Te
betalen alle iaer tot heijliger mijsse. Te versien ende staende up een huijs ende erve gelegen in
Coppenhiex stege ende heeft belegen an die een zijde Winen Tames ende an die ander side Pieter
Onderwaeter mit sijnen mede gesellen mit enen huijse ende erve dat toe te horen plach Martijn
Dircxz., streckende voir vander straet after inden Rijn. Ende Marritgen voirsz. ende Claes Willemsz.
lovede mit gesamender handt ende elcx voir al den heijligen geest meesters voirsz. dese voirsz.
renten te waren iaer ende dach alse recht is alsmen vrij renten sculdich is te waren. Ende dat up dit
voorsz. huijs ende erve nu meer renten en staen behalven den renten voirsz. dan zestien comans
groot tsiaers mitten houde. Ende Marritgen voorsz. lovede Claes voirsz. hier of scaedelois te houden.
Voirt so liede hoer Marritgen voirsz. hier of wel voldaen ende betaelt den lesten penninck mitten
eersten. In oirconden desen brief bezegelt mit onsen zegelen. Int iaer ons heeren duijsent vierhondert
een ende viertich upten lesten dach van maerte.
Nr. 270 folio 53 d.d. St. Clements dag 1386.
Een pondt paijments tsiaers.
Wij Floris her Jacobsz. ende Jacob Vinckensz. scepenen in Leijden oirconden dat voir ons quam
Elsebien, Heijnricx Lambrechts soens wedue ende belide dat zi vercoft heeft Geertruden Dammaes
dochter een £ paijments op haer huus te iaerlixen renten alle jaer te betalen tot Valkenburger marct.
Welc huus gelegen is in die stege opten Ouden Rijn ende belegen heeft an die zuutzide Wouter Claes
met zijnen erve ende an die noortzide Pieter Snoec met huus ende met erve. Ende ic Geertruud
voirsz. belie dat Elsebien voirsz. mach quijten ende vrien haer huus van desen £ voirsz. wanneer sij
mij anderswaer weder coopt een £ paijments binnen der stede van Leijden daer ter seker ende vast
ben. In oirkonde desen brief bezegelt met onsen zeghelen. Int jaer ons heeren duijsent drie hondert
ses ende tachtich op sinte Clements dach.
Nr. 271 folio 53v. d.d. vrijdag na St. Angen dag 1394.
Transficx.
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Wij Dirc van der Geest ende Willem Harmansz. scepenen in Leijden oirconden dat voor gerechte
quam Geertruijt Dammas dochter ende gaf over Claes Jansz. die Pelser enen scepenenbrief daer
dese scepen brief doer gesteken is mit recht ende mit vonnessen alse recht is. Ende scepenen
wijsden Claes voirsz. mede te winnen ende te verliesen ghelijken oft Geertruijt voirsz. zelve waer. In
oirkonde dese brieve bezegelt mid onsen zegelen. Int jiaer ons heeren duijsent driehondert vier ende
tnegentich tvridages na sinte Angen dach.
Nr. 272 folio 53v. d.d. St. Valentijns dag 1413.
Transficx.
Wij Huge Andries zoen ende Huge Martijnsz. scepenen in Leijden oirkonden dat voor gerechte quam
Willem Martijnsz. ende gaf over Zeger Willemsz. ende Gerijt Willem IJsbrantsz. nu ter tijt meesters
vanden heijligen geest tot des heijligen gheests behoef twie scepen brieve daer dese brief duersteken
is mit recht ende mit vonnesse alse recht is. Ende scepen wijsden den heijligen gheest meesters
voorsz. of diet naemaels wesen zullen tot des heijlich geests behoef mede te winnen ende te verliesen
in allen scijn oft Willem voirsz. selve waer. Dit is te verstaen dat Claes Jansz., Willem Martijnsz. dese
brieve gegeven heeft in sijnen hilixen voirwaerden mit Hadewien sijnre dochter Willems wijf voirsz. In
oirkonden desen brieve bezegelt mit onsen zegelen int iaer ons heren duijsent vierhondert ende
dertien op sinte Valentijns dach.
Nr. 273 folio 53v. d.d. Petrus en Paulus avond 1376.
19 st. 4½ penn. tsiaers.
Wij Sijman Sijmansz. ende Vrancke Diedwaren zoen scepenen in Leijden oirkonden dat IJsebrant
Roetaerts soen quam in eenre pandinge ende pande mit recht ende mit vonnesse alse recht is. Ende
scepenen wijsden an Dirc Houtmansz. Kints huijs ende erve dat gelegen is opden Ouden Rijn ende
belegen heeft an die ene zijde Sijmon van den Vliet ende an die ander zide Jan de wachter ende heer
Liclaes zuster van Bleijswijc ende pander an ses pond drie scellinghe ende negen penningen hollants
comans paijmente den derden penninck beter die scout voir zijn boeten twie scellinge hollants goeds
ghelts den derden penninck beter. Dit comt te samen gerekent negen pond negen scellinge ende ses
penninge hollants comans paijmente. Daer scepenen of wijsden van den ponde twie schellinghe
tsiaers, maect te jaerlixen renten negentien scellinge vier penninge ende enen hallive. Te betalen alle
jaer op sinte Pieter ende Pouwels dach. Welke panden voirn. stonden haren vollen stal nae dat
scepenen wijsden. Daer en tenden soe quam IJsebrant voornomt ende droech dese voorseijde pande
op Huge van der Hant dat hij hem die pande eijghende of mit recht an hem hielde, daer Huge van der
Hant voirsz. soe hi een rechter was van sheren wegen IJsebrant voirsz. dese voirghenomde pande
over gaf ende te goede scout alse recht is. In oirconde desen brieven besegelt mid onsen zegelen. Int
iaer ons heren duijsent driehondert ses ende tseventich op sinte Pieter ende Pouwels avond.
Nr. 274 folio 53v. d.d. maandag na Allekinderen dag 1376.
Transficx.
Wij Gerrid Lam ende Jacob van der Hant Claesz. scepenen in Leijden oirkonden dat voir gerechte
quam IJsebrant Roetaertsz. ende gaf over Danel uten Pol ende IJsebrant Roetaerts zoen nu ter tijt
heijlige geest meesters sien of namaels wesen sullen enen scepen brief daer dese scepene brief doer
gesteken is, mit recht ende mit vonnesse alse recht is. Ende scepenen wijsden die heijlige geest
meesters die nu zijn of namaels wesen zullen mede te winnen ende te verliesen geliken ofte IJsebrant
voirsz. zelve waer tot des heijligen geests behoef. In oirkonde desen brieve bezegelt mit onsen
zegelen. Int iaer ons heren duijsent driehondert zes ende tseventich tsmanendages na Alre kinder
dach.
Nr. 275 folio 54 d.d. donderdag na Odulfsdag 1336.
12 st. ende 6 penn. hollants.
Wij Andries Hantsoeten sone ende IJsebrand van der Lane scepenen in Leijden maken cond ende
kenlicken allen luijden dat Jan Here voir ons quam ende geliede dat hi scondich is Bertelmees
Hugensz. tote Wouter ende Machtelt Huge Dircxzs. kinder behoef twalef scellinge ende ses
penningen hollants vrijs gelds siairs. Jaerlicx te virsien op tat huijs ende optat erve dat belegen heeft
Moene Lijsbette sone mit zijnen huijse ende erve an die ene zijde ende Dieric Tierloid mit zijnen huijse
ende erve an die ander zijde. Ende dese renten iaerlicx te betalen die ene helfte tote heijlige misse
ende die ander helfte tote meije. Ende is dat zake dat Jan Heere voirsz. wil ende begeerd soe mach
hij dese voirgen. renten loesen tote Voirscoter marcte naestcomende binnen staende cruijse mit ses
ponden ende tien scellinge hollants. Doet hi des niet soe sellen dese voirgenomde renten blijven
staen te poirtrechte. In oirkonde dese brieve bezegelt mit onse zegelen. Gegeven int jaer ons heren
duijsent driehonderd ses ende dertich des donresdages na sente Odulfs dage.
Nr. 276 folio 54 d.d. St. Lebuwijns dag 1342.
Transficx.
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Wij Bertelmeus van der Grafte ende Huge Batseleer scepenen in Leijden maken cont allen luijden dat
Machtelt Hugesdr. ende Wouter hoir mombaer voir ons quamen ende geliede dat si vercoft hebben
Coppaert den Valkenaer ende coeman Phillips dieter wijlen meesters sien vanden heijligen geest van
Leijden tote des heijligen geests behoif van Leijden, dien brief daer dese brief doer gesteken is toit
enen vrijen eijgen. Ende Machtelt ende Wouter voirsz. die hebben hem beliet betaelt, den lesten
penning mitten eersten. In oirkonde dese brieve bezegelt mit onsen zegelen. Gegeven int iaer ons
heren duijsent driehondert twie ende viertich op sente Lebuwijns dach.
Nr. 277 folio 54 d.d. woensdag voor Bonifacius dag 1344.
Acht scellingen hollants ende na dit trijffier volcht een brief van 4 st. hollants, staende opt
zelfde huijs.
Kanttekening: Dese acht st. hijer of geschat bij die stet 3 november anno 1500 vijf ende seventich.

Wij Andries Hanzoeten zone ende Dieric van den Bosche scepenen in Leijden maken cont allen
luijden dat Claijs de Welige voir ons quam ende geliede dat hij vircoft heeft Dieric den Brunen den
spondiersticker ende Sijmon Gorus toit Onse Vrouwen behoif achte scellinghe hollants vrijs gelds
siaers op sijne huijsinge ende erve die belegen heeft cooman Vriese mit zijne huijse ende erve an
diene zide ende an dander side mitten Ouden Rijn. Ende dese renten voirseijt alle iaere te betaelen
tote Voirscoter marcte. Ende Robbrecht veren Hildegairde sone die heeft beloift Dieric Brunen ende
Sijmon Gorus voirsz. toit Onse Vrouwen behoif dese voirgenoemden renten te waren, jaer ende dach
alse recht is. Voirt soe heeft Robbrecht voirsz. beloift Dieric den Brunen ende Sijmon Gorus waer dat
sake dat op dese huijsinge ende erve voirsz. iaerlicx meer renten opstonden dan vijf scellingen
hollants siaers dier Harman van Smeten op heeft ende vier scellingen hollants siaers dier Rutgeer
Willaemsz. vten Campe op heeft, soe wat scade Dieric de Brune ende Sijmon Gorus daer bij namen,
dat heeft Robbrecht voirsz. beloift toit Onse Vrouwen behoef of te nemen ende te voldoen. Ende
Claes de Welige voirsz. die heeft beloift Robbrecht voirsz. scaedelois te houden. In oirconde desen
brieve bezegelt mit onsen zegelen. Gegeven int iaer ons heren duijsent driehondert vier ende viertich
des woendages voir sente Bonifaes dach.
Nr. 278 folio 54 d.d. St. Bartholomeus avond 1356.
Transficx.
Wij Costijn van der Bregge ende IJsebrant Roetaertsz. scepenen in Leijden doen condt allen luijden
dat quamen voir ons Jan Filipsz. ende Florijs Muijl nu ter tijt beraders van Onse Vrouwen copelle in
Maerendorp ende gaven over toit enen vrijen eijgen toit des heijligen geests behoef te Leijden Claes
Jansz. ende Pieter Sijmans zoen nu ter wijlen meesters vanden heijligen geest voirsz. enen scepen
brief daer dese scepen brief deur gesteken is mit rechte ende mit vonnesse alse recht is. Ende
scepenen wijsden mede te winnen ende te verliesen gelijken of ziet zelve waren. In oirkonde desen
brieve bezegelt mit onse zegelen. Gegeven int iaer ons heren 1300 zes ende vijftich op sinte
Bartelmeus avond.
Nr. 279 folio 54v. d.d. Allerzielen 1340.
Vier scellingen hollants ende voir desen desen brief staet een brief van 8 st. hollants ende
staen beijde op een huijs.
Kanttekening: Deese pacht is ofgeschat bij die stee november anno 1500 seventich vijf.

Wij Willaem van Stienbergen ende Huge Pieters sone scepenen in Leijden maken cond allen luijden
dat Claes de Welige voir ons quam ende geliede dat hij vircoft heeft Rutgheer Willaems sone vten
Campe vier scellinge hollants vrijs gelds iaerlicser renten. Te virsien alle iare op sijne huijsinge ende
erve die belegen heeft coeman Vriese mid zijnen huijse ende erve an die ene zijde ende mitten Ouden
Rijne an die ander zijde van der grafte, streckende an Claes Welige huijse ende erve dat meester
Baerns plach te wesen. Ende dese renten iaerlix te betalen tote Voirscoter marcte. In oirconde desen
brieve bezegelt mid onse zegelen. Gegeven int iaer ons sheren duijsend driehondert ende viertich op
Alrezielen dach.
Nr. 280 folio 54v. d.d. woensdag na St. S’us dage.
Transficx.
Wij Huge Pieters sone ende Costijn van der Bregge scepenen in Leijden maken cont allen luijden dat
Rutgeer Willaems sone vten Campe quam voir gherechte ende droich op Willaem Willaems sone toit
Onse Vrouwen behoef dien brief daer dese brief doir gesteken is toit enen eijgen, mit rechte ende mit
vonnesse alse recht is. Ende scepenen wijsden. In oirkonde dese brieve bezegelt mit onsen zegelen.
Gegeven int jaer ons heren dusent driehondert zeven ende viertich des woensdage na sente S’us
dage.
Nr. 281 folio 54v. d.d. St. Bertelmeus avond 1356.
Transficx.
Wij Costijn van der Bregge ende IJsebrand Roetaerdsz. scepenen in Leijden doen cond allen luden
dat quam voir ons Jan Filipsz. ende Florijs Muijl nu ter wijlen beraders Onse Vrouwen capelle in
Marendorp ende gaven over toit enen eijgen toit des heijlich gheests behoef te Leijden Claes Jans
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zoen ende Pieter Sijmans zoen nu ter wijlen meesteren des heijlich geests voirsz., twie scepen brieve
daer dese duer gesteken is, mit recht ende mit vonnesse alse recht is. Ende scepen wijsden mede te
winnen ende te virliesen gelijken offet ziet zelve waren. In oirkonde dese brieve bezegelt mit onse
zegelen. Gegeven int iaer ons heren 1300 ses ende vijftich op sinte Bertelmeus avond.
Nr. 282 folio 54v. d.d. 15-07-1357.
Een pondt goet gelts tsiaers wt Jan Tibus testament.
Wij Gered Rijswijc ende Huge Pietersz. scepenen in Leijden doen cond allen luden dat quam voir ons
Dirc Han Huijsheers Boes zoen ende geliede dat hi vircoft heeft Jan Tibus een pond hollants tsiaers
vrijs gelts, zulcx gelts alse onde lieve here die grave nimt van sijnen iaerlicxen renten. Te betalen
iaerlicxe te Voirscoter marcte op zijn huijs ende erve dat belegen heeft an die ene zijde Jan Tibus
voirsz., an dander zide Roelof Vaec, voir die Oude Rijn mitter strate ende after die Burch. Ende Dirc
heeft belovet dese renten te waren Janne voirsz. iaer ende dach vrij ende commerloes alse recht is.
Ende Dirc heeft belijet hun voldaen ende betaelt den lesten penninc mitten eersten. In oirkonde dese
brieve bezegelt mit onsen zegelen. Gegeven int jaer ons heren 1300 zeven ende vijftich op den
vijftienden dach van julio.
Nr. 283 folio 55 d.d. woensdag voor St. Margrietdag 1369.
Transficx.
Wij Gerijt van Oestgeest Rutgheers soen ende Huge Jans soen scepenen in Leijden doen cond allen
luden dat voir ons quamen Dirc Tijbus ende Dammaes Poerters soen, Jan Tibus erfnamen ende
gaven over IJsebrant Roetaertsz. ende Huge Claesz. meesters vanden heijligen gheest van Leijden of
diet namaels wesen sullen toit des heijlich gheest behoef Jan Tibus voirsz. ende Baerte Svriesen sine
wijve iaerlixe horer beijder memorie mede te doen mit twien penninge paijments, des avonds ende des
ochtens diere te grave comen den twie prochipapen ende toit twintich cappellanen toe van den
outsten cappelrien van sinte Pieters kercke te Leijden ende den coster des gelike van der selver
kercke wilken open brief zij overgaven mit rechte ende mit vonnesse alse recht is. Ende scepenen
wijsden daer dese scepen brief oversteken is, mede te winnen ende te verliesen gelijken oft Dirc ende
Dammaes voirsz. selve waeren. In oirkonde dese brieve bezegelt mit onsen zegelen. Geggeven int
iaer ons heren 1300 negen ende tsestich des woensdages voir sinte Margrieten dach.
Nr. 284 folio 55 d.d. dinsdag na St. Anghendag 1380.
Een pond tsiaers wt Erckenraet ende Coenengonts testament.
Kanttekening: Dese pacht is ofgelost den januario den penninck 18 ende daer is zuver gelt of gecoemen met het verloep van
dien die somme van 14 gulden.

Wij Bertelmeeus van Zwieten ende Dirc Hogestraet scepenen in Leijden oirkonden dat voir ons quam
Roelof Vaec ende gelieden dat hi bewijst heeft IJsebrant Roetaerts soen ende Pieter vten Pol nu ter
tijt bewares vanden heijligen gheest in sinte Pieters kercke te Leijden of naemaels wesen sullen, tot
des heijligen gheests behoef een pond hollants comans paijmente tsiairs dat Erckenraet Vrancken
dochter zijn snair den heijligen geest voirgen. besproken heeft, in rechte testamente. Te versiene
ende staende op een half huijs ende een half erve dat Erckenraeden voirn. ane bestarf van
Coenegonden hoere suster, Roelofs wijs voirn. was. Welc heel huijs ende erve ghelegen is op den
Ouden Rijn ende Roelof voirseijt nu ter tijt in woent ende belegen heeft an die ene zide Heijnkiaen
minnen soen ende an die ander zijde Gherijd Pieter Wouters zoens zoen, beijde mit horen huijsen
ende erven. Ende dit sel wesen in manieren dat die heijlige geest meesters voirsz. of naemaels wesen
alle iaer doen sullen Erckenrade iaerichtijt ende Coenegonden hoere zuster, des sonnedages ende
tsmanendages nae sinte Mathees dach alsoe als tsheijlichs gheests boec daer of inhout, daer die
ghemeen jarichtiden in ghetekent staen. Ende dese voirseijde renten alle iaer te betaelen tot
Voirscoten ende Valckenburger marcten. In oirkonde dese brieve bezegelt mid onse segelen. Int iaer
ons heren duijsend driehonderd ende tachtich tsdincxdages nae sinte Anghen dach.
Nr. 285 folio 55 d.d. maandag na St. Jansdag decollatio.
Thien scellingen hollants goed gelt tsiaers.
Wij Gered van Oestgeest ende Huge van der Handt scepenen in Leijden oirkonden dat voir ons quam
Dirc Claesz. ende bewijsde Sijmon Willems soen ende Dirc den Bruijnen Pieters soen nu ter tijt
uijtmeesters sien vanden heijligen geest van Leijden tot des heijligen gheests behoef tien scellinge
hollants goeds geldts tsiaers die Peternelle zijn wijf besprac den heijligen geest voirseijt. Te betalen
alle iaer tot Voirscoter marcten. Te versiene ende staende op een huijs ende een erve dat gelegen is
in Maerendorp ende belegen heeft an die ene zijde Michiel Geredsz. mit sijnen stalle ende Geret
Nagels kinderen an die ander zijde mit horen huijse ende erve. In manieren dat Dirc Claesz. voirseijt
of die gene die dit voirseijde huijs ende erve nae hem besitten sellen dese voirgenomde tien scellinge
tsiaers elwaer bewijsen mogen als sij willen aldaer die heijlige geest meesters die nu zien of naemaels
wesen sullen donct datter die heijlige geest seker genoech an is. In oirconde dese brieve bezegelt mit
onsen segelen. Int iaer ons heren duijsent driehondert een ende tseventich tsmanendages na sinte
Johans dach decollatio.

Dit document is afkomstig van www.hogenda.nl

Klik hier voor het totale register van Hogenda bronnen.

Nr. 286 folio 55v. d.d. Allerzielen 1351.
Twie ende twintich scellingen tsiaers.
Allen den genen die desen brief zullen sien of horen lesen, ick Jan die Vos scout van Maerendorp
make cont ende kenlicallen luden dat voir mij quam Katerine Ghert Nagels ende beliede sculdich te
wesen Willem den Brunen elf pont hollandts den groten voir achte penningen ende dit voirsz. gelt zel
staen vijf iaer nae den datum vanden brieve ende elc siaers zoe zel zij geven vanden ponde twee
scellingh den groten voir achte penningen. Voirt wes hem Katerine voirsz. gheeft binnen der tijt dat zel
men of slaen van den hooftstal ende de renten corten ende ofslaen als beloipt. Ende waer dat zaeke
dat Katrine voirsz. Willem voirsz. dat hoeft gelt mit den renten teenden der voirsz. tijt niet en gave, soe
soude Willem voirsz. twee ende twintich scilt siaers hebben op hoer huijs ende haer erve, an sulke
gelde als die hem naem van sijnen renten. Ende dat kennen ic nu vrie ende ombecommert ende
Katrine voirsz. doe ter tijt sat in en mienen boedel mit hoeren kinderen ongescijcht ende
onghescheijden. In kennisse der waerheijt soehebbe ic dese brief open bezegelt mit mijnen zegel.
Gegeven int iaer ons heren dusent driehondert ene ende vijftich op Alrezielen dach.
Nr. 287 folio 55v. d.d. de andere dag na Willebrordus dag 1359.
Wij IJsebrant Roetaertsz. ende Danel Jansz. scepenen in Leijden doen cond allen luden dat quam voir
gerechte Willaem die Brune ende gaf over Gered Zeverijds soen mit recht ende mit vonnesse alse
scepen wijsden dat recht is, mede te winnen ende te virliesen gelijken offet Willaem zelve waere, enen
opene brief bezegelt mit Jan Vos zegel, sprekende van woirde te woirde als hier nae bescreven staet.
Allen den ghenen die desen brief zullen zien of horen lesen, ic Jan die Vos scout van Marendorp
make cond ende kenlic allen luden dat voir mi quam Katrine Gert Nagels ende beliede sculdich te
wesen Willem den Brunen elf pond hollants den groten voir achte penningen. Ende dit voirsz. gelt sel
staen vijf iaer na den datum van den brieve ende elcx iaers zoe zel zij geven vanden ponde, twie
scellingen den groten voir achte penningen. Voirt wes hem Katerine voirsz. ghift binnen der tijt dat
zelmen ofslaen van den hoeftstal ende die renten corten ende ofslaen als beloipt. Ende waer dat zake
dat Katrine voirsz. Willem voirsz. dat hoiftgelt mitten renten te enden der voirsz. tijt niet en gave, soe
soude Willem voirsz. twie ende twintich scellingen siaers hebben op hoer huijs ende haer erve an
zulken gelde als die hem naem van zijnen renten. Ende dat kennen ic nu vrij ende ombecommert.
Ende Katrinen voirsz. doe ter tijt sat men mienen boedel mit hoeren kinderen ongheschijcht ende
ongescheijden. In kennisse der waerheijt soe hebbe ic desen brief open bezegelt mit mijnen zegel.
Gegeven int iaer ons heren duijsent drie hondert een ende vijftich op Alre zielen dach. In oirkonde
dese brieve bezegelt mit onse zegelen. Gegeven int iaer ons heren 1300 negen ende vijftich des
andere dage na sinte Willibroirds dach.
Nr. 288 folio 56 d.d. donderdag na Pasen 1384.
Tien scellingen hollants goeds gelt tsiaers.
Wij Huge van der Hant ende Claes Willem Bortsz. scepenen in Leijden oirkonden dat voir ons quam
Willem van der Goude ende geliede Vranke Diedwaresz. ende Pieter Gerijd Lamsz. nu ter tijt heijlige
geest meesters in sinte Pieters kercke te Leijden tot des heijligen gheests behoef, thien scellinge
hollants goets gelts tsiaers. Te versiene ende staende up een huijs ende erve daer Willem voirsz. nu
ter tijt in woent. Ende gelegen is in Marendorp ende belegen heeft an die ene zide Michiel vander
Heijde ende an die ander zide Gherid van Contwijck, beijde mit horen huijsen ende erven, streckende
voir vter stege afterwaerts an die Mairne. Ende dese voirseijde renten alle iaer te betalen den heijligen
gheest meesters voirsz. of naemaels wesen sullen tot Voirscoten ende Valckenburger marcten. Welke
renten voirsz. Katrine Willems wijf was voirsz. den heijligen geest besprac in rechte testamente. In
oirkonde dese brieve bezegelt mit onse zegelen. Int jaer ons heren duijsent driehondert vier ende
tachtich tsdonredages na Paischen.
Nr. 289 folio 56 d.d. maandag na grote vastenavond 1370.
Veertich scellingen hollants tsiaers.
Wij Willem Vlaminc ende Gerd Lam scepenen in Leijden oirkonden dat voir ons quam Jacob Neve
ende geliede dat hij vercoft heeft IJsebrant Roetaertsz. ende Huge Claesz. van der Borch nu ter tijt
vijtmeesters sien vanden heijligen geest van Leijden, viertich scellingen hollants tsiaers paijments tot
des heijligen geest behoef voirsz.. Te versien op een huijs ende op een erve dat gelegen is in
Marendorp ende belegen heeft an die ene zide Dieric Wolbrantsz. ende Belie Ghisebrecht, Jan
Heijnen soens wedue an die ander zijde, beijde mit horen huijsen ende erven. Welke renten voirsz.
men betalen sel alle iaer den meesters van den heijligen geest voirsz. die nu sijn of namaels wesen
sullen toit des heijligen gheests behoef tote Voirscoter marcte ende tote Valkenburger marcten. Ende
Jacob Neve voirsz. beliet hem hier of voldaen ende betaelt den lesten penning mitten eersten. In
oirkonden desen brieve bezegelt mit onsen zegelen. Int iaer ons heren duijsent driehondert ende
tseventich tsmaenendages na grote vastenavont.
Nr. 290 folio 56v. d.d. 05-04-1358.
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Een pont hollants tsiaers waer van deen helfte vercoft is.
Wij Pieter van Haerlem ende Jan Duker scepenen in Leijden doen cont allen luden dat quam voir ons
Williaem Lumaert ende beliede sculdich te wesen Dirc Mouwerijnsz. een pondt hollants tsiaers zulx
paijments alsmen gemeenlic binnen der vrijhede van Leijden broid ende bier mede coipt. Te betalen
iaerlixe te Voirscoter marcte.Te virsien op dien huijs ende erve daer Willaem nu ter tijt in woent ende
belegen heeft die Mairne op die ene zijde, Wouter Woutersz. op dander zijde, voir die strate ende after
Gered Gered Dircxzsz. Ende Willaem heeft belovet dese renten te waren iaer ende dach alse recht is,
vrij ende commerlois. Ende heeft him daer of belijet betaelt den lesten penning mitten eersten. In
oirkonde dese brieve bezegelt mit onse zegelen. Gegeven int iaer ons heren 1300 acht ende vijftich
op den vijften dach van aprelle.
Nr. 291 folio 56v. d.d. 14-03-1396.
Transficx.
Wij Sijmon Bort ende Vranc Poes zoen scepenen in Leijden oirkonden dat voir gerecht quam Dirc
Mouwerijnsz. ende gaf over Willaem Jan Willaemszsz. ende Willaem Kerstantsz. nu ter tijt bewares
vanden heijligen geest tot des heijlichs gheests behoef enen scepen brief daer dese scepen brief
doersteken is, mid recht ende mit vonnesse alse recht is. Ende scepenen wijsden die heijlighe geests
meesters voirsz. of die naemaels wesen sellen mede te winnen ende te verliesen in allen scijn oft Dirc
Mouwerijnsz. selve waer. Voort geliede Dirc Mouwerijnsz. voirsz. dat hi gegeven heeft den heijligen
geest in rechter aelmisse sulke renten als hier nae bescreven staen. Eerst vij scellingen hollants goets
gelts siaers. Te versien ende staende op coman Genen huijs ende erve gelegen in Roggenbroot stege
ende heeft belegen an die een side Jacop Willaems zoen van Reijnsburch ende an die ander side
Willem Kerstantsz. mit sijnen huse ende erve ende mitte stege die daer twisken gaet. Item vijf
scellinghe hollants goets gelts tsiaers, staende up Heijn cammakers huijs ende erve daer hij nu ter tijt
in woent ende heeft belegen an die een zijde Gerijt Lam mit sijnen huse ende erve ende mitter stege
die daer twisken gaet ende an die ander side Mergriet, Dirc Vranckensz. wewi ende hoer kinder mit
hoeren huse ende erve. Item vijf scellingh ende ses penningen hollants goets gelts siaers, staende up
Katrinen Jans wedwi van Roden huijs ende erve mit horen kinderen ende is gelegen an die Stienscwr
upten hoec vander Volres graft ende heeft an die een sijde belegen die voirseijde graft mitte straet die
daer onder gaet ende an die ander sijde Pieter Heijnricxz. van Oeijen mi sijnen huse ende erve. Dese
rente selmen alle jaer betalen tot Voirscoter ende Valckenburger marcten. In oirkonden desen brieve
bezegelt mit onse zegelen. Int iaer ons heren duijsent driehondert ses ende tnegentich opten
viertienden dach in maert.
Nr. 292 folio 56v. d.d. dinsdag na St. Aachtendag 1373.
Drie pondt hollants tsiaers.
Kanttekening: Den eersten september 1625 is dese drie pont hollants comans paijmente tsiaers afgelost bij Grietgen Cornelisdr.
van der Maes wedue van Jacob Meesz. van Assendelft den penning twee en dertich bedragende twee ende tseventich gulden,
mitsgaders vier gulden thien stuvers over twee jaeren rente verschenen Lambertij 13 … vier ende twintich ende …. ende
twintich vide den blaffert van den jaere 1625 folio 3.

Wij Jan Vos Jansz. ende Geret Lam scepenen in Leijden oirkonden dat quam voir ons Gered Eemse
ende geliede dat hij gecoft heeft tiegens Sijmon Vrancken een huijs ende een erve te poirtrechte om
drie pont hollants comans paijmente tsiaers, te betalen alle iaer tot Voirscoten ende Valckenburger
marcten. Welc huijs ende erve voorn. ghelegen is in Maerendorp ende belegen heeft Claes die
draeijer an die ene zijde ende die Mairne an die ander zijde. Voirt sient voirwaerde dat Sijmon
Vranckensz. voirn. een houder blijven sel van desen huijse ende erve voirseijt. Ende waert dattet in
coops waer of in besterfte quaeme soe soude ment vervoirhuijren mit half den renten voirsz. In
oirkonde dese brieve bezegelt mit onsen zegelen. Int iaer ons heren duijsent driehondert drie ende
tseventich tsdinxdages nae sinte Aechten dach.
Nr. 293 folio 57 d.d. Dertiende avond 1386.
Transficx.
Wij Dirc Poes Jansz. van Leijden ende Dirc Hogestraet scepenen in Leijden oirconden dat voir gerecht
quamen Willem Smeder ende Jan Heijnensz. sijn neve ende gaeven over Vrancke Diedwarensz. ende
Willaem Korstantsz. nu ter tijt heijlige gheest meesters in sinte Pieters kercke te Leijden tots heijligen
gheests behoef, enen scepenen brief daer dese scepene brief doer gesteken is mid recht ende mid
vonnisse alse recht is. Ende scepenen wijsden die heijlighe gheest meesters voirsz. of naemaels
wesen zullen mede te winnen ende te verliesen gelijcken oft Willem ende Jan voirsz. selve waeren.
Ende hier omme soe sullen die heijlige geest meesters voirsz. of naemaels wesen zullen doen allen
jare Ghijsbrecht Jan mansz., Aechte zijns wijfs ende Sijman Vranckesz. jarichtijt doen, alsoe tsheijlichs
geests boec daer of inhout. In oirconden dese brieve bezegelt mid onse zegelen. Int iaer ons heren
duijsent driehondert zesse ende tachtich upten dertienden avond.
Nr. 294 folio 57 d.d. St. Liclaes dag 1367.
Thien schellingen hollants gecoft van IJde die baghijn.
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Wij IJsebrant Roetaert soen ende Wouter Wouters soen scepenen in Leijden oerconden dat voir ons
quam IJde die baghijn ende liede dat zij vircoft heeft Willem Vlaminc tien scellingen hollants des iaers,
staende op Dirc Wilps huijsinge ende erve gelegen in Marendorp ende belegen heeft an die een side
Roelof, Claes Mast zwaeger mit sijne huse ende erve ende an die ander sijde comen Jacob mit sijnen
huijse ende erven. Ende IJde voirsz. geliet daer of betaelt den lesten penning mit den eersten. In
orconde desen brief bezegelt mit onsen zegelen. Gegeven int iaer ons heren 1300 zeven ende
tsestich op sinte Liclaes dach.
Nr. 295 folio 57 d.d. woensdag na St. Jansdag 1379.
Transficx.
Wij Vranc Michielsz. ende Dirc Hogestraet scepenen in Leijden oirconden dat voir gerechte quam
Willem Vlaminc ende gaf over IJsebrant Roetaertsz. ende Pieter Danielsz. uten Pol nu ter tijt
wtmeesters sien vanden heijligen geest te Leijden of naemaels wesen sullen tots heijlichs gheests
behoef enen scepene brief daer dese scepenen brief doer gesteken is mid recht ende mit vonnisse als
recht is. Ende scepenen wijsden die heijlige geest meesters voirsz. of naemaels wesen sullen, mede
te winnen ende te verliesen gelijken oft Willem voirsz. selve waer tots heijligen gheests behoef voirsz.
In manieren dat die heijlige geest meesters die nu zijn of naemaels wesen sullen den prochipapen
vanden groter kercken te Haerlem alle iaer daer of wtreijcken sullen vijf scellinge paijments. In
oirconde dese brieve bezegelt mit onsen zegelen. Int iaer ons heren duijsend driehondert negen ende
tseventich tswoonsdages na sinte Jans dach decollatio.
Nr. 296 folio 57v. d.d. 12-04-1402.
Een pondt hollants comans paijments tsiaers.
Wij Jan Hugensz. van der Handt ende IJsebrant Gerijtsz. scepenen in Leijden oirkonden dat voir ons
quam Jan Aerntsz. die Pelser ende geliede dat hij vercoft heeft den heijligen geest meesters te
Leijden als Willem Jan Willems zoens zoen ende Gerijt Willem Jan Bettenzsz. een pondt hollants
comans paijments siaers tot des heijlichs geests behoef. Te versien ende staende op sijn huijs ende
erve dat hij nu ter tijt besit, dat gelegen is in Maerndorp ende heeft belegen an die een zijde Jacob
Dirc Suwenzsz. mit eenre stege dier twisken gaet ende an die ander zijde Claes Jacobsz. die viscoper
mit horen husen ende erven, strect voir van den strate afterwaerts an Pieter Soetincs ende zijne
kinderen huijsinge ende erve. Dese renten selmen betalen alle iaer opten meije dach. Ende Jan
Aerntsz. die Pelser lovede den heijligen geest voirsz. dese voorn. renten te waren iaer ende dach alse
recht is alsmen vrij eijgen renten sculdich is te waren. Voort soe lovede Jan Aerntsz. voorsz. dat op dit
voorn. huijs ende erve niet meer renten en staen dan een pond hollants comans paijments siaers
mitten houde ende dese renten voirsz. Ende is dat sake dat den heijligen geest voorn. hier eenige
hinder of scade of quamen dat op dit voirsz. hws meer renten waren dan voirsz. sien, dat looft Jan
Aerntsz. voirsz. den heijligen geest voirn. op te rechten ende te beteren. Ende hier of soe liede hem
Jan Aernts zoen voirsz. wel voldaen ende betaelt den lesten penninc mitten eersten. In oircond desen
brieve bezegelt mit onsen zegelen int iaer ons heren duijsent vierhondert ende twie opten twalefsten
dach in aprille.
Nr. 297 folio 57v. d.d. Dertienden dag 1380.
Een pondt comans paijments tsiaers wte Matte Lams testament.
Wij Sijman Sijmansz. ende Dirc Hogestraet scepenen in Leijden oirkonden dat voir ons quam Dirc
Claes soen ende beliede sculdich te wesen Machtelt Lams een pond hollants comans paijmente
tsiaers. Te versiene ende staende op een huijs ende erve gelegen is in Marendorp ende belegen heeft
Hille, Claes Jans soens wedue an die ene zijde ende Dirc Petman an die ander zide. Ende dese
voorseijde renten alle jaer te betalen tot Alre Heijligen misse. Ende waer dat Machtelt voorsz. an dit
voirscreven huijs ende erve niet seker genoech en waer hoir renten voirsz. an te versien, soe wes hoir
daer an gebraec, dat soude zij voirt versien an alle Dircs goet voirsz., waert gelegen waer. In oirkonde
dese brieve bezegelt mid onsen zegelene. Int jaer ons heren duijsent driehondert ende tachtich op
den dertienden dach.
Nr. 298 folio 57v. d.d. dinsdag na groete vastenavond 1380.
Transficx.
Wij Jan van Hillegom ende Jan van Leijden scepenen in Leijden oirconden dat voor gerechte quam
Machtelt, Pieter Lijsabettesz. wedue ende gaf over IJsebrant Roetaertsz. ende Pieter uten Pol nu ter
tijt bewarers vanden heijligen geest in sinte Pieters kercke te Leijden tot des heijligen geests behoef
eene scepene brief daer dese scepene brief doer gesteken is, mit recht ende mit vonnesse alse recht
is. Ende scepenen wijsden die heijlige geest meesters voirsz. of naemaels wesen sullen mede te
winnen ende te verliesen tot des heijligen geests behoef gelijcken oft Machtelt voirsz. selve waer. In
manieren dat die heijlige geest meesters voirsz. of naemaels wesen zullen, Machtelden voirn. alle jaer
vijt reijcken sullen alsoe lange als sij leeft achtien scellinge hollants comans paijmente tot Alre
Heijligen dage. Ende nae Machtelden doot die voorseijde renten helicx soe dese doerstekene brief
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inhout anden heijligen geeste blijven. Ende daer of zullen die heijlighe geest meesters die nu sien of
naemaels wesen doen alle jaer Pieter Lijsabetten zoens iarichtijt Machtelt zijns wijfs ende Gerijd haers
soens ende den coster die te grave gaen tsavends ende des ochtens elc twie penningen hollants
comans paijmente. In oirkonde dese brieve bezegelt mid onse zegelen. Int jaer ons heren duijsend
driehondert ende tachtich tsdinxdages nae grote vastel avond.
Nr. 299 folio 58 d.d. zondag na O.L.V. dag 1394.
Een pondt hollants comans paijment tsiaers staende op twee huijsen ende erven gecoft van
Dirc Claesz.
Wij Claes Willem Borts soen ende Dirc van den Bosch scepenen in Leijden oirkonden dat voor ons
quam Dirc Claes Wittenzsz. ende geliede dat hij vercoft heeft Goeswijn Claesz. ende Gerijd Emmesz.
nu ter tijt heijlige geest meesters van sinte Pieters kerc te Leijden of namaels wesen sullen tot
sheijlichs geests behoef, een pond hollants comans paijments tsiaers. Te betalen alle iaer tot
Voirscoten ende Valkenburger marcte. Te versien ende staende op twie huijsen ende erven gelegen
an malcander in Marendorp in Onse Vrouwen prochie ende belegen hebben an die een zide Coenraet
spillemaecker, Sijmon Rondiel, Willem Zelander ende Ermtruijt Jacob Phienzs. dochter ende an die
ander zijde Claes Jansz. Vosz., alle mid hoeren huijsen ende erven. Ende Dirc Claesz. voirseijt
beliede hem hier of voldaen ende betaelt, den lesten penninc mitten eersten. In oirkonde dese brieve
bezegelt mid onse zegelen. Int iaer ons heren duijsent driehondert vier ende tnegentich tsonnendages
nae onse Vrouwen dach annunciacio.
Nr. 300 folio 58 d.d. 03-04-1367.
Vijf scellingen hollants goet gelt tsiaers.
Wij Michiel Gerijts soen ende Jan Melijs soen scepenen in Leijden oirkonden dat Pieter van Loen
beliede schuldich te wesen Gerijt Zeverijtsz. vijf scellingen hollants goets sgelts siaers, te betaelen elx
iaers tot Valkenburger marcten. Te versien ende staende op een hws ende erve dat gelegen is in
Marendorp bij Gerijt Filips soens boomgaert ende belegen heeft an die ene zide Machtelt Willem
Oudegods wedue mit haren erve ende an die ander zijde Gherijt Ghisebrechts soen mit zijnen huijse
ende erve, streckende van voren van den boomgaerde tot achter an Heijn Jansz. erve. In oerconde
desen brieve bezegelt mit onse zegelen. Int jaer ons heren 1300 zeven ende tsestich op den derden
dach in aprille.
Nr. 301 folio 58 d.d. dinsdag na St. Margrietdag 1375.
Transficx.
Wij Sijman Ghisebrechts soen ende Dirc die Bruijne scepenen in Leijden oirkonden dat voor gerechte
quam Gherijd Zeverijtsz. ende gaf over Daniel uten Pol ende Mathijs Mathijsz. nu ter tijt bewarers sien
vanden heijligen geest in sinte Pieters kerck te Leijden of naemaels wesen sullen, mit recht ende mit
vonnesse als recht is. Ende scepenen wijsden eenen scepene brief daer dese scepene brief doer
gesteken is die heijlige heest meesters voirsz. mede te winnen ende te verliesen tot des heijligen
geests behoef, gelijcken oft Gerijd Zeverijtsz. voorsz. selve waer. In manieren dat die heijlige geest
meesters voirsz. doen sullen Jan Veijanen soens iarichtijt alle iaer als gewoenlic is mitten renten alse
dese doersteken brief inhout ende mid renten die daer toe bewijst zien. In oirkonde dese brieve
bezegelt mit onse zegelen. Int jaer ons heren duijsent driehondert vive ende tseventich tsdinxdages
nae sinte Margrieten dach.
Nr. 302 folio 58v. d.d. St. Barbaren avond 1376.
Veertich scellingen hollants comans paijments tsiaers.
Wij Jacob van der Hant Claesz. ende Vranke Diedwarensz. scepenen in Leijden oirkonden dat voir
gerechte quam Dirc Hardebol ende bewijsde ende gaf over IJsebrant Roetaertsz. ende Daniel uten
Pol nu ter tijt bewarers sien van den heijligen geest te Leijden of naemaels wesen zullen tot des
heijligen geests behoef viertich scellingen hollants tsiaers comans paijmente die Ane Jan Jacobsz.,
Dircs zweger voirsz. besprac den heijligen geest in hoeren lesten lijve inden jaer datmen screef een
ende tseventich. Te versiene ende staende in Marendorp op dat huijs ende dat erve dat gehieten is
die Camp ende belegen heeft an die ene zide een erve datmen hiet Gerijd Heijnensz. boomgaert ende
an die ander zide die Maerne ende die grafte die leijt bij Onser Vrouwen kerchove, streckende voir
vander strate tot after an der stede vest. Ende dese voorseijde renten alle iaer te betalen tot
Voirscoten ende Valkenburger marcten. Voirt so sullen dese voorseijde heijlige geest meesters of
naemaels wesen sullen, doen alle iaer mid desen voorseijden renten Anen iarichtijt voorsz. ende Jan
hoirs mans in manieren als tsheijlichs geests boec daer of in hout. In oirkonde dese brieve bezegelt
mid onse zegelen. Int iaer ons heren duijsent driehondert ses ende tseventich op sinte Barbaren
avont.
Nr. 303 folio 58v. d.d. maandag na St. Mathijsdag 1390.
Thien scellingen hollants comans paijments tsiaers gecoft van Aernt Pietersz. wter Delle.
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Wij Jan heren Sijmonsz. ende Harman Bitter scepenen in Leijden oirkonden dat voir ons quam Aernt
Pietersz. uter Delle ende geliede dat hij vercoft heeft Daniel uten Pol ende Willaem Kerstantsz. nu ter
tijt heijlige geest meesters in sinte Pieters kerck te Leijden tots heijligen geests behoef, tien scellinge
hollants comans paijments tsiaers. Te betalen alle jaere tot Alre gods heijligen dage. Te versiene ende
staende op een huijs ende erve daer hij nu ter tijt woent, gelegen in Onse Vrouwen prochie ende
belegen heeft rode Jan an die ene zide ende an die ander zide Gerijd Boijs erfnamen, beijde mit horen
huijsen ende erven, streckende voir van der strate tot after an die vest. Voirt soe geliede Aernt
Pietersz. waer dat op zijn huijs ende erve voirsz. enige renten meer stonden nu ter tijt dan een pond
comans paijments ende die tien scellinge voorsz. dat hij dat soude op rechten ende beteren. Ende
Aernt voorsz. beliede hem hier of voldaen ende betaelt, den lesten penninc mitten eersten. In
oirkonden desen brieve bezegelt mid onsen seghelen. Int iaer ons heren duijsent driehondert ende
tnegentich tsmanendages nae sinte Mathijs dach.
Nr. 304 folio 59 d.d. dinsdag na Pontiaandag 1396.
Een pondt comans paijments gecoft van tclooster tot Leijderdorp.
Wij Baernt Jansz. ende Dirc van der Specken scepenen in Leijden oirkonden dat voor ons quam Jan
die Rode ende geliede dat hij vercoft heeft Heijlwiven Gerets dochter een pont comans paijment
tsiaers tot iaerlixen renten staende op vrier huijse ende een erve die gelegen sien in onse Vrouwen
prochij achter inden Camp ende belegen heeft an die ene sijde Ghijsbrecht Antonis soen mit sinen
husen ende erven ende an die ander zide Rode Jan voorseijt mit sijnen huijse ende erve, streckende
voer van der strate tot after an die grafte die ander stede veste loept. Ende dese voorseijde renten alle
iaer te betalen tot Voirscotenre marct ende Valckenburch. Ende Jan voirsz. beliet him hier of voldaen
ende den lesten penninc mitten eersten betaelt. In oirkonde dese brieve bezegelt mit onsen zegelen.
Int iaer ons heren dusent driehondert ses ende tnegentich des dijnxdages nae sinte Ponciaens dach.
Nr. 305 folio 59 d.d. woensdag na Jacobsdag 1399.
Transficx.
Wij Jan Jan Vockenszsz. ende Jacop Vranckensz. scepenen in Leijden oirkonden dat voor gerecht
quam Heijlwijf Gerijts dochter ende gaf over Pieter Claesz. enen scepen brief mit recht ende mit
vonnesse alse recht is. Ende scepenen wijsden Pieter voirsz. mede te winnen ende te verliesen in
allen scijn oft Heijlwijf selve waer. In oirkonde dese brieve bezegelt mit onse zegelen. Int iaer ons
heren duijsent driehondert negen ende tnegentich tswoendages na sinte Jacobs dach.
Nr. 306 folio 59 d.d. dinsdag na Jacobsdag 1415.
Transficx.
Wij Heijnric die Brwn Jacobsz. ende Jacob Louwensz. scepenen in Leijden oirkonden dat voir gerecht
quam broeder Jan Vos procurator des convents ende der heren des cloesters van Leijderdorp ende
gaf over den heijligen geestmeesters als Jan Dirc Coenensz. ende Gerijt Willam IJsbrant zoensz. twie
scepenen brieve daer dese brief doersteken is mit recht ende mit vonnesse als recht is. Ende
scepenen wijsden den heijligen gheest meesters diet nu sijn of namaels wesen zullen mede te winnen
ende te verliesen in allen schijn oft broeder Jan Vos voorsz. zelve waer. Des sijn voirwaerden waer
des zake dat dese renten ten ewigen dagen niet goet genoech en waren, soe soudmen dat verhalen
an die viertien hont lants die Florijs van Zwietens plagen te wesen ende den heren voorsz. nu
toebehoren. In oirkond desen brieve bezegelt mit onsen zeglen. Int iaer ons heren dusent vierhondert
ende vijftien des dinxdages na sinte Jacobs dach.
Nr. 307 folio 59v. d.d. donderdag na Kerstmis 1395.
Viertiendalve comans grooten tsiaers mitten houde. Ende die 14 comans grooten inden selven
brief begriepen zijn vercoft.
Wij Sijmon Bort ende Huge van Zwieten scepenen in Leijden oirkonden dat voor ons quam Roelof
Claesz. ende geliede dat hi vercoft heeft Jan Jacobs zoen viertien comans grooten tsiaers mid den
houde, in allen scijn als Roelof voorsz. die renten voorsz. mitten houde staende had up Jan Bredekijns
Spijker mitten erve daer toe behorende. Ende heeft an dat een end belegen Jan Bredekijn mit sijnen
huijse ende erve ende an dat ander end een graft die daer onder gaet. Item soe heeft Roelof voorsz.
noch Jan Jacobsz. voorsz. vercoft viertiendalven comans groten siaers mitten houde. Te versien ende
staende up een ledich erve gelegen alre naest dese voorsz. Spiker after Willem Heijnricxzs huijs ende
erve. Ende heeft an die ander side belegen Gerijt Kortgens zwager mit zijnen erve, streckende van
Willem Heijnricxzs huijs ende erve tot an die graft. Ende Roelof lovede Jan Jacobsz. dese renten
mitten houde te waren alsmen vrij renten sculdich is te waren ende liede him daer of voldaen ende
betaelt den lesten penninc mitten eersten. In oirkonde desen brieve bezegelt mit onsen zegelen. Int
iaer ons heren duijsent driehondert vijf ende tnegentich tsdonresdages na Kersdach.
Nr. 308 folio 59v. d.d. 10-05-1400.
Transficx.
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Wij Pieter Wit ende Jan Huge van der Hant scepenen in Leijden oirkonden dat voor gerecht quam Jan
Jacobs zoen ende gaf over Willem Kerstantsz. ende Heijnrick Dircxz. heijlige geest meesters nu ter tijt
tot des heijlichs gheests behoef enen scepen brief daer dese brief doer steken is mit recht ende mit
vonnesse alse recht is. Ende scepenen wijsden des heijlichs geest meesters mede te winnen ende te
verliesen in allen scijn oft Jan selve waer tot des heijlichs geest behoef. In oirkonde dese brieve
bezegelt mit onsen zegelen. Int jaer ons heren duijsent ende vierhondert upten tienden dach in meije.
Nr. 309 foilio 59v. d.d. maandag na O.L.V. dag 1373.
Een pond hollants comans paijments tsiaers dat Haes Jacob Willems zoons besprack.
Wij Jan Vos Jansz. ende Wouter Woutersz. scepenen in Leijden oirkonden dat voir ons quam Huge
Jans Mansz. ende beliede sculdich te wesen Willem van der Mairne een pondt hollants comans
paijments tsiaers. Te versiene ende staende op eem huijs ende een erve dat gelegen is op die
Maerne. Ende belegen heeft an die ene zijde Willem Heijlensz. ende an die ander zijde Godevaert die
verwer, beijde mit horen huijsen ende erven, streckende voir vter Maerne afterwaerts an Willems erve
van Oeijen ende sijn stiefkinds. Ende dese voorseijde renten selmen alle iaer betalen tot Voorscoter
marcten. In oirkonde desen brieve bezegelt mit onse zegelen int jaer ons heren duijsent driehondert
drie ende tseventich tsmanendages nae Onse Vrouwen dach annunciatio.
Nr. 310 folio 59v. d.d. dinsdag na St. Agnietendag 1375.
Transficx.
Wij Jan van Hillegem ende Dirc Poes Jan Pieterszsz. scepenen in Leijden oirkonden dat voir gerechte
quam Willem van der Maerne ende gaf over Lijsebeth Ghijsebrechts dochter enen scepene brief daer
dese scepene brief doer gesteken is, mid recht ende mid vonnesse alse recht is. Ende scepenen
wijsden Lijsabeth voorsz. mede te winnen ende te verliesen gelijcken oft Willem voorsz. selve waer. In
oirkonde desen brieve bezegelt mid onse segelen. Int jaer ons heren duijsent drie hondert vive ende
tseventich des dinxdage nae sinte Agnieten dage.
Nr. 311 folio 60 d.d. St. Louweris avond 1378.
Transficx.
Wij Claes Jans Vosz. ende Dirc van der Werve scepenen in Leijden oirkonden dat voir gerechte quam
Lijsabet Ghijsebrechts dochter ende gaf over Ghijsebrecht Ghijsebrechts zoen horen broeder twie
scepenen brieve daer dese scepenen brief doer gesteken is, mid recht ende mid vonnesse alse recht
is. Ende scepenen wijsden Ghijsebrecht voorsz. mede te winnen ende te verliesen gelijken oft Lijsebet
voirsz. selve waer. In oirkonde desen brieve bezegelt mid onsen zegelen. Int iaer ons heren duijsend
driehondert acht ende tseventich op sinte Lauwerens avond.
Nr. 312 folio 60 d.d. dinsdag na Jansdag 1404.
Transficx.
Wij Boudijn Dircxz. ende Jan Willem Jans Voszsz. scepenen in Leijden oirkonden dat voir tgerecht
quam Haestgen, Jacob Willemszs weedwi ende gaf over Vranc Diedwiensz. ende Gerijt Willemsz. nu
ter tijt heijlige geest meesters te Leijden of diet namaels wesen zellen, drie scepene brieven daer dese
brief doersteken is mit recht ende mit vonnesse alse recht is. Ende scepenen wijsden Vranc ende
Gerijt voorsz. mede te winnen ende te verliesen tot des heijlichs geests behoef, in alle schijn oft
Haestgen voorsz. selve waer. In oirkonde desen brieve bezegelt mit onsen zegelen. Int iaer ons heren
duijsent vierhondert ende vier tsdinxdages na sinte Jans dach decollatio.
Nr. 313 folio 60 d.d. 05-04-1392.
Een pondt hollants comans paijments tsiaers gecommen van Aelwijn Louwerijs zoon.
Wij Willem Aerntsz. ende Jan Grietensz. scepenen in Leijden oirkonden dat voir ons quam Ermgaert
Geerlofs dochter ende geliede dat zij vercoft heeft Aelwijn Louwerisz. ien pondt hollants comans
paijments tsiaers. Te versien ende staende op een huijs ende erve dat gelegen is op die Maern ende
heeft belegen an die een sijde Willem van der Planc ende an dander zijde IJsbrant Mouwerijns zoen,
beijde mit horen husen ende erven, streckende voor uter Maern after an Gerijts van Oijens erve. Ende
dese renten alle iaer te betalen tot Voerscoter ende Valkenburger marcten. Voort soe liede Ermgaert
voorsz. hoer hier of voldaen ende betaelt, den lesten penninck mitten eersten. In oirkonden desen
brieve bezegelt mit onsen zegelen. Int iaer ons heren duijsent driehondert twie ende tnegentich opten
vijften dach in aprel.
Nr. 314 folio 60 d.d. dinsdag na St. Victordag 1416.
Transficx.
Wij Voppe Dircxz. ende Poes Pietersz. scepenen in Leijden oirkonden dat voir gerecht quamen
Aelwijn Louwerijnsz. ende Boudijn Jansz. ende gaven over den heijligen geest meesters alse Gerijt
Willem IJsbrantszsz. ende Wermbout Nannensz. tot des heijlichs geests behoef enen scepenen brief
daer dese brief doersteken is mit recht ende mit vonnesse alse recht is. Ende scepenen wijsden die
heijlige geest meesters voirsz. of diet naemaels wesen sellen mede te winnen ende te verliesen in
allen schijn oft Aelwijn ende Boudijn zelve waren. Des salmen hier voer doen sulcke memorien als des
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heijlichs geests boec inhout. In oirkond desen brieve bezegelt mit onsen zegelen. Int iaer ons heren
duijsent voerhondert ende sestien tsdincxdage na sinte Victors dach.
Nr. 315 folio 60v. d.d. Petrus en Paulus avond 1366.
Veertich scellingen hollants tsiaers daer 10 st. tsiaers of gescat zijn.
Wij Gerijt Heerman ende Gerijt Philipsz. scepenen in Leijden oirconden dat Willem Hugesz. beloofde
Sijmon Willems zoen ende Huge Jans nu ter tijt heijlich geest meesters of diet naemaels wesen sullen
tot sheijlich geest behoef binnen Leijden viertich scelling hollants siaers in paijmente als men broot
ende bier omme coept, tot iaerlixen renten. Te betalen elkes iaers tot Kersavont, te versien ende
staende op een hws ende een erve, gelegen is daer Noude plach in te wonen ende Noude den
heijligen geest besprack tot testament, iaerlicx siere siele mede te gedeijncken inde kercke daer hij
leecht ende den armen mede te versien. Wilc hws ende erve belegen heeft an die ene side hair Aernt
Swaeijlwairt mit sijnen erve ende an die ander side IJsebrant die dreger mit sijnen huijse ende erve. In
orconden dese brieve bezegelt mit onse zegelen. Gegeven int iaer ons heren 1300 ses ende tsestich
op sinte Pieter ende Pouwels avont apostelen.
Nr. 316 folio 60v. d.d. 10-09-1526.
Een pandtbrief op Jan Cornelisz. de Blinden huijs.
Wij Dirck Ottensz. ende Frans Gerijt Doensz. schepenen in Leijden oirkonden dat quam in eenre
pandinge Baltaser Beijs als gemachtich van meester Philps van Hennegouwen ende pande mit recht
ende mit vonnisse als recht is. Ende scepenen wijsden an Jan Cornelisz. de Blinden huijs ende erve
gelegen in sinter Niclaes stege om anderhalf pondt hollandts comans paijment van pacht binnen
tsiaers verscenen die scout voir zijn boeten twie scellinc goets gelts, alle den derden penninck beter.
Comt mits den derden penninc twie pont negen scellinc paijments, daer scepenen of wijsden vande
thien pont een pondt tsiaers maect tot iaerlixe renten vijftalve scellinck paijments ende vierdalf penninc
goets gelts tsiaers. Te betalen alle iaers upten tiende dach in septembrij. Welcke pande Baltaser Beijs
voirsz. gemachtich als voeren boot Phillips Nachtegael scout tot Leijden, zoe hij een rechter was van
tsheren wegen dat hij hem die pande eijgende of zelver mit recht an hem hilde zoe zij al horen vollen
stal ghestaen hadde daer die rechter voorsz. Bataser Beijs voorn. tot behoef van Mr. Phillips voorn.
die pande hadde over gaf ende te goede scout als recht is. Welcke voorsz. huijs ende erve heeft
belegen an die een zijde Jan voorsz. zelver ende an die ander zijde Jan Jansz. rietdecker. In oirkonde
desen brief bezegelt mit onsen zegelen. Int iaer ons heren duijsent vijfhondert zes ende twintich upten
tienden dach in septembrij.
Nr. 317 folio 60v. d.d. 09-02-1537.
Noch een pandtbrief op tvoorsz. huijs.
Wij Jan Heije Gerijtsz. ende Jan Paeds Bouwensz. schepenen in Leijden oirkonden dat quam in eenre
pandinge meester Phillips van Henegouwen ende pande mit recht ende mit vonnesse als recht is.
Ende scepenen wijsden an Jan Cornelis zoon de Blinden huijs ende erve gelegen in Sinter Niclaes
stege om anderhalf pondt hollandts comans paijment van pacht binnen tsiaers verschenen, die schout
voor zijn boeten twie schelling goets gelts, allen den derden penning beter. Comt mits den derden
penninck twie pondt negen scelling paijments daer scepenen of wijsden vande thien scelling een
scelling tsiaers. Maect tot iaerlicxe renten vijftalve scelling paijments ende vierdalve penningen goets
gelts tsiaers. Te betalen alle iaers upten negenden dach in februario. Welcke pande meester Philips
van Henegouwen voorsz. boot Gerijt van Renesse scout tot Leijden, soe hij een rechter was van
tsheren wegen, dat hij hem die pande eijgende of zelver mit recht an hen hilde, soe zij alle horen
vollen stal gestaen hadde. Daer die rechter voorsz. Mr. Philips voorn. die pande over gaf ende te
goede scout als recht is. Welc voorsz. huijs ende erve belegen heeft an die een sijde Jan Cornelisz.
voorsz. selver ende an die ander sijde Jan Jans zoen rietdecker. In oirkonden desen brief bezegelt mit
onsen zegelen. Int iaer ons heren duijsent vijfhondert zeven ende dertich upden negenden dach in
februario.
Nr. 318 folio 61 d.d. vrijdag na Pasen 1367.
Een ende dertich groten ende twie penningen hollants comans paijments tsiaers.
Wij Willaem Willemsz. ende Jan Melijsz. scepenen in Leijden doen condt allen luden dat voir ons
quam Jan Heijnricxz. ende gheliede dat hij wtgegeven heeft Gheret Jansz. van Contwijck een
hoifstede te poirtrecht in sijnen bogaert in Marendorp, in manieren ende voirwaerden als hier na
bescreven staet. In den eersten datter Gerit voirsz. op husen sel binnen tsiaers so dat Jan voirsz. sijn
rente daeran versekert is. Ende hij zel zijn voirdoir maken op die stege die voir Jan Vos doirleijt. Ende
van desen voirsz. hoifstede beliede Gerit, Jan Heijnricxz. scondich te wesen van twalif vicante roeden
ende een half die Jan voirsz. him gelevert heeft twintich scelling ende tien penningen hollants
paijments tsiaers. Ende dese eerste rente selmen betalen tot Voiscoter ende Valkenburger marcte
naestcomende ende voirt alle iaer op die selve dage in paijmente als tot elken termijne gheijnge ende
gave wesen sel binnen Leijden ende men broit ende bier om copen mach. Voirt sient voorwaerde dat
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men dese voirseijde hoiffstede virvoirhuijren sel van sterfte ende van cope tot allen tijden als sij
verschijnen mit half den renten. Ende wes men daer of splijt, daer sel Jan voirsz. selve houden of
blijven ende hun den coop op te dragen ende te virvoirhuijren in alle manieren als voirsz. is nae den
beloop dat opt heel erve staet. Ende dese voirsz. hoifstede heeft Jan Heijnricsz. beloift Gerit voirsz. te
waren iaer ende dach als recht is mit sulken renten als voirsz. staen. In oirconde desen brief bezegelt
mit onsen zegelen. Gegeven int jaer ons heren dusent drie hondert seven ende tsestich des vrijdages
nae Paeijsch dach.
Nr. 319 folio 61 d.d. vrijdag na Jansdag 1369.
Transficx.
Wij Huge Jansz. ende Aelbaern Philipsz. scepenen in Leijden oirkonden dat quamen voor gerechte
Ave, Jan Heijnricxz soens wedue ende Alijt hoir dochter elc mit sijnen voecht ende ghaven over
Stasijn ende Machtelt, Jan Heijnricxzs kinder die hij hadde bij sijne eerste wijve als voir hoere moeder
erve enen scepen brief aldaer dese brief doer gesteken is, mit recht ende mit vonnisse alse recht is.
Ende scepen wijsden mede te winnen ende te verliesen gelijken oft Ave ende Alijt voirsz. selve ware.
In oirkonde desen brieve bezegelt mit onsen zegelen. Int iaer ons heren duijsent driehondert negen
ende tsestich tsvrijdages nae sinte Jans dach decollatio.
Nr. 320 folio 61 d.d. Lambrechts avond 1382.
Transficx.
Wij Jan heren Sijmansz. ende Vranc IJsac scepenen in Leijden oirkonden dat voor gerechte quam
Machtelt, Harman Bouwensz. wedue ende gaf over over Dammes Zegersz. ende Jacob Vinckensz.
die nu ter tijt heijlige geest meesters sien in sinte Pieters kercke te Leijden of naemaels wesen zullen
tot des heijlichs geests behoef twie scepen brieve daer dese scepen brief doir gesteken is mit recht
ende mit vonnesse als recht is. Ende scepenen wijsden die heijlige geest meesters voirn. of naemaels
wesen sullen mede te winnen ende te verliesen gelijcken of Machtelt voirsz. selve waer. Ende hier voir
soe sullen die heijlige geest meesters alle iaer doen memorien soe des heijlichs geests boec daer of
inhout daer die gemeen iarichtijden in geteijckent staen. In oirkonde desen brief bezegelt mit onsen
zegelen. Int jaer ons heren duijsent driehondert twie ende tachtich op sinte Lambrechts avond.
Nr. 321 folio 61v. d.d. St. Liclaesdag 1375.
Vier ende dertich scellingen hollants comans paijments tsiaers.
Kanttekening: desen brieff is doot ende te nijet gerekent tegens die huijsitten meesteren tegens ander renten die zij op ons
sprekende hadden blijckende bij die liqerdatije vandien, leggende inde lade 16. Actum den 1 e november ’83.

Wij Gerijd van Oestgeest ende Sijman Sijmansz. scepenen in Leijden oirkonden dat voir ons quamen
Alijt Andries wedue ende Andries die Bruijn haer soen ende gelieden dat zij vercoft hebben mid
gesamender handt Florijs heren Jacobsz. vier ende dertich scellinge hollants comans paijmente
tsiaers. Te versiene ende staende op een huijs ende een erve dat gelegen is in Jan Vos stege in
Marendorp. Ende belegen heeft Jan Vos voirsz. an die ene zijde mid eenre graft dier tusken gaet ende
an die ander zijde Gered Clements soen. Welc huijs ende erve voorsz. nu ter tijt Jacob Jansz. toe
hoert ende in woont. Ende dese voirseijde renten alle iaer te betalen tot Voirscoten ende
Valckenburger marcten. Voort sient voirwairde wair dat Florijs voirn. niet seker genoech en waer an
dese voorseijden huijse ende erve sijn renten voirsz. an te versiene, soe soude ick Florijs versien van
des hem daer an gebraeck an alle Andries goet voirsz. waert gelegen waer. In orkonde desen brieve
bezegelt mid onsen segelen. Int iaer ons heren duijsent driehondert vive ende tseventich op sinte
Liclaes dach.
Nr. 322 folio 61v. d.d. donderdag na St. Martijns dag 1390.
Transficx.
Wij Harman Bitter ende Claes Willem Bortsz. scepenen in Leijden oirkonden dat voir gerecht quamen
Erckenraet, Florijs Heijn Jacobsz. wedue, Jacob Florijsz. ende Jan Vos Florijsz. ende gaven over mid
gesamender handt Danel uten Pol ende Willaem Kerstants zoon nu ter tijt beraeds des heijligen
geests tot des heijlichs gheests behoef enen scepenen brief daer dese scepenen brief doer gesteken
is mid recht ende mid vonnisse alse recht is. Ende scepenen wijsden die heijlighen geests meesters of
die naemaels wesen sullen mede te winnen ende te verliesen gelijckelic oft Erckenraet, Jacob ende
Jan voirn. selve waren. Ende des soe sellen des heijlichs geests meesters alle iaer Florijs heren
Jacobsz., Erckenraden zijn wijfs, Wendelmoet sijns wijns ende Florijs Zweders ende Zwegers
memorien in allen schijn doen als des heijlichs geests boec daer of begrepen heeft. In orkonde desen
brieve bezegelt mid onsen zegelen. Int jaer ons heren duijsent drie hondert ende tnegentich des
donredages na sinte Martijns dach translatio.
Nr. 323 folio 61v. d.d. St. Pontiaans avond 1417.
Een pont hollants comans paijments tsiaers gecomen van Aelwijn Louweris zoon.
Wij Voppe Dircxz. ende Poes Pietersz. scepenen in Leijden oirkonden dat voor ons quamen Aelwijn
Louwerijsz. ende Boudijn Jansz. ende bewijsden den heijlighe gheest meesters alse Gerijt Willem
IJsbrantszsz. ende Wermbout Nannensz. tot des heijligs gheests behoef een pondt hollants comans
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paijments siaers dat zij staende hadden up Wolbrant Heijnensz. huus ende erve dat gelegen is in
Dusentraeds stege. Ende heeft belegen an die een zijde Dirc Moenensz. ende an die ander zijde
Ghijsbrecht Stoop met horen huijsen ende erven, streckende voor vter stege voirsz. afterwaerts an
Willem die Jongen erve. Ende dit pont siaers voirsz. is bewijst voir sulc testament ende besprec als
Aelwijn Louwerijsz. ende Haestgen zijn wijf den heijligen geest besproken ende gemaect hebben.
Welc pont siaers men sculdich is alle iaers te betalen up Voirscoter marct. In orkond desen brieve
bezegelt mid onse zegelen. Int jaer ons heren duijsent vierhondert ende zeventien up sinte Pontiaens
avont.
Nr. 324 folio 62 d.d. zaterdag na St. Marritius dag 1388.
Twalef scellingen vier penningen paijments tsiaers.
Wij Baernt Jansz. van Leijden ende Dirc van der Werve scepenen in Leijden orkonden dat voor ons
quam Bairtout Jansz. ende beliede sculdich te wesen Lijsbet Philipsdr. elff pond hollants comans
paijmnets. Te betalen tot sinte Mairtijns misse inden winter naestcomende sonder een. Te versien up
een huijs ende erve dat ghelegen is in Marendorp daer Baertout voorseijt nu ter tijt in woent. Ende
belegen heeft an die een zijde Godekijn die piper ende an die ander zijde een huijs ende een erve dat
Jan Kickaerts plach te wesen. Voirt soe scelt Lijbeth Philips dochter voor. Bairtout Jans zoen voirsz.
quijt van allen zaken die zij up hem te zeggen mochte hebben tot desen dage toe. In oirkonde desen
brieve bezegelt mid onsen zegelen. Int jaer ons heren duijsent driehondert acht ende tachtich
tsaterdages nae sinte Mauricius dach.
Nr. 325 folio 62 d.d. vrijdag na St. Mauritius 1390.
Transficx.
Wij Jan Stantvast Ludolfsz. ende IJsebrant van der Laen scepenen in Leijden oirconden dat quam in
eenre pandinge Lijsabet Philips dochter ende pande mit recht ende mid vonnisse alse recht is. Ende
scepenen wijsden Baertout Jansz. huijs ende erve dat gelegen is in Marendorp ende belegen heeft an
die ene zijde Godekijn die piper ende an die ander zijde een huijs ende een erve dat Jan Kickaerts
plach te wesen. Ende pande an mid enen scepenen brief daer dese scepenen brief doer gesteken is,
vier pond hollants comans paijments den derden penninc beter, die scout voir zijn boeten twie
scellingen hollants goets gelts den derden penning beter. Dit compt tsamen gherekent mids den
derden penninc ses pond ende vier scellingen hollands comans paijments, daer scepenen of wijsden
vanden ponde twie scellingen tsiaers. Maect tot jaerlixen renten twalif scellinge ende vier penningen
paijments voirsz. Welcke panden voorn. stonden haren vollen stal. Nae dat scepenen wijsden daer en
tenden soe quam Lijsabet Philips dochter voirsz. ende droech dese voirgenoemde pande up Dirc van
der Werve soe hij een rechter was vans heren wegen dat hij hoer die pande eijgenen of mid recht an
hem hielde daer die rechter voirsz. die panden voirn. selve an hem hielt alse recht is. In oirkonde dese
brieve bezegelt mid onsen zegelen. Int iaer ons heren duijsend driehondert ende tnegentich
tsvrijdages nae sinte Mauricius.
Nr. 326 folio 62 d.d. vrijdag na Alre gods heilige dag 1391.
Transficx.
Wij Jan die Bruijne ende Pieter Witte scepenen in Leijden oirkonden dat voir gerechte quam Dirc van
der Werve ende gaf over Willaem Kerstantsz. ende Gerijd Emmensz. nu ter tijt heijligeest meesters of
namaels wesen zullen tots heijligen geests behoef, twie scepenen brieve daer dese scepenen brief
doer gesteken is, mid recht ende mid vonnesse alse recht is. Ende scepenen wijsden die heijlige
geest meesters voorsz. of naemaels wesen zullen mede te winnen ende te verliesen tots heijligen
gheests behoef oft Dirc van der Werve voorsz. selve waer. In oirkonde desen brieve bezegelt mid
onsen zegelen. Int iaer ons heren duijsend driehondert een ende tnegentich tsvrijdages na Alre gods
heijligen dach.
Nr. 327 folio 62v. d.d. Jansdag 1389.
Twintich scellingen paijments tsiaers wt Daniel Woutersz. testament.
Wij Jacob van der Handt Claesz. ende Dirc van der Werve scepenen in Leijden oirkonden dat voir ons
quam Godevaert van Marout ende geliede dat hij vercoft heeft Danel Woutersz. een pond hollans
comans paijment tsiaers. Te betalen alle iaer tot sinte Mairtijns misse inden winter. Te versien ende
staende up een huijs ende erve dat gelegen is in Marendorp in die Nuwe steghe end ebelegen heeft
an die een zijde Barthout die wachter ende an die ander zijde Jans Vos graft, streckende voir vter
stege afterwaerts in eenre graft. Voirt soe beliede hem Godevaert voirsz. hier of voldaen ende betaelt
den lesten penninc mitten eersten. In oirconde desen brieve bezegelt mid onsen zegelen. Int iaer ons
heren duijsent driehondert negen ende tachtich up sinte Jans dacht midzomer.
Nr. 328 folio 62v. d.d. maandag na St. Andries dag 1392.
Transficx.
Wij Willem Jansz. ende Jan Vockensz. scepenen in Leijden oirkonden dat voor gerechte quam Pieter
Woutersz. ende gaf over Vrancke Dietwarensz. ende Willem Kerstantsz. nu ter tijt bewaerres vande
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heijligen geest in sinte Pieters kercke te Leijden tot des heijlichs gheests behoef enen scepenen brief
daer dese scepenen brief doir gesteken is, alsoe als hij hem an gecomen wwas van Danel Woutersz.
sijnen broeder, mit recht ende mit vonnesse alse recht is. Ende scepenen wijsden Vrancke ende
Willem voirsz. die nu ter tijt heijlige gheests meesters sijn of diet namaels wesen zullen, mede te
winnen ende te verliesen tot des heijlichs geests behoef gelijken oft Pieter voirsz. selve waer. In
manieren dat men daer om doen zel alle jaer Danel Woutersz. jarichtijt, alsoe als des heijlichs geests
boic daer of inhout daer die gemeen jarichtijden in geteijckent staen. In oirkonde desen brief bezegelt
mit onsen zegelen. Int iaer ons heren duijsent driehondert twie ende tnegentich tsmanendagen na
sinte Andries dach.
Nr. 328 folio 62v. d.d. woensdag van Valentijns dag 1361.
Item van desen ende vanden naevolgenden brief compt den heijligen geest 12 st. ende een
doijt ende die reste is of gescat.
Wij Arnt van der Heijde ende Ghijsbrecht van Oistgeest Rutgertsz. scepenen in Leijden doen cond
allen luden dat voir ons quam Claijs Jansz. ende gaf over Walich Pietersz. ses ende twintich
scellingen hollants den dordrezen groten often vlaemschen voir achte penningen die Walich voorsz.
up boren ende in nemen sel, drie iaer lanc alle iaer tote Voirscoter ende Valkenburger marct. Wilke
renten voorsz. gezet voir coip ute reijken plaecht Claijs voorsz. alle iare van enen voerdedijcke in
Marendorp. Ende is dat sake dat Claes voorsz. Walich betaelt binnen desen drien jaren voorsz. negen
pondt paijments voirn, soe sellen dese renten quite wesen. Ende is dat sake dat Claijs des niet en
dede noch en betaelde binnen der tijt voirsz., soe soude dese renten Walich vrij eijgen wesen ewelike
sonder weder seggen van Claijs voirsz. Ende waer dat sake dat Walich ijet gebrake an dese rente
voirsz., dat soude Walich versien op een huijs ende op een erve in Marendorp ende beleghen heeft an
die ene zijde Jan van Minden ende an die ander zijde Arnt die Petteman. In oirkonde dese brieve
bezegelt mid onsen zegelen. Geggeven int jaer ons heren 1300 een ende tsestich tswoensdages nae
sinte Valentijns dach.
Nr. 329 folio 63 d.d. 13-05-1381.
Item van desen ende vanden voirgaende brief comt den heijligen geest 12 st. ende 1 doijt ende
de reste is of gescat.
Wij Vranck Michielsz. ende Dirck Hogestraet scepenen in Leijden oirkonden dat voor ons quam Gerijd
Jans zoen die mandemaker ende geliede dat hij vercoft heeft Gerijd Willem Vlaminxz. tien scellingen
hollants paijments tsiaers. Te versiene ende staende op een huijs ende erve dat ghelegen is in
Marendorp. Ende belegen heeft an die ene zijde Claes Claesz. ende an die ander zijde Claes
Grietkiaen beijde mit horen huijsen ende erven, streckende voir vande strate afterwaerts opden Rijn.
Ende dese voirseijde renten alle jaer te betalen tot Voirscoter marct. In orkonde desen brieve bezegelt
mit onsen zegelen. Int jaer ons heren duijsend drie hondert een ende tachtich opden dertienden dach
in meijs maent.
Nr. 330 folio 63 d.d. St. Pietersavond in de lente 1385.
Transficx.
Wij Jan van Hillegem ende Claes Willem Bortsz. scepenen in Leijden oirconden dat voir gerechte
quam heer Gerijd Willem Vlamincxz. priester mid zijns voichts handt ende gaf over Vrancke
Diedwarensz. ende Pieter Butenwech Gerijtsz. nu ter tijt bewarers vanden heijligen geest in sinte
Pieters kerck te Leijden tots heijligen geests behoef enen scepene brief daer dese scepene brief doer
gesteken is mid recht ende mid vonnesse alse recht is. Ende scepenen wijsden die heijlige geest
meesters voirsz. of namaels wesen zullen mede (te) winnen ende te verliesen gelijcken oft heer Gerijd
voirsz. zelve waer. In oirkonde dese brieve bezegelt mid onsen zegelen. Int iaer ons heren duijsend
driehondert vijve ende tachtich op sinte Pieters avond inden lenten.
Nr. 331 folio 63 d.d. O.L.V. avons 1397.
25 st. hollants comans paijments tsiaers daer 9 groten ende 3 (duiten?) of gescat is.
Wij Gerijt Lam ende Bertelmees Jansz. scepenen in Leijden oirkonden dat voir ons quam Vrederijc
Willems zoen ende geliede dat hij vercoft heeft Gerijt Jan Dircxzsz. vive ende twintich scellingen
hollants comans paijments siaers. Te betalen alle jaer tot sinte Maertijns dage inden winter. Te versien
ende staende up sulke huijsinge ende erve als Vrederic staende heeft in Marendorp daer dat huijs
ende erve of gelegen is upten Ouden Rijn ende heeft an die een sijde belegen Sijmon Heijnrics zoen
ende an die ander sijde die Rijn voorsz. mitter straet die daer onder gaet, streckende uter steghe an
Vrederic Aerntsz. erve. Voort te versien up twie cameren gelegen voir an die Grote straet, streckende
inden Rijn ende heeft an die een sijde belegen Aelbrecht Nuweveen ende an die ander zijde Vrederijc
Aerntsz. mit horen huijse ende erven. Ende Vrederic voirsz. liede him hier of voldaen ende betaelt,
den lesten penninc mitten eersten. In oirkonde dese brieve bezegelt mit onsen zegelen. Int jaer ons
heeren duijsent driehondert zeven ende tnegentich op Onser Vrouwen avont annuntiatio.
Nr. 332 folio 63v. d.d. 26-03-1401.
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Transficx.
Wij Dirc vanden Bosse ende Mathijs Heijnricx zoen scepenen in Leijden oirkonden dat voirden
gerechte quam Gerijt Jan Dircxzsz. ende gaf over Vrancke Diedwien zoen ende Willem Kerstants
zoen enen scepen brief tot des heijlichs geests behoef mit recht ende mit vonnesse alse recht is. Ende
scepenen wijsden Vranc ende Willem voirsz. of die gene diet namaels van des heijliges geests wegen
bewaren sullen mede te winnen ende te verliesen tot des heijlichs geests behoef gelijcken oft Gerijt
voirsz. selve waer. In oirconde desen brief bezegelt mit onsen zegelen. Int iaers ons heren duijsent
vierhondert ende ijen upten zes ende twintichsten dach in maerte.
Nr. 333 folio 63v. d.d. O.L.V. avond 1415.
Een pandt brief vande thuijn hier onder gescreven.
Ic Wouter Dircxz. van der Does scout inden ambochte van Leijderdorp doe condt allen luden dat voir
mij quamen die heijlige geest meesters van sinte Pieters te Leijden alse Gerijd Willemsz. ende Jan
Dirc Coenensz. ende droegen mij op als een rechter inden ambocht van Leijderdorp sulke panden als
sij gepant hadden van des heijlichs geests wegen voirn. an enen twn (=tuin) die Huge Gerijd zoens
plach te wesen, gelegen inden ambocht van Leijderdorp optie Maern ende heeft belegen an die een
zijde IJsbrant Screvelant Jans Vosz. ende an die ander sijde Pieter Tul, streckende voir vander Maern
after an Jan vander Nessen lant. Welke pande ic hem weder te goede scout als een rechter voirn.
ende hem daer in eijgende mit recht ende mit vonnesse tot des heijlichs geests behoef voirsz., also
daer geen weer op en quam. Hier waren bij ende over als bure Dirc Dircxz. ende Willem Dircxz. In
kennesse der waerheijt so heb ic Wouter Dircxz. scout voorn. desen brief bezegelt mit mijnen zegel.
Int iaer ons heren duijsent vierhondert ende vijftien up Onsen Vrouwen avondt te Lichtmisse.
Nr. 334 folio 63v. d.d. 20-04-1415.
46 st. hollants comans paijments tsiaers mitten houde. Daer Onser Liever Vrouwen kercke
tderdendeel of toebehoort.
Wij Heijnric Dammesz. ende Pieter Pieter Dirc Aelwijnszsz. scepenen in Leijden oirkonden dat voir
ons quamen die heijlige geest meesters alse Gerijt Willem IJsbrantszsz. ende Jan Dirc Coenensz.
ende die goidshuijs meesters van Onse Vrouwen kerc alse Jacop Dirc Pieter Wittenszsz. ende Dirc
Dirc Hillenszsz. ende gelieden dat zij vercoft hebben mit gesamender handt bij goetdencken des
gerechts Gerijt Willemsz. enen tuijn gelegen up die Maeren om ses ende veertich scellingen hollants
comans paijments siaers mitten houde. Welke renten die twie deel toebehoren den heijligen geest
ende dat derdendeel dat goodshuus van Onsen Vrouwen kerc te Leijden. Welcke tuijn belegen heeft
an die een zijde Jacob Heermalen ende an die ander zijde Pieter Tul, streckende voir vter Maern after
an Jan van der Nessen lant. Ende tot wat tijden die tuijn voirsz. comt in coopswaer of in besterften,
soe salmen die vervoirhuijren mit half den renten voirsz. Voirt zijnt voirwaerden dat Gerijt voirsz. den
tuijn voirn. nijet verdelven noch bezwaeren en zel boven die renten voirsz. Welke renten men betalen
sal alle jaer tot Voirscoten ende Valkenburger marcte. In oirkond desen brief bezegelt mit onsen
zegelen. Int jaer ons heren duijsent vierhondert ende vijftien upten twintichsten dach in april.
Nr. 335 folio 64 d.d. O.L.V. dag 1399.
Zekere renten gecomen van heer Dammis Dircxz. cureijt van Onsen Vrouwen kercke ende heer
Pieter van der Pol.
Wij Jan Jan Vockenszsz. ende Jan Hugensz. van der Hant scepenen in Leijden oirkonden dat voir ons
quam Claes Jacobsz. ende geliede dat hij vercoft heeft Dammes Dircxz. prochipape van Onsen
Vrouwen kerc te Leijden ende heer Pieter Danelsz. priester alsulke renten als hier nae gescreven
staen. Eerst achte scellingen ende achte penningen paijment siaers op een hofstede die gelegen is
inden ambocht van Oestgeest in Wildijc Pieters zoens lant, vier roeden breet streckende van den
Maerndijc an Vranc IJsacx lant. Item veertich scellingen ende tien penningen paijments siaers op een
hofstede daer an gelegen, vier roeden breet. Item vier ende veertich scellingen ende twie penningen
paijments siaers op een hofstede daer an gelegen, vijf gaerden breet. Iten ses scellingen paijments
siaers op een hofstede daer an gelegen, vijf gaerden breet. Item ses scellingen paijments siaers op
enen noterdijc die gelegen is iegen dese voirsz. hofsteden van vier ende twintich gaerden lants. Ende
dese voirsz. hofsteden ende noterdijc heeft belegen an die een sijde Jacob Heermalen ende an die
ander zijde Dirc uter Del, beijde mit horen landen. Ende Claes voirsz. lovede heer Dammes ende heer
Pieter voirsz. dese voorsz. renten te waren jaer ende dach alsmen vrij eijgen renten sculdich is te
waren alse recht is. Ende Claes voirsz. liede him hier of voldaen ende betaelt, den lesten penningen
mitten eersten. In oirkonde dese brieve bezegelt mit onsen zegelen. Int jaer ons heren duijsent
driehondert negen ende tnegentich up Onse Vrouwen dach natuutas.
Nr. 336 folio 64 d.d. zondag na St. Jacobsdag 1399.
Transficx.
Wij Jan Hugensz. van der Handt ende Heijnric Harmansz. scepenen in Leijden oirkonden dat voor ons
quam Wijven Claes dochter mit Heijn Hugen horen broeder horen gecoren voocht ende geliede dat zij
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vercoft heeft heer Dammes Dircxz. prochipaep van Onse Vrouwen kercke te Leijden ende heer Pieter
Danelsz. uten Pol priester toten armen huijssitten behoef in Onse Vrouwen prochij te Leijden of die zijt
namaels bevelen sellen tote armen behoef, zulke renten up erven soe hier nae bescreven staet. Eerst
up die Maern up erven ende tuijningen die Claes Jan Heijnensz. plagen te wesen, van welke IJsebrant
Screvelant Jans Vos zoen iaerlicx ghift acht ende dertich scellingen ende zes penningen paijments
siaers. Item Willem Heijnricx zoen ses ende dertich scellingen paijments siaers. Item Rode Jan
achtien scellingen ende achte penningen paijment siaers. Item Heijnric Willem zoen achtien scellingen
ende achte penningen paijment siaers. Item Danel Bruijnsz. achte scellingen ende vier penningen
paijments siaers. Welke renten men betalen sel alle iaer tot Voerscoten ende Valkenburger marcten.
Ende Wijven ende Heijn Hugensz. hoer broeder voorsz. loven mit gesamender hant ende elc voor al
heer Dammes ende heer Pieter voorsz. dese voorsz. renten te waren jaer ende dach alse recht is
alsmen vrij eijgen renten sculdich is te waren. Ende Wijven voirsz. liede hoer hier of voldaen ende
betaelt, den lesten penninc mitten eersten. Voort soe lovede Wijven voirsz. Heijn Hugensz. horen
broeder hier of scadelois te houden. In oirconde dese brieve bezegelt mit onsen zegelen. Int iaer ons
heren duijsent driehondert negen ende tnegentich tsonnedages nae sinte Jacobs dach.
Nr. 337 folio 64v. d.d. St. Barbara avond 1398.
Transficx.
Wij Dirc van der Geest ende Jan Hugens soen van der Handt scepenen in Leijden oirkonden dat voor
ons quamen Jacop Willemsz. ende Sijmon Willemsz., Willem Dammesz. kinderen ende gelieden dat
sij vercoft hebben heer Dammes Dircxz. cureijt van Onse Vrouwenkerc ende heer Pieter Danels zoen
toter armer lude behoef derdalf morgen lants luttel min of meer. Ende sijn gelegen inden ambocht van
Oestgeest ende heeft belegen an die een zijde heren Florijs van Alcmade ende an die ander zijde
Willem Foijtgen, beijde mit horen landen. Ende Jacop Willemsz., Sijmon Willens zoen ende Jan Jans
zoen loveden mit gesamender hant ende elc voir al heer Dammes ende heer Pieter beijde voirsz. dit
voirseijde landt te waren, jaer ende dach alse recht alsmen vrij eijghen lant sculdich is te waren. Ende
Jacop ende Sijmon beijde voirsz. lieden him hier of voldaen ende betaelt, den lesten penning mitten
eersten. Voirt soe loveden Jacop ende Sijmon beijde voorsz. Jan Jansz. hier of scadelois te houden.
In oirkonde dese brieve bezegelt mit onse zegelen. Int iaer ons heren duijsent drie hondert acht ende
tnegentich up sinte Barbaren avont.
Nr. 338 folio 64v. d.d. donderdag na O.L.V. dag 1399.
Transficx.
Wij Jan Jan Vockenszsz. ende Heijnrick Harmansz. scepenen in Leijden oirkonden dat voor ons
quamen heer Dammas Dircxz. cureijt van Onser Vrouwen kerc in Maerndorp ende heer Pieter van
den Pol, elc mit zijns voochts handt ende gaven over Willem Kerstants zoen ende Nan van Lis nu ter
tijt heijlige geest meesters tot des heijlichs geests behoef voirsz. drie scepen brieve daer dese scepen
brief doersteken is, mit recht ende mit vonnesse als recht is. Ende scepenen wijsden Willem ende
Nanne voirsz. of die naemaels heijlige geest meesters wesen zullen mede te winnen ende te verliesen
tot des heijliges geest behoef gelijcken oft heer Dammes ende heer Pieter voirsz. selve waren. In
manieren dat die heijlige geest meesters voorsz. of diet naemaels wesen sellen alle iaer wtreijcken
sullen tot heijligs misse heer Dammes ende heer Pieter voirsz. alsoe lange alser eenich van hun
beijder leeft alings die renten die die brieve begrepen hebben daer dese brief doersteken is, wtgeset
een pondt tsiaers dat die heijlige geest behouden sel toter armer behouf voir sijn onlust. Ende nae
hoer beijder doot sellen dese voirsz. renten alings blijven an den heijligen geest. In manieren dat
mense geven sel den armen huijssitten geseten in onse Vrouwen prochij bij wijsinge ende goet
dencken des cureijts ende der kercmeesters van Onse Vrouwen kerc te beghinnen tot heijligs misse
elc mensk twalef penningen ter weec, alsoe lange alst gelt duijert. In oirconde dese brieve bezegelt
mit onsen zegelen. Int jaer ons heren duijsent drie hondert negen ende tnegentich tsdonresdages na
Onse Vrouwqen dach natuutas.
Nr. 339 folio 64v. d.d. 09-07-1411.
Wij Dirc van Oestgeest ende Voppe Dircxz. scepenen in Leijden oirkonden dat voir ons quam Heijnric
Jan Verhoutszsz. ende geliede dat hij aengenomen heeft tot enen erfpacht ewelicke durende iegen
die heijlige geest meesters tot sinte Pieters alse Heijnric Willem Vlamincxz. ende Willem Jan
Willemszsz. een stucke lants omtrent hondert ende twintich gaerden luttel min of meer mit bomen
ende tuijningh den hoop om drie pont comans paijments tsiaers. Van welken renten Willem Dijc
Pieters zoen toebehoren een ende twintich scellingen ende vier penningen paijments tsiaers mitten
houde. Aldus blijft den heijligen geest acht ende dertich scellingen ende achte penningen paijments
siaers sonder hout. Te betalen alle jaer tot Voirscoter ende Valkenburger marcten. Voirt sient
voirwaerde dat Heijnric Jansz. voirsz. of die him des lants vermet dit voirsz. landt niet vorder bezwaren
en sel mit enigen renten vorder dan daer nu ter tijt up staet. Maer sij mogen dit lant bruijcken,
vercopen of verhuijren tot horen scoonsten. Ende Heijnric ende Willem voirn. loveden van des heijlichs
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geests wegen Heijnric Jansz. voirn. dit voirsz. landt ende tuijningh voirsz. te waren iaer ende dach
alse recht is, mit sulken renten als voirsz. staen. Welc landt gelegen is in Onse Vrouwen prochij bij
den Marendijc ende heeft belegen an die een zijde Reijner Dircxz. uter Del ende an die ander zijde
Willem Dijc voirsz. ende Danel Willemsz. mit horen tuijnen, streckende van der Marendijc after an
Margrieten lant uter Del. In oircond desen brief bezegelt mit onsen zeglen. Int jaer ons heren duijsent
vierhondert ende elve upten negenden dach in julio.
Nr. 340 folio 65 d.d. de anderedag april 1527.
Een brief vande helfte van vier thuijnen ende is de heijligen geest an gecomen in testamente
van heren Claes Aelwijns zoen priester.
Kanttekening: Dese vier tuijnen zijn vercocht Quijrijn Allertsz. brouwer.

Wij Ambrosius Colen ende Frans Gerijt Doensz. scepenen in Leijden oirkonden dat voir ons quam
Sijmon Buijtewech tijnnegieter ende geliede dat hij vercoft heeft heren Claes Aelwijnsz. priester die
helfte van vier thuijnen ende erven mitte helfte van al tgeen dat daer nu ter tijt upstaende is, gelegen
an malcander buijten die Reijnsburger poorte anden Marendijc. Ende hebben belegen an die een zijde
duergaende die weijde ende an die ander zijde voer Jacop Baerntsz. backer, daer an Cornelis
Gerijtsz. goutsmit, daer an heer Adriaen van Nierp priester ende daer an Michiel die hoijckemaeker,
streckende voor vande Maerendijck after an Geertruijt Claes Jansz. bierdregers weduwe thuijn. Ende
Sijmon Buijtewech voirsz. lovede heeren Claes Aelwijnsz. voirn. dese voirsz. helfte vande vier thuijnen
ende erven te waeren jaer ende dach als recht is ende allen commer of te doen die daer nu ter tijt op
staet sonder upten eersten geheelen tuijn ander Marendijc gelegen negentiendalve comans groten
tsiaers mitten houde, upten gehelen thuijn daer an volgende tien ende twintichstalve comans grooten
tsiaers mitten houde, upten gehelen thuijn daer an volgende een ende veertich comans groten tsiaers
mitten houde ende upten ghehelen thuijn daer an volgende vijftien comans groten tsiaers mitten
houde. Ende Sijmon Buijtewech voirsz. beliede hem van dese cope wel voldaen ende betaelt, den
lesten penning mitten eersten. In oirkonden desen brief bezegelt mit onsen zeghelen. Int jaer ons
heren duijsent vijfhondert zeven ende twintich upten anderden dach in aprille.
Nr. 341 folio 65v. d.d. 17-02-1528.
Een brief van dander helft der voirsz. thuijnen ende is den heijligen geest angecomen in
testament vande voorn. heeren Claes Aelwijns zoen priester.
Kanttekening: Dese vier tuijnen zijn vercocht Quijrijn Allertsz. brouwer.

Wij Claes Claesz. ende Jacop Cornelisz. gorter scepenen in Leijden oirkonden dat voir ons quam
Sijmon Buijtewech tinnegieter ende geliede dat hij vercoft heeft heren Claes Aelwijnsz. priester die
helfte van vier thuijnen ende erven mitte helfte van al tgeen dat daer nu ter tijt up staende is, gelegen
an malcander buijten die Reijnsburger poirte anden Maerendijc. Ende hebben belegen an die een
zijde duergaende de weijde ende an die ander zijde voir Mr. Aernt van Tetroede priester, daer an
Cornelis Gerijts zoen goutsmit, daer an heere Adriaen van Nierp priester ende daer an Michiel die
hoijckemaker, streckende voir vanden Marendijc after an Geertruijt Claes Jansz. weduwe thuijn. Ende
Sijmon Buijtewech voirsz. lovede heer Claes Aelwijnsz. voirn. dese voirsz. helfte vande vier thuijnen
ende erven te waren iaer ende dach als recht is ende allen commer of te doen die daer nu ter tijt op
staet, sonder upten eersten gehelen thuijn ende erve gelegen anden Marendijc alsulke negen stuvers
ende een oert tsiaers mitten houde als tconvent van sinte Michiels zusterhuijs binnen Leijden daer op
heeft nae volgende hoere brieven daer van wesende, upten gehelen tuijn ende erve daer an volgende
alzulcke thien stuvers ende anderhalve comans groten tsiaers mitten houde als tvoirsz. convent daer
up heeft gelijc voren, upten gehelen tuijn ende erve daer an volgende alsulcke een ende twintichstalve
stuver tsiaers mitten houde als tvoirsz. convent daer up heeft gelijc voren ende upten gehelen tuijn
ende erve daer an volgende vijftien comans groten tsiaers mitten houde. Ende Sijmon Buijtewech
voirsz. beliede hem van dese cope wel voldaen ende betaelt den lesten penning mitten eersten. Des
zijn voirwaerden dat Sijmon Buijtewech voirsz. dese helfte vanden voirsz. vier thuijnen ende erven
binnen vier jaren eerstcomende van datum sbriefs of te rekenen an hem sel mogen lossen mit de
somme van vijf pondt groten vlaems sonder eenich toezeggen van heren Claes Aelwijnsz. voirn. In
oirkonden desen brief bezegelt mit onsen zegelen int iaer ons heren duijsent vijf hondert acht ende
twintich upten zeventienden dach in februario.
Nr. 342 folio 65v. d.d. O.L.V. avond 1385.
Vier pondt hollants wt Willem Vlamincx proeven.
Kanttekening: De copie vande fundatie van dese proven staet folio 71.

Wij Dirc Poes Jansz. van Leijden ende Jan van Hillegem scepenen in Leijden oirkonden dat voir ons
quamen Willem Vlaminc ende Steffen Claesz. soe zij nu ter tijt collatoers zijn van eenre proven die
Willem Vlaminc voirseijt ende Diedwaer zijn wijf was te zamen gesticht hebben in sinte Pieters kerke
te Leijden ende heer Gerijd Vlaminc Willems zoen voirn. zoe hij nu ter tijt een besitter is vande
provende voirseijt ende bewijsden ende gaven over voir hem ende voir hoir nacomelingen Vrancke
Diedwarensz. ende Willem Kerstantsz. nu ter tijt heijlige geest meesters in sinte Pietersz. kerke te
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Leijden tot des heijligen geests behoef, vier pond hollants comans paijments tsiaers. Te versiene ende
ewelic staende te blijven up die proven die Willem Vlaminc ende Diedwaer zijn wijf was beijden
voirgenoemt, gesticht ende gemaect hebben alse voirseijt is. Ende hier voir sullen Vrancke Diedwaren
zoen ende Willem Kerstantsz. voirsz. nu ter tijt heijlige geest meesters in sinte Pieters kerke te Leijden
of naemaels wesen sullen alle doen memorien twie werven tsiaers, alsoe als des heijligen geest boec
daer of inhout, daer die gemeen jarichtijden in geteijckent staen. Ende dese renten voirseijt sel heer
Gerijt Vlaminc voirn of die namaels die pruven voirsz. besitten sel alle jaer betalen tot twien tijden
vanden jaer alsmen die memorien doen sel tot elker tijt viertich scellingen hollants comans paijments.
In oirkonde dese brieve bezegelt mit onse zegelen. Int jaer ons heren duijsend driehonderdt vive ende
tachtich up onser vrouwen avond annuntiacio.
Nr. 343 folio 66 d.d. 28-04-1484.
Een morgen landts gecomen van tconvent van Rodenburch ende is wtgegeven in erfpacht.
Wij Weijndemoet Peters dochter nu ter tijt ministra ende gemeen convent der susteren tot Onser
Liever Vrouwen in Haerlem tsinte Margrieten op Rodenburch buijten Leijden vander oerden van
penitencien Sinte Francisci doen condt allen luden mit desen tegenwoirdigen brief dat wij vercoft
hebben Ghijsbrecht van Egmondt Jansz. een morgen lants bijden hoop sonder maet, soe groot ende
cleijn als dat gelegen is bij den Marendijck ninnen der vrijheden van Leijden. Welke morgen landts
voirsz. belegen heeft aen die zuijtzijde die zusteren van sinte Maria Magdalenen, Gerrit Jacobsz., Jan
Soet ende Wijnaert Reijnsz., aen die noortsijde Willem Jan die Wijsensz., Jacop Rijswijcx erfnamen
ende Mr. Gerijt Claes Hugeszsz., aen dat westeijnde die zusteren van sinte Maria Magdalenen voirsz.
ende aen dat oesteijnde die Marendijck. Ende wij ministra ende gemeen convent voirn. geloven
Ghijsebrecht voirsz. die voirsz. morgen lants inden manieren voirsz. te waren jaer ende dach als recht
is ende alsmen vrij landt ende eijgen erve sculdich is te waren gelijken buijrlandt inden ambocht daert
gelegen is. Voort soe geloven wij ministra ende gemeen convent voorn. Ghijsebrecht voirsz. dat hij die
sluijse inden Marendijc vrij gebruken sel mit alsulken recht ende schijn als wij die plagen te gebruken.
Oic zijnt voirwaerden dat Ghijsbrecht van Egmont voirsz. of zijnen erven binnen twintich iaren van
datum van desen brief of te rekenen ende niet langer, geen willigen noch ander bomen poten noch
planten en sel op vier voeten na den slote ende wateringe daer die voirsz. morgen lands gelegen is.
Ende van dese coop so belijen wij ons ministra ende gemeen convent voirn. wel voldaen ende betaelt,
den lesten penninc mitten eersten. In kennisse der waerheijt soe hebben wij ministra ende ghemeen
convent voirsz. desen brief bezegelt mit ons gemeens convents zegel hier beneden aen gehangen. Int
jaer ons heren dusent vierhondert vier ende tachtich opten acht ende twintichsten dach in aprile.
Nr. 344 folio 66 d.d. 18-02-1512.
Transficx.
Wij Phillips Nachtegael ende Willem van Bosschuijsen scepenen in Leijden oirkonden dat voirden
gerechte quam Willem Ghijsbrechtsz. warmoesman ende gaf over die heijlige geest meesters binnen
Leijden als Aernt Heerman, Jan Reijersz., Jan Veen Claes zoen ende Volpert Roelofsz. tot des voirsz.
heijlige geest behoef enen brief daer dese brief doersteken is, mit recht ende mit vonnesse als recht
is. Ende scepenen wijsden die heijlige geest meesteren voirsz. ende diet namaels wesen sullen daer
mede te winnen ende te verliesen in allen schijn oft Willem Ghijsbrechtsz. voirn. selver waer. Ende
waert sake dat die landen inden principalen brief begrepen ijet becommert, belast of bezwaert waren
boven tinhouden vanden zelven principalen brief daer desen brief doersteken is, dat geloveden Willem
Ghijsbrechtsz. voirsz. Pieter Hugensz. warmoesman ende Joost van Bosch scoemaecker mit
gesamender hant ende elcx voir al die heijlige geest meesteren voirsz. ende diet namaels wesen
zullen tot des voirsz. heijlige geests behoef tot alre tijt of te doen, up te rechten ende te beteren. Ende
Willem Gijsbrechts voirsz. lovede Pieter Hugensz. ende Joost van Bosch voirn. hier of scadelois te
houden. Ende Pieter Hugesz. ende Joost van Bosch loveden malcander ende elx den anderen vander
helft hier of scadelois te houden. Welke landen inde principalen brief begrepen den voorn. Willem
Ghijsbrechtsz. up gecomen ende an bestorven sijn Ghijsbrecht van Egmondt Jans zoen zijn vader. In
oirkonden desen brief bezegelt mit onsen zegelen. Int jaer ons heren duijsent vijfhondert ende twaelef
upten achtienden dach in februario.
Nr. 345 folio 66v. d.d. 22-04-1512.
Vijftien pondt hollants tsiaers erfpacht staende up tvoirsz. morgen lants.
Wij Phillips Nachtegael ende Heijnric van der Does scepenen in Leijden oirkonden dat voir ons quam
Willem Ghijsbrechtsz. warmoesman ende geliede dat hij voir hem sijnen erven ende nacomelingen, in
manieren ende voirwaerden hier nae bescreven an genomen heeft in ewigen erfpacht vanden heijlige
geest meesters binnen Leijden als Aernt Heerman, Jan Reijersz., Jan Veen Claesz. ende Pieter
Pouwelsz. een morgen lants bijden hoop sonder maert gelegen anden Marendijc binnen der vrijheijt
van Leijden. Ende heeft belegen an die zuijtzijde tconvent van sinte Maria Magdalenen buijten Leijden
ende Pouwels Jansz. warmoesman, an die noirtzijde Willem Ghijsbrechtsz. voirsz. mit alsulc lant als
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hij in erfpacht an genomen heeft van Willem Willems zoen brouwer ende Gerijt Korstantsz.
weeskinderen, an dat oesteijnde den Marendijc ende an dat westeijnde tconvent voirsz. Des jaers om
vijftien pondt paijments vrijs gelts mitte houde. Te betalen alle iaers tot Voerscoten ende Valkenburger
marcten. Des zijn voirwaerden dat Willem Ghijsbrechtsz. voirsz. zijnen erven ende nacomelingen dese
voirsz. landen altijt verbeteren sullen ende niet verargen. Mede zij voirwaerden soe wanneer dit voirsz.
morgen lants comt in cope of in besterfte zoe sel ment telken vervoirhuijren iegens den heijligen geest
voorn. mit die helft vande voirsz. renten. Voirt sijnt voirwaerden dat Willem voorsz. ende sijnen
nacomelingen besitters van tvoirsz. morgen landts die sluse staende upten Marendijc binnen der
vrijheijt voorsz. vrij gebruijcken sullen nae inhout des briefs die den heijligen geest voirn. daer of heeft.
In oirconde dese brief bezegelt mit onse zegelen. Int iaer ons heren duijsent vijf hondert ende twalef
upten twie ende twintichsten dach in aprille.
Nr. 346 folio 66v. d.d. 26-01-1452.
9 st. paijments ende 10 st. goet gelt tsiaers up een huijs ende erve upte Kerckgraft.
Wij Gerijt Heerman ende Gerijt Rijswijck scepenen in Leijden oirconden dat voer ons quam Jacop van
Noorde ende bekende dat hij in voerleden tijden tegen der stede van Leijden gecoft heeft een huijs
ende erve dat den gerechte mit recht an gedinget was te vercoopen, toe behoerende heer Pieter van
Woerden priester gelegen up sinte Pieters Kerckgraft daer up dat den heijligen geest van Leijden
staende hadde thien scellingen goets gelts siaers ende negen scellingen paijment tsiaers, gelijck den
scepenen brief die daer of is, aldaer den dage afhout int jaer duijsent driehondert ende drie ende
tsestich op sinte Agnieten dach die den heijligen geest daer of heeft dat wtwijst. Welcke renten inden
vercopinge of geschat worden bijden gerechte overmits dat die heijlighe geest meesteren mit horen
brieve niet tijts genoech en quamen om die te doen teijkenen voer dattet voersz. huijs vercoft wort.
Voer welke renten voersz. mits een jaer verleden renten daer in gerekent den heijligen geest toe
geschat worde twee ende twintich phillips scilden tien placken ende een half gelijc der stede
schatbouck ende den scepenen brief dat wtwijsen, die Jacop voersz. vanden voersz. huijse daer of
heeft. Ende want die heijligen geest meesteren duncken dat sij daer bij veraftert zijn ende liever
hadden die renten op tvoersz. huijs te behouden dan die gelden daer voer zij of gescaht zijn te
ontfangen. Soe ist dat Jacop van Noorde voersz. tot vordernisse vandes heijligen geest goeden ende
specialicken om goidswillen bekent dat den heijligen geest voersz. sulke thien scellingen goets gelts
siaers ende sulcke negen scellingen paijments siaers alse sheijlige geest oude brieve voersz.
begrijpen tot ewigen dagen op zijn huijs ende erve voersz. staende in alre manieren als zij daer
opstonden voer die tijt dat Jacop voorn. dat voersz. huijs ende erve tegen der stede van Leijden cofte.
Ende hier voer sal Jacop voorsz. behouden sulke twee ende twintich scilden tien placken ende een
halve als hij voer die voorn. renten den heijligen geest wtgereijct soude hebben na wtwijsinge der
scattinge. Welc voersz. huijs ende erve belegen heeft an die een zijde Dirc Huijgensz. ende an die
ander sijde Pieter Florisz., streckende wt die Kerckgraft after an die Volregraft. In oerconde dese
brieve bezegelt mit onse zegelen. Int jaer ons heren duijsent vierhondert twee ende vijftich opten zes
ende twintichsten dach van januario.
Nr. 347 folio 67 d.d. dinsdag na St. Jacobsdag 1415.
Drie schellingen tsiaers mitten houde.
Wij Heijnrick die Brwn Jacopsz. ende Jacop Louwensz. scepenen in Leijden oirkonden dat voer ons
quam broeder Jan Vos procurator des convents ende heeren des cloosters van Leijderdorp ende
geliede dat hij vercoft heeft den heijligen geestmeesters als Jan Dirc Coenensz. ende Gerijt Willem
IJsbrant zoensz. tot des heijlich geests behoef drie scellingen hollants comans paijment stiaers mitten
houde, staende te versien op Dirc Jansz. huijs gelegen op die Hogewoert ende heeft belegen an die
een sijde Heijnrick IJsbrantsz. ende an die ander sijde Heijnric Buijser, beijde mit horen huijsen ende
erven, streckende voer vander straet after opten Rijn. Ende waert dat dit huijs ende erve niet goet
genoech en waer tot ewigen dagen dese voersz. renten an te versien, soe soud ment verhalen an die
vierthien hont lants die Florijs van Zwietens plagen te wesen ende den heren voorsz. nu toebehoren.
Ende hier of liede hem broeder Jan Vos voersz. voldaen ende betaelt, den lesten penning mitten
eersten. In oirkond dese brief besegelt mit onsen zegelen. Int jaer ons heren duijsent vierhondert ende
vijftien des dinxdages na sinte Jacops dach.
Nr. 348 folio 67 d.d. zondag na St. Pouwelsdag 1343.
Twintich scellingen goet gelt tsiaers.
Wij Huge Batseleer ende Jan de Backer scepenen in Leijden maken cont allen luijden dat Bruijn
Coenraeds zone voer ons quam ende geliede dat hij scondich is Kerstant Hamer een pont hollants
vrijs siaers, jaerlicx te versien op dat huijs ende op dat erve dat belegen heeft Sijmon de Vogelaer mit
sijnen huijse ende erve an die ene sijde ende an die ander sijde Sophien stege van der Haer. Ende
dese renten alle jare te betalen tote Voerscoter marcte. In oirconde dese brieve bezegelt mit onse

Dit document is afkomstig van www.hogenda.nl

Klik hier voor het totale register van Hogenda bronnen.

zegelen. Gegeven int jaer ons sheren duijsent driehondert drie ende viertich des sonnendages na
sinte Pouwels dage.
Nr. 349 folio 67v. d.d. St. Simon apostel avond 1357.
Transficx.
Wij Costijn van der Bregge ende Aernt van der Heijde scepenen in Leijden doen cond allen luden dat
quam voer ons Kerstand Jan Hamersz. ende gaf over Heijnric Hamer mit recht ende mit vonnisse alse
scepenen wijsden dat recht is, eenen scepen brief daer dese scepen brief doer gesteken is, mede te
winnen ende te verliesen offet Kerstand zelve ware. In oirkonde dese brieve bezegelt mit onse
zegelen. Gegeven int jaer ons heren 1300 zeven ende vijftich op sinte Sijman ende inden avond
apostelen.
Nr. 350 folio 67v. d.d. 17-06-1401.
Transficx.
Wij Philps Aerntsz. van Dam ende Willem Jans Vosz. scepenen in Leijden oirkonden dat voerden
gerechte quam heer Raes van Lingne ridder ende gaf over Vrancke Diedwiensz. ende Willem
Kerstantsz. twie scepenen brieve daer dese scepen brief doersteken is, mit recht ende mit vonnesse
alse recht is. Ende scepenen wijsden die heijlige geest meesters voersz. of diet namaels wesen zullen
mede te winnen ende te verliesen tot des heijligen geest behoef, in allen schijn oft heer Raes voersz.
selve waer. In oirconden dese brieve bezegelt mit onse zegelen. Int jaer ons heren duijsent
vierhondert ende ijen upten 17e dach in junio.
Nr. 351 folio 67v. d.d. woensdag na assumption Marie 1385.
Twintich scellingen tsiaers up een huijs an Stienschuijr.
Kanttekening: Deese twintich schellingen zijen of gecoft bij ….. Cornelisz. opten twintichsten januario anno ’75 ende daer aen
genomen een erfpacht brijeff van vier gulden tsiaers spreeckende op Wouter Woutersz. Bochorst tot Noortwijck.

Wij Dirc Poes Jansz. van Leijden ende Dirck Hogestraet scepenen in Leijden oirkonden dat voer ons
quam Heijnric Claesz. die verwer ende geliede dat hij vercoft heeft Aechte Claes Barlaers wedue een
pondt hollants comans paijment tsiaers. Te versiene ende staende op een huijs ende op een erve
daer Heijnric voersz. nu ter tijt woent ende gelegen is bijder Stienschuijr. Ende belegen heeft an die
ene zijde Jan Bonne ende an die ander zijde Gijse van Remunde, streckende voer vander Stienscuijr
voersz. afterwaerts an Kerstant Hobben erve. Ende dese voerseijde renten alle jaer te betalen tot
Voerscoten ende Valkenburger marcten. Voert soe lovede Heinric Claesz. voersz. Aechten voorn.
waer dat sake dat up dit voorn. huijs ende erve voersz. ijet meer stonde jaerlicx dan een pont hollants
goeds gelds ende dit pondt hollants comans paijment voersz. hoer dat up te rechten ende te beteren.
Ende Heijnric Claesz. voersz. beliede him hier of voldaen ende betaelt den lesten penning mitten
eersten. In oirconde dese brieve bezegelt mit onse zegelen. Int jaer ons heren duijsend driehonderd
vive ende tachtich tswoonsdagen na assumptio Marie.
Nr. 352 folio 67v. d.d. vrijdag na Allerheiligen 1401.
Transficx.
Wij Vranc Poes ende Jan Huijgensz. van der Hant scepenen in Leijden oirkonden dat voerden
gerechte quam Jutte Danels Hurters wedwi ende gaf over Vranc Diedwiensz. ende Willem Kerstantsz.
tot des heijlichs geests behoef enen scepen brief daer desen scepen brief doersteken is, mit recht
ende mit vonnesse alse recht is. Ende scepenen wijsden die heijlige geests meesters voersz. of diet
naemaels wesen sullen mede te winnen ende te verliesen tot den heijligen geest behoef voersz., in
allen schijn oft Jutte voersz. selve waer. In oirkond dese brieve bezegelt mit onsen zegelen. Int jaer
ons heren duijsent vierhondert ende ijen tsvrijdage na Alder heijligen dach.
Nr. 353 folio 68 d.d. dinsdag na dertienden dag 1390.
Veertich scellingen tsiaers.
Wij Jan Costijnsz. ende Pieter Gobburgensz. scepenen in Leijden oirkonden dat voer ons quamen
Claes Betkijn heren Roelofsz. ende geliede dat hij vercoft heeft Aernt Pietersz. viertich scellingen
hollants comans paijments tsiaers. Te betalen alle jaer tot Onse Vrouwen daghe te Lichtmisse. Te
versien ende staende up een huijs ende erve dat gelegen is up sinte Pieters hove ende belegen heeft
an die een zijde Huge Screvelsz. mid zijnen erve ende an die ander zijde die gemeen heerstrate,
streckende voer vier stede oude veste afterwaerts an Harman Willemsz. erve. Voert waer dat zaeck
dat dit voerseijde huijs ende erve niet goet genoech en waer Aernt Pietersz. sijn renten ante versien,
soe soude hij hem voert versien op alle Claes Betkijns voersz. goede, waer zij gelegen sien. In
oirkonde dese brieve bezegelt mit onse zegelen. Int jaer ons heren duijsent driehondert ende
tnegentich tsdinxdage na dertienden dach.
Nr. 354 folio 68 d.d. vrijdag na St. Martijnsdag 1402.
Transficx.
Wij Gerijt Jansz. ende Floris van Sonnevelt scepenen in Leijden oirconden dat voer gerechte quam
Claer, Aernt Pietersz. wedwi ende gaf over mit horen gecoren voochts hant den heijligen geest
meesteren als Willem Jan Willemszsz. ende Gerijt Willem Jan Betteszsz. enen scepen brief daer dese
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scepen brief doersteken is mid recht ende mid vonnesse als recht is. Ende scepenen wijsden die
heijlige geest meesteren voersz. of diet naemaels wesen sullen mede te winnen ende te verliesen in
allen schijn oft Claer voersz. selve waer. In oercond dese brieve bezegelt mid onse zegelen. Int jaer
ons heren duijsent vierhondert ende twie tsvrijdage na sinte Martijns dach inden winter.
Nr. 355 folio 68 d.d. 13-02-1445.
Diversce pachten deen helfte toebehorende Wouter Stien.
Wij Dirck Coen Gerijtsz. ende Jan Wermboutsz. scepenen in Leijden oirkonden dat voer ons quamen
Floris Gerijtsz., Jan Dircxz. voer hen selven ende Jan voersz. lovede voer alle sijnen broederen ende
zuster, Willem Dijc Claesz. voer hem selven ende Willem Dijc voersz. lovede voer alle sijne broederen
en zusteren, Gerijt Jacopsz. voer hem selven ende Gerijt voersz. lovede voer alle sijne broederen
ende zusteren ende voer alle Gerijt Heijnricxz. kinderen, Claes Stevensz. als een voocht van Vole wijf
sijnen wijve ende Claes voersz. lovede voer broeder Jacop sijns wijfs broeder, ende geliede dat sij
samentlic gegeven ende bewijst hebben die heijlige geest meesteren van Leijden alse Claes Post,
Heijnric Heijnricxz., Wermbout Korstantsz., Screvel die Bruijn ende Sijmon Jan Stiensz. tot des heijlige
geests behoef voer Jan Gerijt Montfoerdensz. hoer broeder ende ooms memorie, sulke renten
staende up huijsen ende erven als hier nae bescreven staen. Eerst up Jacop Cornelisz. huijs ende
erve gelegen an die Stienschuijr, die helft van een ende vijftich comans groot tsiaers ende heeft
belegen an die een zijde die Vliet ende an die ander zijde Dirc Jansz., streckende voer wter Ouder
Vest after an IJsbrant Martijnsz. erve. Item up Dirc Jansz. ende Griete van der Burchts huijs, die helft
van achtien comans groot ende vier penningen tsiaers ende heeft belegen an die een zijde Jacop
Cornelisz. ende an die ander zijde Hillegont ende Heijnric hoer dochter, streckende voer vter Ouder
Vest after an Jacop Cornelisz. erve. Item op Hillegont ende Heijnric haer dochter hore beijder huijs
ende erve die helft van vijftien comans groot tsiaers ende heeft belegen an die een zijde Dirc Jansz.
ende an die ander zijde Walich Garbrantsz., streckende voer vter Ouder Vest after an Walich
Garbrantsz. erve. Item op Walich Garbrantsz. huijs ende erve, die helft van vier ende vijftich groot
ende ses penningen comans paijments tsiaers ende heeft belegen an die een zijde Hillegont ende
Heijnric hoer dochter voersz. ende an die ander sijde IJsbrant Martijnsz., streckende voer wter Ouder
Vest an IJsbrant Martijnsz. erve. Item up IJsbrant Martijnsz. huijs ende erve die helft van vijf ende
dertich comans groot tsiaers ende heeft belegen an die een zijde Walich Garbrantsz. ende an die
ander zijde Jacop Onderwater, streckende voer vter Ouder vest after an IJsbrants voersz. erve. Item
op Jacop Onderwaters huijs ende erve die helft van vijf ende dertich comans groot tsiaers ende heeft
belegen an die een zijde IJsbrant Martijnsz. ende an die ander zijde Jacop Willemsz., streckende voer
vter Ouder Vest after an Jacop Willemsz. erve. Welke renten voersz. men betalen sel alle jaer tot
Voerschoten ende Valkenburger marcten. Voert soe is voer ons scepenen voersz. gecomen Katrijn,
Jan Gerijtsz. wedewij mit hoers gecorens voochts handt ende bekende dat zij die principalen brieven
vanden voersz. renten onder hoer heeft tot des heijlige geests behoef ende tot hoers selfs alsoe die
wederhelft vanden voersz. renten hoer toebehoren. Ende Katrijn voersz. lovede voer hoer ende horen
erfgenamen ende nacomelingen, waert datter die heijlige geest meesteren die nu zijn of namaels
wesen sullen den principael brieven tot eenigen tijden behoefden om hoer rechten daer mede te
vorderen. Soe sullen Katrijn voersz. of hoer erfnamen willich ende bereet daer toe wesen den heijlige
geest meesteren tot des heijligen geests behoef die brieven tot alre tijt wt te reijken om hem daer
mede te behelpen in horen rechten. In oirkond desen brieve bezegelt mit onse zegelen. Int jaer ons
heren duijsent vierhondert vijf ende veertich opten dertienden dach in februario.
Nr. 356 folio 68v. d.d. zaterdag na St. Aechtendag 1343.
Twie scellingen goet gelts tsiaers gecoft van Mathijs Jans Mildensz. ende van dander 4 st. goet
gelts tsiaers staet die copie in oude register folio 3.
Wij Bertelmeus vander Grafte ende Huge Pietersz. scepenen in Leijden maken condt allen luijden dat
Mathijs Jans Mildensz. voer ons quam ende geliede dat hij vercoft heeft coman Phillips ende
Coppaerd de Valkenaer die nu ter wilen meesters sien van den heijligen geeste van Leijden twie
schellingen hollants vrijs gelds siaers tote des heijligen geests behoef voersz. op sijn huijs ende op
sijn erve dat belegen heeft Jacop Hannensz. mit sijnen huijse ende erve an die eene sijde ende Gered
de Vos mit sijnen huijse ende erve an die ander zijde. Ende dese renten voersz. jaerlicx te betalen
tote Voerscoter marcte. Ende Mathijs voersz. die heeft hem beliet betaelt van dese renten voersz. In
oirkonde dese brief bezegelt mit onse zegelen. Gegeven int jaer ons heren duijsent driehondert drie
ende viertich des saterdages na sente Aechten dage.
Nr. 357 folio 68v. d.d. maandag na St. Pouwelsdag 1371.
Thien scellingen goet gelts tsiaers staende upten hulfte van een huijs ende erve gelegen inder
Graefinnen stege, twelck nu die Diefstege is.
Wij Jan Vos Jansz. ende Huge van der Hant scepenen in Leijden oirkonden dat voer ons quam
Dammes Gered Saijen zone ende bewijsede IJsebrant Roetaertsz. ende Sijmon Willemsz. nu ter
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tijden vijtmeesters sien van den heijligen geest of naemaels wesen sullen tot des heijligen geest
behoef voersz. tien scellingen hollants goets gelts tsiaers. Te betalen alle jaer tot Voerscoter marcten,
te versiene ende staende op die helft van eenen helen huijse ende erve dat gelegen is inden
Gravinnen stege op die zijde ter stratewaert ende belegen heeft theelhuijs ende erve voerseijt an die
ene zijde Geertruijt Dircs weduwe van den Bosche mit Dirc van den Bosche haren zoen ende Gered
Jan Geredszsz. an die ande sijde, beijde mit horen huijsen ende erven. Ende van dese tien scellingen
tsiaers voersz. selmen alle jaer doen Lijsebet Dammas wijf was voersz. jarichtijt alse zede ende
custumelic is. In oirkonde dese brieve bezegelt mit onsen zegelen. Int jaer ons heren duijsent
driehondert een ende tseventich tsmanendages na sinte Pouwels dach assumpsio.
Nr. 358 folio 69 d.d. 10-03-1400.
Twie ende dertich scellingen ende acht penningen tsiaers mitten houde.
Wij Jan Jan Vockenszsz. ende Jan Huijgensz. van der Hant scepenen in Leijden oirkonden dat voer
ons quam Ghijsbrecht Pouwelsz. ende geliede dat hij gecoft heeft jegens Alijt Jan heren Hartmansz.
weedwij een erve te poortrecht dat after zijn huijs ende erve gelegen is om twie ende dertich
scellingen ende achte penningen hollants comans paijments siaers. Te versien ende staende up
Ghijsbrechts huijs ende erve voersz. daer dit erve after an leijt. Ende gelegen is in die Diefstege ende
belegen heeft an die een sijde Pieter Wit ende an die ander zijde Brechte, Gerijt coster ende
Remburch, Jan Baertouts weedwi. Ende dese renten selmen betalen alle jaer tot Voerscoter marct.
Voert sient voerwaerden waer dat sake dat dit voerscreve in cope of in besterfte quame, soe selment
vervoorhuijren mit sestien penningen hollants comans paijments. In oirkonde dese brief bezegelt mit
onse zegelen. Int jaer ons heren duijsent vierhondert upten tiensten dach van maert.
Nr. 359 folio 69 d.d. maandag na Beloken Pasen 1411.
Transficx.
Wij Dirc van Oestgeest ende Gerijt Pieter Gobburgerszsz. scepenen in Leijden oirkonden dat voer
gerecht quam Jan Hugensz. van der Hant ende gaf over Willem Jan Willemszsz. ende Heijnric Willem
Vlamincxz. als heiligen geest meesters tot de heijligen geests behoef enen scepen brief daer dese
brief doersteken is mit recht ende mit vonnesse alse recht is. Ende scepenen wijsden die heijlige
geests meesters voersz. of diet naemaels wesen sullen tot des heijlichs geests behoef mede te
winnen ende te verliesen in allen schijn oft Jan Hugen voersz. selver waer. Voert lovede Jan Hugensz.
voorn. den heijligen geests meesters voersz. of dier naemaels wesen zullen tot des heijligen geests
behoef die renten die inden voersz. brieve beroert sien, te waren jaer ende dach alse recht is alsmen
een vrij goet sculdich is te waren. Ende Jan Hugensz. van der Hant liede hem hier of voldaen ende
betaelt den lesten penninc mitten eersten. In oirkonde desen brief bezegelt mit onsen zegelen. Int jaer
ons heeren duijsent vierhondert ende elve tsmanendages na Beloken Paeschen.
Nr. 360 folio 69 d.d.
Een Wilhelmus schilt tsiaers.
Betreft een akte in het Latijn.
Nr. 361 folio 69v. d.d. 10-05-1568.
21½ scellingen tsiaers ter losse opte stede van Leijden van eenen afghebroocken rame.
Kanttekening: Dese voorn. twintich schellingen ende acht penningen zijn ofgelost alst blijck bijde blaffert 93.

Wij schout, burgermeesteren, schepenen ende raiden der stede van Leijden doen condt eenen
ijegelicken dat wij inden jare 1567 in martio bij consent vande gemeenen vroetschape der voorsz.
stede tot meerder fortificatie stercte ende verzeeckertheijt van dien hebben doen demolieren ende
opbreecken alle de buten ramen deser stede die men nomde Grevelingen ende die nieuwe streecken.
Daer van deijghenaers deur onsen bevel alle thout, ijser ende straetwerck thoren profijte opgenomen
ende thuus gehaelt hebben. Ende wij luden totter voorsz. stede behouf de grondt ende tlandt van dien
an ons ghenomen ende de voorsz. eijghenaers belooft hebben vande pachten daer op staende te
bevrijden ende hemluden bovendien te voldoen tot taxatie ende schattinge van scepenen. Bekennen
daer omme achter volghende de schattinge daer van gedaen schuldich te wesen den heijligen gheest
meesteren deser stede totter heijlige gheest kinderen behouf de somme van een ende twintich stuvers
ende acht penningen paijments jaerlixe losrenten. Te betalen alle jare den vijfthiensten aprilis, daer
van teerste jaer losrenten voorzeijt ghevallen ende verschenen zal wesen den vijfthiensten aprilis
anno 1500 neghen ende tzestich ende dan zoe voorts jaerlix ghedurende zoe langhe ende ter tijt toe
wij luden die voorsz. renten mitte somme van zeventhien gulden van 40 groten tstuc ende vier stuvers
in hooftgelde ende mit alle de verscheenen onbetaelde renten afgelost ende gequeten zullen hebben.
Hier onder mits desen verbindende alle der stede goede ende innecomen, roerende ende onroerende,
jegenwoordich ende toecomende, actien ende crediten gheen van dien wtghezondert. Renuchierende
voor ons ende onse naecomelingen van alle brieven van Staten ende atterminatie relieven ende
respiten ende voorts van alle andere exeptien gratien ende benefitien van rechten. Welcke voorsz.
losrente sprutende is ter cause ende in betalinge vanden achtienden raem opte vierde nieuwe streeck.
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Ende hebben des ten oirconden tgroote zegel der voorsz. stede Leijden hier an doen hanghen. Op
den thienden meije anno 1500 acht ende tzestich. Ende opte plijcke stondt geteeckent J. De Hout.
Nr. 362 folio 70 d.d. 16-09-1536.
Vijf karolus guldens tsiaers ter losse.
Wij Claes Adriaensz. ende Adriaen Jansz. schepenen in Leijden dat voor ons quam Cornelis
Sijmonsz. bierdregher ende beliede schuldich te wesen Gerijt Beuckels zoon Butewech vijf gouden
karolus guldens van veertich grooten tstuck tsiaers eewige ende erflicke renten. Te betalen alle jare
tot sinte Lamberts dage, daer of teerste jaer renten verschijnen zal tot sinte Lamberts daghe alsmen
scrijft dusent vijfhondert zeven ende dertich ende zoe voorts van jare te jare daer an volgende dese
voorsz. renten te betalen. Te versien ende te verhalen an alle die goeden die Cornelis Sijmonsz.
voorsz. nu ter tijt heeft ende naemaels vercrijgen zal, roerende ende onroerende waer ende waer an
die gelegen zijn of bevonden zullen worden, binnen steden, dorpen ende dair buten zonder enich
weer van rechte tzij geestelick of waerlick dair jeghens te doen of te doen doen in eenigher manieren
hoemen dat zoude mogen dencken, peijnsen, vinden ofte visieren. Des zijn voorwaerden dat Cornelis
Sijmons zoon voorsz. zijnen erven ende nacomelingen dese voorsz. renten zullen mogen lossen tot
horen belieften tot eenen male den penning mit zestien in hooftgelde ende mit zulke renten als naden
beloop des tijts verschenen zullen wesen als die lossinge geschiet, in paijmente den gouden
coervorster rijnsche gulden van 75 int marck voor 28 st. den gouden philipus gulden van 74 int marck
voor 25 st. den voorsz. karolus gulden van 84 int marck voor 20 st. ende alle anderen paijmente ons
genaden heeren nae den advenant gerekent. In oirkonden desen brief bezegelt mit onsen zegelen. Int
jaer ons heeren dusent vijfhondert zes ende dertich opten 16e dach in septembri. Ondertekent J.
Deijman.
Nr. 363 folio 70v. d.d. 07-05-1568.
Transficx.
Wij Mourijn Claesz. ende Dirck Jacobsz. van Wtgheest schepenen in Leijden oirkonden dat voor ons
gecompareert is Gerijt Boeckelsz. Butewech onse mede broeder in vroetschape ende bekende in pure
ghifte gheghegen ende getransporteert te hebben, ghaf ende transporteerde mits desen de heijlige
gheest meesteren deser stede totter heijlige geest kinderen behouf een jaerlixe losrente brieve van vijf
gouden karolus guldens van veertich grooten vlaems tstuck, sprekende op Cornelis Sijmonsz.
bierdrager, verschijnende alle jare sinte Lambrechts dage, ter losse teffens den penning zestien
mitsgaders alle recht ende actie hem comparant anden voorsz. losrentebrief ende ande renten ende
hooftsomme van dien daer inne begrepen competerende. Omme daer mede te mogen eijsschen ende
manen, winnen ende verliesen in allen schijn oft hij comparant voorsz. zelfs ware. In oirconden desen
briefve bezegelt mit onsen zegelen. Opten zevenden meij anno 1500 echt ende tzestich. Opte ploije
stonts getekent. J. de Hout.
Nr. 364 folio 70v. d.d.
Item Wilhelmus des Vlaminck ende Agatha (filia Theodiri) de Haerlem constitueert Hanc
cappellaen, super altaris St. Annen.
Dit is een akte in het Latijn betreffende een fundatie. Hierin worden nog genoemd Theodrico folio
Nijcolai oppidano in Harlem, Ghisberto de Noortich, Theodrico de Lis oppidano in Leijden, Otgero filio
Otgeri als getuigen en Jonannis de Hamer de Leijden clexicus.
Nr. 365 folio 71v. d.d. 12-08-1532.
Octroije ende consent bijden keijser Karolus ten voordele van Clementia Heijndrick Paedts
dochter vergundt omme te moeghen coemen tot eenijghe dispositie testamentare van haere
guederen te legateeren aen ettelicke godtshuijsen binnen Leijden.
Kaerle bijder gratie godts toomsch keijser altijt vermeerder srijcx, coninck van Germanie, van
Castillien, van Leon, van Arragon, van Navarre, van Napels, van Sicillien, van Maillorque, van
Sardanie, van den eijlanden Indien ende vasten lande de zee Oceane, eertshartoghe van Oostrijcken,
Hartoge van Bourgoinguen, van Lotteringen, van Brabant, van Lemburch, van Luxenburgh, grave van
Vlaenderen, van Artois, van Bourgoingue, palsgrave ende van Henegouwe, van Hollandt, van
Zeelandt, van Ferrette, van Hugenault, van Namen etc. prince van Swave, margrave des heijlicx rijcx,
heere van Vrieslandt, van Salnis, van Mechelen, vanden lande van Overijssel, van der Citeijt, Stelen
ende landen van Utrecht ende domininateur in Asie ende Affricque, allen den gheenen die deesen
onssen brief sullen sien saluijt. Wij hebben ontfanghen die oetmoedijge supplicatie van Clementia
Heijnrick Paedts dochter wonende in onsse stadt van Leijden, inhoudende dat hoe wel haer ouders
salijger memorien dickwils binnen haer leven verclaert hadden dat zijluijden zeeckere thijen margen
landts geleeghen buijtten de Witte poorte onser voorsz. stede van Leijden achter Bosschuijssen
gedestineert hadden vercocht te worden ende de penninghen van dien tot renthen den penninck
achthien geëmploieert te worden omme de zelve renthen naer haerder door gegundt ende gegeven te
worden tot onderhoudenisse van Ste. Pieters kercke, Ste. Katherinen gasthuijs, den heijligen gheest
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ende den armen huijssitters, allen binnen den zelver stede van Leijden. Ende alzoe de selve haer
ouders deeser werelt overleeden sijn sonder dat tzelffde effectuelick geschiet ofte volbracht es
geweest ende de voorsz. landen aen haer als erffgenaem van haer ouders gedevolueert zijn, soe en
dorste zij met goeder conscientie die voorsz. thijen marghen landts hueren erffgenamen nijet
achterlaeten, wel wetende dat die zelffde often penninghen vuijt crachte van haer ouders wille
toebehoeren ende gedestineert waeren tot onderhoudenisse vande voorn. gheestelijcke plaetsen
ende arme miserable personen. Mits twelck zij suppliante gaerne soude willen tot effecte brenghen
ende bij huere testamente ordonneeren ende maecken dat de voorsz. thijen margen landts soude
vercocht wordden ende de penninghen daer van commende tot renthen geëmploieert worde, den
penninck 18 omme vanden geheele renthe die daer voor gecocht zoude moegen worden, de voorsz.
gheestelicke dienste bij egale porcien gedistribueert te worden ten euwighen daegen. Maer al zoe bij
onse placcaten schijnt verboden te weesen dat men gheen erfgoeden soude moegen maecken,
legateeren ofte geven eenijghe gheestelicke plaetsen, huijssen ofte collegien, soe verdacht zij
supplianten dat overmits dien redenen die voorsz. hoere ordonnantie soude moeghen questie
maecken onder hueren erven naer haeren overlijden ende bij eenijghen verstaen worde de zelve
maeckinghe nijet te moegen subsisteeren als wesende contrarie ende precudicia onsser voorsz.
placcaten, twelck nochtans zulcx nijet te verstaen en es aengemerct dat de renthen gelost zouden
moegen worden ende zulcx gereduceert tot penningen ende daeromme nijet begreepen onder onsse
voorsz. placcaten. Omme alle welcke twisten, inconuevienten ende moeijten te schuwene, zoe heeft
zij suppliante ons seer outmoedelick versocht dat ons gelieve wille haer te consenteeren, gunnen
ende octroijeren te moegen volbrenghen tgundt dat voorsz. es ende haer daer up te verleenen ende
doen expedieeren onssen openen brieven in behoirlicke forme. Soe ist dat wij de saecken voorsz.
overgemerct ende hijer up gehadt t’advijs van onssen lieven ende getrouwen d’eerste ende andere
luijden van onssen Raide ende Reeckeninghe in Hollandt der voorn. Clementia suppliante genegen
wesende tot haerer voorsz. beede ende supplicatei begeerende die vermeerderinghe der aelmoessen
vanden armen thuerluijder alimentatie ende onderhoudenisse hebben inden gevalle als boven
gegonnen, geoctroijeert ende gewillekuert, gonnen, octroijeeren ende willekueren haere gevende
oirloff ende consent vuijt sonderlinge gratie bij deezen onssen brieve dat zij bij testamente codicil off
andersins om te volbrengen tot goede effecte die vuijtterste wille van huer voorsz. ouders zall moegen
maecken ende ordineeren te vercoopen naer huere overlijden bij eenijge die zij daer toe committeeren
ende nomineeren zal die voorsz. thijen marghen landts omme die penninghen daer off commende
geëmploieert te wordene tot losrenten den penninck achtiene ende die zelve losrenthen jaerlicx
ontfanghen te wordden bij ghelijcke portie tot behouff ende onderhoudenisse vanden voorsz. kercke
van Ste. Pieters, Ste. Katherine gasthuijs, den heijlijgen gheest ende den armen huijssitters binnen
onser voorsz. stadt van Leijden, met alsulcke andere gheestelicken lasten als zij suppliante daertoe
ordonneeren zall sonder daerom eenichsins tegens ons te misdiene ende mesbruijcken off te
transgresseeren ende overtreeden onse ordonnantien ende verboden hijer up ter contrarien gedaen
ende gepubliceert bij onse brieven van placcate als vorsz. es. Ontbiedende daeromme ende beveelen
den voorsz. van onsen Raden ende Reeckeninghe in Hollandt ende allen anderen onsen rechteren,
justicieren, officieren ende ondersaten wijen dit aengaen off roeren sall moeghen ende eenen ghelijck
van hem bijsondere, zoe hem toebehoeren sal, dat zij die voorn. suppliante van dese onser gratie,
octroij ende consent einder voegen ende manieren voeren verhaelt, doen laeten ende gedoogen
rustelick, vredelick ende volcoemelick genijeten ende gebruijcken, zonder haer te doene ofte te laeten
geschieden eenich hinder, letsel ofte moeijenisse ter contrarie, want ons alsoe ghelieft. Des
toirconden zoe hebben wij onssen zegelen hijer aen doen hanghen. Gegeven in onser stadt van
Brussele den 12e dach van ougst int jaer ons heeren duijsent vijffhondert ende tweendartich van
onssen keijserrijck t’derde ende van onssen rijcken van Spangien van tween, Cecillen ende anderen
27e was. Op de plijcke geteeckent bijden keijser in zijnen Rade en bezegelt mettet groote roode
wassche zegele twelck tot dier ende dijer gelijcke saecken gebruijckt wordt vuijthangende in double
staerten.
Nr. 366 folio 72v. d.d. 18-12-1547.
Vercoopinghe ende coopbrieff der voorsz. landen ghedaen ende verleeden bijde testamenteurs
vande voorsz. testatrix aen ende te behouve van Joost Jacobsz. wantsnijder.
Ick Adriaen Zeverts zoon van Roon schoudt inden ambochte van Zueterwoude oirconde dat voor mij
ende ghebuijren als tuijghen hijer ondergheschreven ghecomen sijn in haeren properen personen
Jacob Jansz. van der Ghraft, Willem Jacobs Willems zoons zoon, Willem Aelbrechts zoon ende Pieter
Paedts Pietersz. kerckmeesteren van Ste. Pieters kercke, Willem Dircxz. olijslager, Claes
Lambrechtsz. brouwer, Mees Doesen, Henrick Cornelisz. de Wilde ende Gherijt van der Mije
Roeloffsz. gasthuijs meesteren van Ste. Catherijnen ghasthuijsse, Quijrijn Allertsz., oude Dirck Jansz.,
Heijnrick Florisz. van Wassenaer ende Cornelis Claesz. wantsnijder heijlijgheest meesters ende
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Maerten Jansz., Cornelis Claes Adriaensz. emde Willem Willem Bouwensz. zoon arme huijssit
meesters van Ste Pieters prochie, alle binnen der stede van Leijden ende bekenden hue dat die
testamentoirs van Clementia Heijnrick Paedtzen dochter zaliger gedachten als heer Joachim Jansz.
commenduer tot Leijden voorsz., Jan van Endegheest schoudt tot Oestgheest ende Jacob Deijman
secretaris der voorsz. steee van Leijden vuijt crachte van seeckere testamentelicke vuijterste wille,
gemaect ende gepasseert bij Clementia voorsz. mitsgaders zeeckere octroij van der K. M at vercost
hebben ten proffijte ende behouff der voorsz. kercke ende arme huijssen, Joost Jacobsz. wantsnijder
inwoenende poorter van Leijden voorsz., thijen margen vrij lants bij den hoop geleeghen buijten
Leijden achter Bosschuijssen inde ambochte van Sueterwoude voorsz. Ende hebbe beleegen aende
noortzijde Onsser Liever Vrouwen Kercke binnen Leijden, ande zuijtzijde Ste. Catharijnen gasthuijsse
voorsz., tconvent van der Lee ende Cornelis Huijgensz. tot Voorschoeten te zaemen, aen twesteijnde
de Nijeuwe Vliet ende aen toosteijnde tconvent van Puel buijten Leijden. Ende alsoe die voorsz,
testamentoers mede voor mij schoudt ende gebuijeren voorn. compareerende, wel ende
deuchdelicken ten vollen bekenden betaelt te zijn van de voorsz. coop ende ontfanghen te hebben
van den voorn. Joost Jacobsz. als cooper der landen voorsz., den lesten penninck mitten eersten,
mitsgaders dat die voorsz. kerckmeesters, gasthuijs meesters, heijligeest meesters ende huijssitte
meesters bekenden dat zij naer vuijtwijsen het testamente voorsz. wel ende deuchdelicken vanden
voorn. testament vuijten handen vande voorsz. testamentoers voldaen ende betaelt sijn ende die
penninghen ghecommen vanden coope der voorsz. lande tot proufijte der selver kercke ende arme
huijssen, achtervolgende het testament van Clemense voorsz. geëmploieert ende beleijt sijn. Soe ist
dat die kerckmeesters, gasthuijs meesters, heijlijgeest meesters ende arme huijssiite meesters voorsz.
voor hem ende hoeren nacoemelinge vande voorsz. vier godthuijssen ende armen weeghen loofden
Joost Jacobsz. voorsz. deeze voorsz. thijen morgen landts, vrij te waren jaer ende dach alst recht is
ende alsmen van buijerlandt inden ambocht voorsz. schuldich us te waeren. Hijer onder verbindende
elcx vander voorsz. vier godtshuijssen ende armen meesters van weeghen die godtshuijssen ende
armen voorn. alle huere gueden, roerende ende onroerende die zij nu ter tijt hebben ende oeck noch
crijgen zullen, omme de voorsz. Joost Jacobsz. daer aen zijn schade, hinder, letsel off interest te
moegen verhaelen, achtervolgende sijnder coope mit cohertie ofte executie van allen rechten,
hoefven, vierschaeren, consistorien gheestelick ende waerlick, zulcx ende aldaert hem Joost Jacobsz.
gelieven zal. Alle dunck sonder arch ende liste. Hijer hebben bij an ende over gheweest Gherrijt
Maerts zoon ende Pieter Willems zoon als tuijghen ende buijrluijden inden ambochte voorsz. Des
toirconde zoe hebbe ick Adriaen Zeversz. schout voorsz. in tegenwoordiheijt vande voorn. tuijgen
ende buijerluijden dezen brieff bezegelt met mijnen zegel hijer aen gehanghen. Int jaer ons heeren
duijssent vijff hondert zeven ende veertich opten achthijenden dach in decembrij. Bezegelt met een
groenen wassen zegele vuijthangende in double staerten.
Nr. 367 folio 73v. d.d. 19-12-1547.
Approbatie ende ratificatie der voorsz. coope bij burghermeesteren ghedaen ende den voorn.
armen huijsen vergundt.
Wij schoudt, burghermeesteren ende schepenen der stede van Leijden kennen ende lijden huer dat
wij den kercke meesteren van Ste. Pieters kercke, gasthuijs meesteren van Ste. Catharinen gasthuijs,
heijlige geest meesteren ende huijssitte meesteren van Ste. Pieter parochie binnen Leijden den
zelven kerckmeesteren, gasthuijsmeesteren, heijligen geest meesteren ende huijssitte meesteren
gementioneert inden briefve daer deezen brieff duersteecken es, geconsenteert ende geoorloft
hebben ende consenteeren mitsdezen te doen inden waeringhe beloftenisse ende in als, zoe den
zelven brieff luijt ende inhout. In kennisse der waerheijt zoe hebben wij desen brieff bezegelt mitten
zegele vander voorsz. stede die wij daegelijcx gebruijcken hijer an gehangen. Int jaer ons heeren
duijssent vijff hondert zeven ende veertich upten negenthienden dach in decembrij. De
onderteijckeninge upte plijcque J. Deijman ende bezegelt met stadts zegelen in groenen wasse,
wezende deur den voorgaende gesteecken vuijthangende in dubble staerten.
Nr. 368 folio 73v. d.d. 04-12-1604.
Vercoopinghe ende overdracht der voorsz. thien margen ghedaen bij de kinderen van
Heijndrick Franckensz. van Diemen als wesende haer aenghecoemen bij erffenisse van haer
beste vader Joost Jacobsz. voorn. aende meesteren vanden godtshuijsse voorsz.
Ick Pieter Mees zoon van tRietvelt schoudt inden ambochte van Zueterwoude doe condt eenen
ijghelicken dat voor mij ende voor Vechter Willems zoon ende Pieter Adriaens zoon schepenen inden
selven ambochte als getuijgen ten deezen versocht, gecoemen ende gecompareert zijn Jan
Heijnricxz. van Diemen ende Jan Gerritsz. goudtsmit woenende tot Leijden als brueder ende
schoonbrueder ende overzulcx bloetvoechden van Margriete ende Dieuwertgen Heinricx dochteren
haer zusteren ende speciale procuratie hebbende van Heinrick Vranckensz. van Diemen haer vader
ende mede voocht over de voorsz. kinderen, gepasseert voor schout, burgemeesteren ende raeden
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der stadt Delft in date den 28 e octobris anno sesthienhondert ende vier, mij schout ende den
schepenen vertoont. Ende bekenden in dijer qualite mitsdezen vercoft te hebben de meesters vanden
heijlijgen gheest huijsse tot Leijden ten proffijte vant zelve heijlijghen gheesthuijs thijen margen vrij
landts, bijden hoop zonder maet zoo groot ende cleijn als tzelve gelegen is buijten Leijden achter
Bosschuijssen inden ambochte van Sueterwoude voorsz., zonder nochtans inde onder ofte overmate
te willen gehouden te zijn. Beleghen hebbende aende noortzijde Onsser Liever Vrouwen kercke
binnen Leijden, aende zuijtzijde Ste. Catherinen gasthuijs, tconvent vander Lee ende eertijts Cornelis
Huijgensz., nu Jan Adriaensz. voerman, aent westeijndede Nijeuwe vliet ende aent oosteijnde
tconvent van Poel buijten leijden. Beloevende de voorsz. comparanten tvoorsz. landt vrij te waeren als
recht es. Onder verbandt vande guederen der voorsz. kinderen, roerende ende onroerende,
jegenwoirdijghe, toecoemende, actien ende crediten egheen vuijtgesondert ter executie van allen
rechten ende rechteren. Transporterende ten profijte vande voorsz. heijligen gheest huijsse tot
meerder verseeckerheijt deezer coope de brieven begrepende tvoorsz. landt daer up deesen es
getransfixeert omme daer mede te winnen ende te verliesen. Voorts bekenden zij comparanten ter
saecke deezer vercoopinge voldaen ende betaelt te weesen den eersten penninck metten lesten.
Ende dat met een renthebrief van hondert carolus gulden siaers, te lossen mit achthijen hondert
carolus gulden. Ende als schultbrieff inhoudende die somme van twee duijssent vier hondert ende
vijftich carolus gulden op zeeckere termijnen te betaelen. All zonder fraude. Toirconde heb ick schout
voorsz. deesen ten verlijde vande genompde comparanten mit mijn vuijthangende zegel bevesticht
ende bijden voorn. schepenen gedaen teijckenen. Upten vierden decembris anno zestienhondert ende
vier. Onderteijckent Vechter Willemsz., bij mij Pieter Adriaensz. Ende upte ploije D. Egmont ende was
gezegelt met een rooden wasen zegelen duer de twee voorgaende brieven gesteecken,
vuijthangende in dubble staerten.
Folio 75 t/m 102 ontbreken.
Nr. 369 folio 103 d.d. 10-04-1358
Item up dese wterdijck staet noch 20 st. tsiaers mitten houde ende die twie rinsch gulden die
de stede van Leijden plach te geven zijn of gecoft.
Wij Costijn van der Bregge ende Gered Heerman scepenen in Leijden doen cond allen luden dat
quam voir ons IJsebrant Vranckensz. ende belovede te waren Pieter Sijmansz. jaer ende dach vrij
ende commerlois dat vierendeel van enen vterdike die gelegen is inden ambocht van Zoeterwoude.
Ende belegen heft an die ene zijde Jan Vrankensz. an dander zide die heijlige gheest van Leijden, dat
ene ende die dijc ende dat ander ende die Rijn. Ende beliede him daer of betaelt den leste penning
mitten eersten. In oirkonde desen brieve bezegelt mit onsen zegelen. Gegeven int jaer ons heren
1300 acht ende vijftich op den tienden dach van Aprille.
Nr. 370 folio 103 d.d. niet gedateerd.
Een scepen brief waer mede die testamentoirs van Lijsbet Gerijts dochter van Leijden den heijligen
geest transporteren zekere percelen van erfgens, landen ende pachten, leggende inden ambochte
van Soeterwoude buijten dijcx tegen die Minrebroeders over. Ende dese voirsz. perceelgens hebben
die heijlige geest meesters weder omme getransporteert die burgermeesters der stede van Leijden
alst blijct bij transficx anden selven brief. Alsoe dat die burgermeesters voirsz. vele diversche
perceeltgens van landen mit recht geëijgent hebben, twelck die luijden die tvoirsz. landt toebehoerde
voer de pacht hebben laeten leggen. Ende die voirsz. burgermeesters hebben tselfde landt eens deels
doen wtdelven ende stalen daer van gemaect. Ende nae die tijt hebben die heijlighe geest meesters
die voirsz. stalen mit sommige perceeltges van landen ende pachten, bedragende vier karolus gulden
ende 17½ st. tsiaers wederomme gecoft vanden burgermeesters voirsz. alst blijct bij transport
wesende oic ander voirsz. brieven ende tbesceijt vanden burgermeesters ende noch veel bijsonder
een brief die de selve Lijsbeth anbestorven is van Ghijsbrecht Paedsz. staet mede geregistreert after
die voirsz. transporten. Ende alle tgene dat dese voirsz. staelen, landen ende pachten roert leijt al bij
malcander in een dose die staende is in de lade van 15.
Nr. 371 folio 103 d.d. niet gedateerd.
Item die 20 st. tsiaers pacht die de zusteren van Rodenburch staende hadden up die voirsz. stalen,
zijn ofgecoft alst blijct bij een quijtancie bezegelt mit des convents zegel ende onderteijkent bij de
pater ende mater van tvoirsz. convent. Ende leijt in een dose staende in de laede van 15.
Nr. 372 folio 103 d.d. 23-11-1530.
Wij Joost Gerijtsz. ende Pieter Vranckensz. scepenen in Delft oirconden dat voor ons gecommen sijn
Gerijt Vranckensz., Vranc Pietersz., Dirc Woutersz. ende Adriaen Vranckensz. als testamentoirs ende
executoirs van duijterste wille ende testamente van wijlen Lijsbet Gerijts dochter van Leijden ende
hebben inder zelver qualiteijt getransporteert, gecedeert, overgedragen, transporteren, cederen ende
overdragen mits desen die heijlige geest meesters van Leijden tot behoef vanden selfden heijligen
geest alle alsulke actie ende toeseggen als Lijsbet Gerijts dochter voorsz. gehadt heeft an ende tot
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seeckere erfgens ende parceelkens van landen gelegen inden ambocht van Soeterwoude
buijtensdijcs tegen die Minrebroeders over, die den selfde Lijsbet ende haer ouders opgecomen ende
anbestorven geweest zijn bij de doot ende overlijden van wijlen Ghijsbrecht Paedts sonder dat die
testamentoors voorsz. gehouden worden enigersins tot waringe vanden selfden. Ende bekennen van
desen transpoirts als wel betaelt te wesen den lesten penninc mitten eersten. Gedaen int jaer ons
heren dusent vijfhondert ende dertich den drie ende twintichsten novembris.
Nr. 373 folio 103v. d.d. 30-01-1531.
Transficx.
Wij Frans Gerijt Doensz. ende Claes Adriaensz. schepenen in Leijden oirkonden dat voirden gerechte
quamen die heijlige geest meesteren binnen Leijden als Willem Dircxz. olijslager, oude Dirc Jan
Reijersz.sz. ende Gerijt Boeckelsz. brouwer ende gaven over voir hem ende horen nacomelingen van
des voirsz. heijligen geests wegen bij consent vande gerechte die burgermeesteren der voirsz. stede
als Dirc Ottensz., meester Willem Sijmonsz. van Oij doctor in beijden rechten, Adriaen Gerijtsz. ende
Dirck Florijs Heermalensz. totter voirn. stede behoef eenen scepenen brief van Delft daer desen brief
doersteken is mit recht ende mit vonnesse als recht is. Ende scepenen wijsden die burgemeesteren
voirsz. ende diet naemaels wesen zullen totter voorsz. stede behoef daer mede te winnen ende te
verliesen in allen schijn oft die heijlige geest meesteren voirn. ende diet naemaels wesen zullen van
des selven heijlige geest wegen zelver waren. In oirkonden desen brief bezegelt mit onsen zegelen.
Int jaer ons heeren duijsent vijfhondert een ende dertich opten dertichsten dach in januario.
Nr. 374 folio 103v. d.d. 14-04-1540.
Transficx.
Wij Jan Heije Gerijtsz. ende Jan van Endegeest schepenen in Leijden oirconden dat voirden gerechte
quamen die burgermeesteren der voirsz. stede als meester Willem van Oij doctor in beijder rechten,
heeren Gerijt van Lochorst ridder, Gerijt Boeckelsz. Buijtewech ende Jacop Claesz. houdtcoper ende
gaven over voor hem ende hoeren naecomelingen vander voirsz. stede wegen, die heijlige geest
meesteren binnen Leijden als oude Dirc Jan Reijersz.sz., Michiel Jansz., Jan Cornelisz. Coc ende
Heijnric Florijsz. van Wassenaer tot des selven heijligen geests behoef, eenen scepenen brief
deursteken mit recht ende mit vonnisse als recht is. Ende scepenen wijsden die heijlige geest
meesteren voirsz. ende diet namaels wesen sullen tottes voirsz. heijligen geests behoef daer mede te
winnen ende te verliesen in allen schijn of die burgermeesteren voorn. ende diet naemaels wesen
zullen vander voorsz. stede wegen selver waren. In oirconden desen brieve bezegelt mit ons zegelen.
Int jaer ons heren duijsent vijfhondert ende veertich upten viertienden dach in aprille.
Nr. 375 folio 103v. d.d. donderdag na St. Servaasdag 1429.
Een brief van zekere erve ende rietvelt dat Lijsbet Gerijtsdr. an gecomen es van
Ghijsbrecht Paeds.
Wij Jan Heerman ende IJsbrant van Alcmade Willaemsz. scepenen in Leijden oirkonden dat voir ons
quamen Katrijn, Ghijsbrecht Jacobsz. weduwij ende heer Jan Ghijsbrechtsz. priester elc mit sijns
voechts hant ende Jacop Ghijsbrechtsz. ende gelieden dat sij vercoft hebben mit gesamens handt
Ghijsbrecht Paedzen zoen alsulck erve ende rietvelt als hem anbestorven is van Machtelt Jans
Bruijnen doot. Welc erve gelegen is inden ambucht van Zoeterwoude bijder olijmolen ende heeft
belegen an dat oisteijnde Ghijsbrecht Jans Bruijnensz. ende an dat westeijnde Jan Dirc Coenensz. mit
zijnen molenwerf. Ende Katrijn, heer Jan ende Jacob voirn. geloefden mit gesamens hant ende elc
voir al Ghijsbrecht Paedzen voirn. dit voirsz. erve ende rietvelt te waren jaer ende dach als recht is
ende allen commer of te doen die daer nu ter tijt opstaet sonder viertich scellingen hollants comans
paijments tsiaers. Voirt beliede hem Katrijn, heer Jan ende Jacob voirn. hier of voldaen ende betaelt
den lesten penninck mitten eersten. In oirconde desen brieve bezegelt mit onsen zeglen. Int jaer ons
heren duijsent vierhondert negen ende twintich des donredages na sinte Servaesdach.
Nr. 376 folio 104 d.d. zaterdag na St. Pouwelsdag 1423.
Twintich scellingen goets gelts tsiaers, gecomen van Dirc van Bosch.
Wij Pieter van Leijden Dircxz. ende Wermbout Jansz. scepenen in Leijden oirkonden soe die heijlige
geest van Leijden heeft twintich scellingen goets gelts tsiaers op zes morgen lants, gelegen bij
Lutgens molen ende voirtijts toe plagen te horen Dirc vanden Buschs voirvaderen, daer Dirc vander
Busch voirsz. of vercoft heeft Heijnric van Driel vrij te waren sestien hont lants. So is voir ons gecomen
die selve Dirck van den Busch bij consent vanden burgemeesters als IJsebrant van der Laen, Gerijt
van Oestgeest, Jacop Heerman ende Claes Bettgen Gijsbrechtsz. ende heeft verliet also veel alst die
voirsz. sestien hont an beloept, den heijligen geest meesters alse Willem Heerman ende Wermbout
Nannensz. jaerlicx sculdich te wesen. Ende dat versekert op twie margen boemgaerts gelegen bij
Lutgens molen inden voirseijden ses margen. In oirkonde dese brieve bezegelt mit onsen zegelen. Int
jaer ons heren duijsent vierhondert drie ende twintich tsaterdagh na sinte Pouwels dach conversio.
Nr. 377 folio 104v. d.d. 01-02-1438.
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Ic Pieter van Bosch schout inden ambocht van Zoeterwoude doe condt allen luijden dat voor mij
quamen die heijlige geest meesters van Leijden als Wermbout Kerstantsz., Dirc Huijgensz. ende
Florijs Claesz. ende gelieden dat sij bij consent den gerechte van Leijden Willem Bruijnsz. tot enen
ewigen pacht wtgegeven hebben vijftalf morgen lants die gelegen sijn inden ambocht van
Zoeterwoude ende is geheten Dirc Gillisz. werf. Tsiaers om enen gouden philips bourgondisch scilt of
acht ende twintich groot voirden scilt voirsz. vrijs gelts. Te betalen jaerlicx alle iaer te Voirscoten ende
te Valkenburger marcten. Te verhalen ende versien an dit voirsz. lant ende an al Willem voirsz. goede
die hij nu ter tijt heeft of hier namels vercrijgen sal warmen die bevinden can. Welc lant de heijlige
geest an gecomen is in testament van Dirc Gillisz. doot. Ende heeft belegen an die zuijtzijde Katrijn,
Jacob Gerijtsz. mit horen kinderen, an die noirtzijde die papelike pruven van Zoeterwoude, streckende
wt der Zuijtwateringe in die Zwette. Voirt soe loveden die heijlige geest meesters voirsz. voir hoir ende
voir hoiren nacomelingen Willem Bruijnsz. voirsz. ende sijnen nacomelingen dit voirsz. lant te waren
jaer ende dach als recht is mit sulcken ongelt ende rente alst hem in testament an gecomen is, te
weten die renten die papelicken proven van Zoeterwoude enen scellinc comans paijment tsiaers ende
die heren van sinte Pancraes tot Leijden twintich comans groot tsiaers. Hier waren an ende over als
buijrluijden ende tugen Willem Heijnricxz. ende Jan Eijlaertsz. In kennesse der waerheijt soe heb ic
Pieter van Bosch als een scout voirsz. desen brief bezegelt mit mijnen zegel. Int jaer ons heren
duijsent vierhondert acht ende dertich opten eersten dach van februario.
Kanttekening: Dese gouden philippus bourgonschen schilt tot acht ende twintich grooten tstuck is opten (18 e) septembris 1617
gequeten ende affgelost bij Jan Driel ende van wegen zijn suster Neeltgen Dircxdr. met vier ende twintich gulden als vijftien
stuvers vlaems ende dertich met een jaer pacht Voerscoter ende Valckenburger marckt anno voirsz., vide den blaffert vanden
jaer 1617 folio 18.

Nr. 378 folio 104v. d.d. 27-03-1449.
Een brief van drie wilhelmus schilden tsiaers staende up een morgen ende tien gaerden lants
daer den Heijlige Geest tvierendeel of compt, gecomen van heren Keijmp Bartoutsz. priester
ende Jacop Jan Mathijsz. die molenaer.
Wij Claes Pieter Postsz. ende Jan van Zonnevelt scepenen in Leijden oirkonden dat voir ons quamen
heer Keijmp Bertoutsz. priester mit zijns gecorens voichts handt ende Jacop Jan Mathijsz.sz. die
molenaer ende gelieden dat zij samentlijck vercoft hebben die heijlige geest meesteren van Leijden
als Sijmon Jan Stiens zoen, Jan coman Jansz., Claes Gerijtsz., Gerijt Vinck, die gasthuijs meesteren
van sinte Katrijnen gasthuijs tot Leijden alse Jan Boem, Jan Claes Willemsz., Gerijt Mouwerijnsz. ende
Jan Ghijsbrechtsz. ende meesterssen van sinte Agnieten baghijns hove tot Leijden als Fije Jan
Nuweveens dochter, Clemeijns Dircx dochter van Delf ende Griete Reijnouts dochter, tot des Heijligen
geests, tot des gasthuijs ende der baghijnen behoef een morgen ende tien gaerden lants, luttel mijn of
meer, gelegen inden ambocht van Zoeterwoude ende hem anbestorven is van Durf Heijnricx dochter
ende dieselve horen man dat angenomen hadde in huijr waer ende in pachte vanden heijlighen geest,
vanden gasthuijse ende baghijnen voirsz., tsiaers om drie wilhelmus scilden. Welcke voirsz. lande
Claes Jacobsz. gebetert is noch drie wilhelmus scilden tsiaers die dese voirsz. erfnamen selve
ontfangen ende opbueren, soe hem die anbestorven sijn inder manieren voirsz. Welke drie wilhelmus
scilden heer Kemp ende Jacop voirsz. geliede dat zij die vercoft hebben den heijlige geest meesteren,
gasthuijs meesteren ende meesterssen voirsz. Ende scelden quijt alle recht, eijgendom ende
toeseggen dat zij anden voirsz. landen ende drie wilhelmus scilden iaerlixe renten te seggen mogen
hebben. Ende dit voirsz. landt heeft belegen an die een zijde Pieter Stoop ende an die ander zijde
Willem van Leijden ende Mees Louwen zoen, streckende voir vter singelgraft after an die Ganscamp.
Ende heer Kemp ende Jacop Jan Mathijsz.sz. loveden mit gesamender hant ende elcx voir al die
heijlige geest meesteren, gasthuijs meesteren ende meesterssen voirsz. of diet naemaels wesen
sullen tot des heijligen geests, gasthuijs ende baghijnen behoef dit voirsz. landt ende die drie
wilhelmus scilden tsiaers van der beterscip als voirsz. staet, vrij te waren jaer ende dach alse recht is
alsmen vrij lant ende renten sculdich is te waren ende allen commer of te doen die upt voirsz. lant
staet sonder drie wilhelmus scilden tsiaers die den heijligen geest, gasthuijs ende baghijnen voirsz.
selve daer op hebben aldaert om an genomen is. Voirt soe belieden hem heer Kemp ende Jacop
voirsz. wel voldaen ende betaelt, den lesten penninc mitten eersten. Ende geloveden malcanderen elc
den anderen vander helft hier of scadelois te houden. In oirkonde desen brieve bezegelt mit onsen
zegelen. Int jaer ons heren duijsent vierhondert negen ende veertich upten seven ende twintichsten
dach in maert.
Kanttekening: Dese pacht is afgelost opden 3e maert 1659, siet den blaffert vanden selven jare folio 2.

Nr. 379 folio 105 d.d. 02-04-1449.
Transficx.
Wij Claes Pieter Postsz. ende Jan van Zonnevelt scepenen in Leijden oirkonden dat voir ons quamen
die heijlige geest meesteren van Leijden als Sijmon Jan Stiens zoen, Jan comen Jansz., Claes Gerijt
zoen ende Gerijt Vinc, die gasthuijs meesteren van sinte Katrijnen alse Jan Boem, Jan Claes
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Willemszsz., Gerijt Mouwerijnsz. ende Jan Ghijsbrechtsz. ende die meesterssen van sinte Agnieten
baghijnhove alse Fije Jan Nuweveens dochter, Clemeijns Dircx dochter van Delft ende Griete
Reijnouts dochter, elc mit hoirs voochts handt ende gelieden alse dat sij tegen heer Kemp Berthoutsz.
priester ende Jacop Jan Mathijsz. die molenaer gecoft hebben een morgen ende tien gaerden lants
ende drie wilhelmus scilden tsiaers, gelijc den scepenen brief daer dese brief doersteken is wtwijst
ende verclaert. Soe is dat die heijlige geest meesteren, gasthuijs meesteren ende meestersen voirsz.
bekennen voir hem ende hoeren naecomelingen alse dat elc van hem anden voirsz. lande ende
renten heeft sulcken deel als hier na volcht, te weten sinte Katrijnen gasthuijs die een helft, die heijlige
geest een vierendeel ende den gasthuijse voirsz. ende der voirsz. baghijnen tsamen een vierendeel.
In oirkonden desen brieve bezegelt mit onsen zegelen. Int jaer ons heren duijsent vierhondert negen
ende veertich upten anderen dach in aprille.
Nr. 380 folio 105 d.d. 31-03-1449.
Een brief van dat Ghijsbrecht Pietersz. die lijndraeijer an genomen heeft in erfpacht die helfte
van een morgen ende thien gaerden landts daer die heijlige geest tvierendeel of compt.
Wij Claes Pieter Postsz. ende Jan van Zonnevelt scepenen in Leijden oirkonden dat voir ons quam
Ghijsbrecht Pietersz. die lijndraeijer ende geliede dat hij vanden heijlige geest meesteren van Leijden
alse Sijmon Jan Stiensz., Claes Gerijtsz., Jan comen Jans zoen, Gerijt Vinck, van de gasthuijs
meesteren van sinte Katrijnen gasthuijs tot Leijden alse Jan Claes zoen, Jan Boem, Gerijt
Mouwerijnsz. ende Jan Ghijsbrechts zoen ende vander meesterssen van sinte Agnieten bagijnhove
after sinte Pieters kerc tot Leijden als Fije Jan Nuweveens dochter, Clemeijns Dircx dochter van Delff
ende Griete Reijnouts dochter an ghenomen heeft in rechten poirtrechte te erfpachte die rechte helfte
van een morgen ende tien gaerden lands, luttel mijn of meer bijden hoop sonder maet gelegen inden
ambocht van Soeterwoude after der stede singel. Ende heeft belegen an die een sijde Aernt Danelsz.
mit die ander helft vande voirsz. lande, behoudelic dat Aernts voirsz. helft after die viver drie roede
voet ende drie quartieren van een voet breeder wesen sel dan Ghijsbrechts voirsz. helft ende an die
ander zijde Willem van Leijden, streckende voir vander singelgraft after an die Ganscamp, tsiaers drie
gouden wilhelmus scilden of paijment hore waerde mitten houde. Te betalen alle jaer tot sinte
Lambrechts dage. Des sijn voirwaerden als dit voirsz. landts compt in coop of in besterfte, soe sel
ment vervoirhuijren mit half den renten voirsz. Ende worde dit voirsz. landt of erve tot eniger tijt
gesplittet, soe selmen dese voirsz. renten daer up setten roede roede gelijc, voet voets gelijck. Ende
als dat gesplitte erve compt in coop of in besterfte, soe selment mede vervoirhuijren mit half den rente
die daer upstaen. Welke lande ende renten voirsz. toebehoirt den gasthuijse voirsz. die een helft ende
den heijligen geest een vierendeel, de bagijnen ende tgasthuijs voirsz. tsamen een vierendeel. In
oirkonden desen brief bezegelt mit onsen segelen. Int jaer ons heren duijsent vierhondert negen ende
veertich opten lesten dach van maert.
Nr. 381 folio 105v. d.d. 31-03-1449.
Een brief van dat Aernt Danielsz. an genomen heeft in erfpacht die helfte van een morgen ende
tien gaerden landts, daer den heijlighe geest tvierendeel of compt.
Wij Claes Pieter Postsz. ende Jan van Zonnevelt scepenen in Leijden oirkonden dat voir ons quam
Aernt Danielsz. ende geliede dat hij vanden heijlige geest meesteren van Leijden alse Sijmon Jan
Stiensz., Claes Gerijtsz., Jan coman Jansz., Gerijt Vinck, vanden gasthuijs meesteren van sinte
Katrijnen gasthuijs tot Leijden alse Jan Boem, Jan Claes Willemszsz., Gerijt Mouwerijnsz. ende Jan
Gijsbrechtsz. ende vander meesterssen van sinte Agnieten bagijnhove after sinte Pieters kerc tot
Leijden alse Fije Jan Nuweveens dochter, Clemeijns Dircxdr. van Delff ende Griete Reijnouts dochter
an genomen heeft in rechten poortrecht te erfpachte die rechte helft van een morgen ende tien
gaerden landts luttel mijn of meer bijden hoop sonder maet, gelegen inden ambocht van Zoeterwoude
after der stede singel. Ende heeft belegen an die een zijde Ghijsbrecht Pietersz. die lijndraeijer mit die
andere helft vanden voirsz. lande, behoudelic Aernts voirsz. helft after die viver drie roede voet ende
drie quartier van een voet breeder te wesen dan Ghijsbrechts voirsz. helft ende an die ander sijde
Pieter Stoop, streckende voor vander singelgraft after an die Ganscamp, tsiaers om drie gouden
wilhelmus scilden of paijment hore waerde mitten houde. Te betalen alle jaer tot sinte Lambrechts
dage. Des zijn voirwaerden als dit voirsz. landt ende erve comt in coop of in besterfte, soe selment
vervoirhuijren mit half den renten voirsz. Ende worde dit voirsz. landt of erve tot eniger tijt gesplittet,
soe selmen dese voirsz. renten daer op setten roede roede gelijc voet voets gelijc ende als dat
gesplitte erve compt in coop of in besterfte, soe zelment mede vervoirhuijren mit half den renten
voirsz. die daer op staen. Welke lande ende renten voirsz. toebehoirt den gasthuijse voirsz. die een
helft, den heijlige geest een vierendeel, de bagijnen ende tgasthuijs voirsz. tsamen een vierendeel. In
oirkonde desen brieve bezegelt mit onsen zegelen. Int jaer ons heren duijsent vierhondert negen ende
veertich opten lesten dach van maert.
Nr. 382 folio 106 d.d. 04-02-1520.
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Twie pondt erfpacht gelegen in Zoeterwoude bijder Waddinge op een morgen
wtgestienplaetst landt.
Wij Jan Reijersz. ende Wermbout Pietersz. scepenen in Leijden oirconden dat voir ons quam Jan
Ghijsbrechtsz. Coeman ende geliede dat hij voir hem, sijnen erven ende nacomelingen in manieren
ende voirwaerden angenomen heeft in ewigen erfpacht vanden heijlige geest meesteren binnen
Leijden als Claes Claesz., Dirc Claes Gellensz., Cornelis Pouwelsz. ende Adriaen Aerntsz. een
morgen lants twelc wt gedolven ende wt gestienplaets is, gelegen inden ambocht van Soeterwoude bij
d’Waddinge. Ende heeft belegen an die noirtzijde Dirc Jacopsz., an die zuijtzijde sinte Kathrijnen
gasthuijs, an dat oest eijnde die huijssitten van sinte Pancraes prochie ende an dat westeijnde die
heerwech mit die weterijnge. Des jaers om twie pondt hollants comans paijments. Te betalen alle iaers
tot sinte Pieters dage ad Cathedram. Te versien ende te verhalen, eerst an tvoirsz. morgen lants ende
waert dat dit voirsz. morgen landts niet goet genoech en ware dese voirsz. twie pondt hollandts
comans paijments jaerlicx an te verhalen, soe sullen die heilige geest meesteren voirsz. ende diet
naemaels wesen sullen dat voirt mogen versien ende verhalen an alle die goeden die Jan
Ghijsbrechtsz. voirsz. nu ter tijt heeft ende naemaels vercrijgen zel, roerende ende onroerende, waer
ende waer an die gelegen sijn of bevonden sullen worden binnen steden, dorpen ende daer buijten
sonder eenich weer van rechte, tsij geestelic of waerlic daer jegens te doen of te doen doen in eniger
manieren hoemen dat soude mogen dencken, peijnsen, vinden of versieren. Mit voirwaerde dat Jan
Ghijsbrechtsz. voirsz. sijnen erven ende naecomelingen dit voirsz. morgen lants altijt verbeteren sullen
ende niet verargen. Mede zijnt voirwaerden dat soe wanneer de voirsz. morgen lants compt in cope of
in besterfte, soe selment telcken vervoirhuijren jegens den heijligen geest voirn., mit die helfte vanden
voirsz. renten. In oirconden desen brief bezegelt mit onsen zegele. Int jaers ons heren duijsent
vijfhondert ende twintich upten vierden dach in februario.
Nr. 383 folio 107 d.d. 28-09-1479.
Negen comans groten tsiaers.
Wij Jacop van Bosschuijsen ende Ghijsbrecht Mouwerijnsz. scepenen in Leijden oirkonden dat voir
ons quam Dirc Woutersz. ende geliede dat hij vercoft heeft den heijligen geest tot Leijden negen
comans groten tsiaers die hij staende heeft op Claes van Haerlems cameren ende hoeren erven,
gelegen buijten die Hogewoerts poirt inden ambocht van Zoeterwoude ende verschijnen alle jaer tot
meije. Ende heeft belegen an die een zijde Jan Gerijts zoen ende an die ander zijde Claes Valkensz.,
streckende voir vanden dijck inden Rijn. Ende Dirck voirsz. lovede den heijligen geest voirn. dese
voirsz. negen comans groten tsiaers vrij te waren jaer ende dach alse recht is ende alsmen vrij renten
sculdich is te waren. Ende hier of beliede hem Dirc voirsz. wel voldaen ende betaelt, den lesten
penning mitten eersten. In oirkonden dese brieve bezegelt mit onsen zegelen. Int jaer ons heren
dusent vierhondert negen ende tseventich upten acht ende twintichsten dach in septembrij.
Nr. 384 folio 106v. d.d. donderdag na St. Geertrui tot midmaart 1322.
Vierdalf morgen landts die Gerijt Boekelsz. nu ter tijt bruijct ende 3½ morgen lants die Claes
Cornelisz. Cock nu ter tijt bruijct ende 3 morgen lands genompt die Sleter die den heijligen
gheest nu ter tijt zelver gebruijct, gecomen van joncfrouwe Aechte van Velsen.
Kanttekening: Opten (...) julij anno zessentseventich zoe hebben wij verkoft Adrijaen Willemsz. verwer deese voorste kamp
groot vierdalf mergen, streckende voor vande Rijndijck tot after aen heer Aerent van Tetruede vijckerij lant, aende west zijde de
erfgenaemen van Adriaen Jijsbrantsz. Ende dat voer die somme van elf hondert ende drientvijtich gulden ende tot resven
zevenenvijftich gulden dertien stuvers. Des zal hij de … ontfangen van zessentseventich.
In den name des vaders ende des sones ende des heijligen geests. Ic Agate Heijnen dochter van Velsen make condt ende

kenlike allen luden die dese letteren zullen sien of horen lesen dat ic bijder genade goids machtich
mire sinnen bij mijnen gaende, bij mijnen staende ende bij mijnen sonden lijve, bespreke ende geve
met mijne vrijen wille in die ere goids in rechter aelmosse ende inoerbare mire sielen den heijligen
geest tote Leijden sonder alle argelist nae minen leven, alle dat landt dat mijne es. Alsoe geheel alst
gelegen is in manieren als hier nae gescreven staet. Inden eersten soe sel die heijlige geest van
Leijden ende wie dat sijne meijsters sien, quijten ende betalen alle mijne wtvaerde alse mijn gued sel
tote den Witte broederen tote Haerlem alse van gelde te delen van kaersen te barnen vanden bloke
daerinne mijnen lichaem in leggen sal. Ende niet te hogelicker dan men mine ouders in haer wtvaerde
gedaen heeft in die ere goeds. Voirt soe willic dat die voirgeseijde heijlige geest den Witten broederen
tote Haerlem geve tien pont hollants die ic daer besproken hadde voer dese tijt, want icker mine
sepulture gecoren hadde. Voirt soe willic dat dese heijlige geest voirsz. mijnen iaersanc doe mede een
hollanschen penning tote den Witten broederen voirsz. daer ic ge…ven ben ende des gelijke in die
hooftkercke tote Leijden. Ende dese jaersanc sel staen tote drie jaren vanden dage dat ic ge…ven
ben. Ende in allen tijden alse men mijne jarichtijde doen sel van desen voirsz. drie jaren. Soe willic dat
die meijsters voirsz. geven vijf scellinge hollantse penningen den Witten broederen tote Haerlem mijne
jarichtijde mede te doene aldaer ende des gelijcken tote Leijden. Maer die vijf scellinge hollants tote
Leijden sullen sij delen tote mijnen jarichtide in manieren als hier na gescreven staet. In den eersten
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soe en selmen niement int begin vanden vigeli, vigeli penningen geven, maer soe wat priester de
ge..puent es binnen der kercke tote Leijden, die coment binnen der eerster lesse d’vigeli mede daet
voer sente Katrinen outare tote mijnre memorie. Daer soe willic dat men elcken prochijpape geve drie
hollantsche, elken cappelane drie hollandsche ende den coster also. Ende dat onder die tijt dat men
mine memorie doet voer dat voirsz. outare, des morgens in mijn jarichtide tote der misse. Soe wat
priester alse voirsz es die quame in die kercke, voer die tijt dat men kierieleijson songen hadde ende
oec mede tote mijre memorie ginge voer dat outare voirsz. nader missen dien soudemen geven des
gelijcke alsemen des avonts na mire vigeli hadde gedaen alsoe verre alse die vijf scellinge strecken
mochten. Ende soe wat priester binnen dese voorseijde tijt niet en quame, die en soude niet hebben
van dese voirsz. aelmosse. Voirt die negen kaersen die barnen zullen tote mijre vigeli nae ouder
costumen tote Leijden ende des morgens tote den misse mit den spinlichten die zel die heijlige geest
quijten van mijnen voersz. lande ewelicken sonder enige weder tale in allen mijnen jarichtijden. Ende
dese voersz. jaersanck dien selmen doen tote drien jaren tote Haerlem ende tote Leijden alle dage mit
enen hollansche penninc sonder eenich weder zeggen na dese drie jaren voirsz. ende den drien
jarichtijden. Soe wil ick dat dese heijlige geest voirsz. quijte sij van allen jaersangen maer die tien
scelling hollansch des jaers voorsz. die willic datmen geven den Witten broederen tote Haerlem
sonder meer te toe doen, vijf scellinge hollansch alle jare tote Leijden mijn jarechtijt mede te doen
ende te delen in alsulcken tijt alse voirsz. es. Ende dese voersz. tien scellingen hollansch die willic dat
sonder faute staen altoes ende ewelijke in gedenkenisse mire sielen, waer oick dat zake datmen mij
ergent nomen soude in smonen of in gebede daer begere ic datmen IJsebrande mijnen broeder voer
mij nomen ende voer hem bidden eer voer mij voert soe willic endelike ende begere dat die meijsters
vanden heijligen geest voirsz. enen lampe doen barnen in die kercke tote Leijden ewelic ende
ijmme(nemen?) in siere eren, wilke lampe barnen sal alle nachte ende alle daghe te metten te missen
ende te verspere. Ende mit dese voirsz. tien scelling hollansch mit desen voirsz. lampe ende met
alsulken coste alse voirsz. es, soe geve ic noch den heijligeest voirsz. alle mijn lant voirsz. sonder
enigen commer algeheel. Ende alsoe alset in hwrwaer hebben Reijner Harmans sone, Erlewijn die
scoemaker ende Dieric lange Willaems sone. Waer oec dat saecke dat Reijner voirsz. dat lant dat
Erlewijn voorsz. nu in hwrwaer hevet, begeerde geheel tote den sijnen alset uter hure ware, soe willic
dat Reijner die twie parcikel landts, ien pont min gelde alle jare danner ijement anders omme geven
woude ende dat tote alse langen jaren alse dese Reijner voirsz. selve begeert. Ende om dat ic Agethe
voirsz. begere dat alle dese voirsz. redene stade ende vaste blijven ende sonder enich weder seggen.
Soe hebbe ic gebeden eersemen luden heren Heijnric Spijker provisor deken van Rijnlandt, den scout,
scepenen ende raet van Leijden dat zij dese letteren met min open wilden bezegelen mit horen
zegelen. Ende wij haer Heijnric voirsz. hebben om bede joncvrou Agethen dese letteren om kennesse
d’waerheijde open bezegelt mit onsen zegel ende wij voirsz. scoute, scepenen ende raet hebben oec
om bede joncvrou Agethe ende om die mere sekerhede dese tiegenwoirdige letteren open bezegelt
met onsen poorte zegel in kennesse d’waerheijde. Gegeven int iaer ons heren dertienhondert ende
twie ende twintich des donresdages na sente Gheerden dage tote midmaerte.
Nr. 385 folio 107 d.d. 20-10-1467.
Anderhalf morgen lands gelegen an Rodenburger laen in een camp van vier morgen lands.
Wij Jan Aernt Pouwelszsz. ende Heijnric van der Laen scepenen in Leijden oirkonden dat voor ons
quamen meester Engebrecht IJsbrantsz., meester Joost Jansz. ende Mr. Jan Jan Bouwenszsz.
priesteren als executoirs ende testamentoirs van heer Willem Jan Goedensz. priester, elc mit sijns
gecorens voichts hant ende geliede dat zij gegeven ende bewesen hebben die heijlige geest
meesteren van Leijden alse Jacop Vinc, Dirc Gerijts zoen, IJsbrant Heijnricxz. die apteker ende scout
Florijsz. tot des heijligen geests behoef sulke landen als heer Willem Jan Goedensz. voirsz. after
gelaten heeft, gelegen an Rodenburger laen inden ambocht van Zoeterwoude gelijck hier na volget
ende best staet. Eerst anderhalf morgen lants luttel min of meer gelegen in een camp van vier morgen
gemeen met Kerstant Boeijensz. dier of toe behoirt twie morgen ende meester Sijmon Mouwerijnsz.
priester een half morgen. Ende heeft belegen an die oestzijde Joest Heijnricxz. erfnamen, an die
westzijde die zusteren tot Warmonde, an die noirt zijde Rodenburger laen ende an die zuijtzijde
Rodenburger weterijnge. Item noch een half morgen lants luttel mijn of meer, gelegen in een camp
van twie morgen gemeen mit heer Willem Jansz. erfnamen die daer in hebben een morgen landts
ende mit meester Sijmon Mouwerijnsz. priester dier in heeft een half morgen landts. Welcke twie
morgen landts belegen hebben an die oestzijde Allairt Dirck die lijndraeijersz., an westzijde
Bertelmees Dircxz. ende Gerrit Foeijtgesz., an die zuijtzijde Rodenburger laen ende an die noortzijde
Jacob Vinc. Ende meester Engebrecht IJsbrantsz., meester Joest Jansz. ende meester Jan
Bouwensz. als testamentoirs van heer Willem voirsz. loveden die heijlige geest meesteren voirn. of
diet namaels wesen sullen tot des heijlige geests voirsz. behoef dese voirsz. landen vrij te waeren jaer
ende dach alse recht is ende alsmen vrij landt ende eijghen erve schuldich is te waren. Welke twie
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morgen landts voirsz. die testamentoirs voirsz. den heijligen geest voirn. gegeven ende bewesen
hebben voir sulcke vijf memorien ende jaergetijden als die voirsz. heijlige geest meesteren an
genomen hebben tot vijf termijnen van den jaere te doen als den scepene brief die zij vanden heijligen
geest voirn. daer of hebben ende als des heijligen geest memorieboec dat elc wt wijsen ende
begrijpen. In oirkonde desen brieve bezegelt mit onsen zegelen. Int jaer ons heren duijsent
vierhondert seven ende tsestich upten twintichsten dach in octobrij.
Nr. 386 folio 107v. d.d. 05-01-1480.
Een pondt paijments tsiaers gecomen van Michiel Gielisz. staende up een huijs ende vier hondt
lants.
Wij Jan Aernt Pouwelszsz. ende Sijmon Martijnsz. scepenen in Leijden oirkonden dat voir ons quam
Bouwen Dircxz. ende geliede dat hij vercoft heeft Michiel Gillisz. een pondt comans paijments tsiaers
ewijge ende erflicke renten. Te betalen alle jaer opten heijligen derthienen dach. Te versien, te
verhalen ende staende op Bouwens huijs ende erve mit vier hont lants daer toe behorende, gelegen
inden ambocht van Zoeterwoude. Ende heeft belegen an die een sijde die zusteren van Rodenburch
ende an die ander zijde Pieter Dircxz., streckende voer wten Rijn after anden Hogendijck. Ende waert
sake dat dit huijs ende erve mitten lande voirsz. hier naemaels niet goet genoech en waer dese voirsz.
renten jaerlicx daer an te verhalen, soe sal Michiel voirsz. alsdan die voirsz. renten voirt versien ende
verhalen an alle die goeden die Bouwen voirsz. ende Pieter Dircxz. zijn broeder nu ter tijt hebben of
hier naemaels vercrijgen mogen, roerende ende onroerende, waer ende waeran dat die gelegen zijn.
Twelc Pieter voir ons scepenen voirsz. alsoe overgegeven heeft. Ende Bouwen ende Pieter
gebroederen voirsz. ende Danel Dircxz. horen broeder loveden mit gesamender hant ende elcx voir al
Michiel voirn. dit voirsz. pondt paijments tsiaers inden manieren voirsz. vrij te waren jaer ende dach
alse recht is ende alsmen vrij renten schuldich is te waren. Ende Pieter ende Danel voirsz. loveden
malkander elck den anderen vander helft hier of scadelois te houden. Ende Bouwen voirsz. lovede
Pieter ende Danel voirn. hier of scadelois te houden. Voirt soe beliede hem Bouwen voirsz. hier of wel
voldaen ende betaelt den lesten penninc mitten eersten. In oirconden desen brieve besegelt mit onsen
zegelen. Int jaer ons heren duijsent vierhondert ende tachtich upten vijten dach in januario.
Nr. 387 folio 107v. d.d. 07-12-1487.
Transficx.
Wij Dirck van Werve ende Bouwen Paedze scepenen in Leijden oirkonden dat voir gerechte quam
Dirck coman Jansz. als oem ende bestorven voicht van Michiel die backers twie wesekinderen als
Gillis ende Jan, bij consent vanden wesemeesteren van Leijden alse Gerijt van Zonnevelt ende Jan
van Lochorst. Ende gaf over die heijlige geest meesteren van Leijden diet nu zijn ende namaels
wesen sullen tot des voirsz. heijlige geests behoef enen scepenen brief daer dese brief doersteken is,
mit recht ende mit vonnesse alse recht is. Ende scepenen wijsden den heijligen geest voirsz. daer
mede te wijnnen ende te verliesen in allen schijn oft die voirsz. wesemeesteren inden name vanden
voirn. wesekinderen selve waren. In oirkonden desen brieve besegelt mit onsen zegelen. Int jaer ons
heren duijsent vierhondert seven ende tachtich upten sevenden dach in decembrij.
Nr. 388 folio 108 d.d. 08-02-1457.
Een brief vanden tweedeel van 9 morgen lants gelegen inden ambocht van Zoeterwoude ende
is gehieten die Houter.
Wij Pieter die Bruijn ende Jan Claes Willemszsz. scepenen in Leijden oirkonden dat voir ons quam
Pieter Jan Bouwenszsz. ende geliede dat hij gegeven ende bewijst heeft tot eenen vrijen eijgen die
heijlige geest meesteren van Leijden alse Florijs Claesz., Heijnric Willemsz., Jan Robbrechtsz. ende
Ghijsbrecht Mouwerijnsz. of die naemaels heijlige geest meesteren wesen sullen tot des heijligen
geest behoef, die twie deelen van negen morgen landts, daer of dat weder derdendeel toe behoirt
meester Sijmon Mouwerijnsz. priester gelegen inden ambocht van Zoeterwoude. Ende hebben
belegen an die oestzijde Mees Hoevensz., an die westzijde Claes Pietersz., an tnoirteijnde die Vliet
ende an tzuijteijnde Meerburger wateringe. Welke twiedelen van den negen morgen lands voirsz.
Pieter voirsz. mit Ave Dammes dochter anbestorven is van Pieter Reijnersz. van Sijs hoer oem. Ende
voir die twiedeelen vanden voirsz. negen morgen lants sullen die heijlige geest meesteren van des
heijligen geests wegen alle jaer doen twie memorien ende jaergetijden. Die eerste memorie des
sonnendages ende des manendages voer sinte Geertruijden dach alse voer Pieter Reijnersz. ende
Dammes zijn broeder. Ende die andere memorie ende jaergetijde selmen doen des sonnendages
ende des manendages na sinte Martijns dage inden winter als voer Reijner Heijmansz. van Sijs, Alijt
sijns wijfs ende al hoer kinderen gelijc des heijligen geests meesteren voirsz. Pieter voirn. daer of
gegeven hebben. Ende Pieter voirsz. lovede die heijlige geest meesteren voirn. of diet naemaels
wesen sullen tot des heijligen geests behoef die twiedelen vanden voirsz. negen morgen lands vrij te
waren jaer ende dach alse recht is ende alsmen vrij landt ende eijgen erve sculdich is te waren. In
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oirkonden desen brieve bezegelt mit onsen zegelen. Int jaer ons heren duijsent vierhondert seven
ende vijftich opten achsten dach in februario.
Nr. 389 folio 108 d.d. 18-10-1468.
Een brief van een derdendeel van 9 morgen lants gelegen inden ambocht van Zoeterwoude
ende is geheten die Horter.
Wij Jacop van Noorde ende Jan van den Woude scepenen in Leijden oirkonden dat voir ons quam
meester Simon Mouwerijnsz. priester mit zijns gecorens voichts hant ende geliede dat hij vercoft heeft
die heijlige geest meesteren tot Leijden alse Claes die Grebber, IJsbrant Heijnricxz., coman Dirc
Gerijtsz. ende Dirc Wouter Danelsz. tot des heijligen geests voirsz. behoef drie morgen landts gelegen
in een campe landts van negen morgen ende is gehieten die Horter, daer of die ander zes morgen
landts toe behoren den heijligen geest voirsz. Welck voirsz. landt gelegen is inden ambocht van
Soeterwoude ende heeft belegen an die oestzijde Andries Mees Hoevenszsz., an die westzijde Pieter
Claesz. die calckberner, an dat zuijteijnde Meerburger weterijnge ende an dat noirteijnde die Vliet.
Ende meester Sijmon voirsz. lovede die heijlige geest meesteren voirsz. ende diet namaels wesen
zullen tot des heijligen geests voirsz. behoef dese voirsz. drie morgen lants vrij te waren jaer ende
dach alse recht is ende alsmen vrij landt ende eijgen erve sculdich is te waren. Ende hier of beliede
hem Mr. Sijmon Mouwerijnsz. voirsz. wel voldaen ende betaelt, den lesten pennijnc mitten eersten. In
oirkonden dese brieve bezegelt mit onsen zegelen. Int jaer ons heren duijsent vierhondert acht ende
tsestich upten achtienden dach in octobrij.
Nr. 390 folio 108v. d.d. 04-09-1486.
Een brief waer mede die voirsz. 9 morgen landts in erfpacht wtgegeven zijn om acht pondt
hollandts tsiaers.
Kanttekening: Dese acht ponden hollants tsiaers sijn afgelost bij Huijch van Nes cum socijs tiegens den penning 24, bedragende
hondert vier ende veertich gulden mitsgaders ses guldens over een jaer pachts verschenen Valckenburger marct 1617, tsamen
hondert vijftich gulden opten 23e februarij 1600 achtien, vijfde den blaffert vanden selven jaere folio 18.

Ic Huge Hugensz. van Swieten scout inden ambocht van Zoeterwoude doe cont allen luijden dat voir
mij quam Jan IJsbrantsz. ende geliede voir hem ende zijn erven ende nacomelingen dat hij in erfpacht
angenomen heeft van Jan Mathijsz., Jacop Claes Tuijnincxz., Pouwels Pietersz. ende Wouter Stien nu
ter tijt heijlige geest meesteren tot Leijden negen morgen lants, luttel min of meer bijden hoop sonder
maet om Jan IJsbrantsz. voirsz. ende zijn erven ende nacomelingen besitters vanden voirsz. landen
dat te hebben ende te gebruijcken ewich duerende om acht pondt hollants comans paijments tsiaers
totten armen behoef. Te betalen alle jaer tot sinte Lambrechts dage, daer dat eerste jaer of
verschijnen sal tot sinte Lambrechts dage naestcomende sonder een. Welcke voirsz. negen morgen
landts gelegen sijn in den ambocht van Zoeterwoude ende hebben belegen an die westzijde Pieter
Jansz., an die oestside Zijburch Claes Dircxz. wedewi, an dat noortende Voerscoteren vliet ende an
dat suijteijnde Meerburger weteringe. Ende Jan IJsbrantsz. voirsz. lovede voer hem ende sijn erven
ende nacomelingen die naemaels besitters wesen sullen vanden voirsz. negen morgen landts die
heijlige geest meesteren voirsz. ende diet naemaels wesen sullen vanden voirsz. negen morgen
landts die heijlige geest meesteren voirsz. ende diet naemaels wesen zullen totten armen behoef als
voirsz. dese voirsz. acht pondt comans paijments tsiaers alle iaers ewich duerende wt te reijcken ende
te betalen ten dage als voirsz. staet. Ende het zijn voirwaerden waer dat sake dat Jan IJsbrantsz.
voirsz. of zijn erven ende nacomelingen besitters vanden voirsz. negen morgen landts niet en
betaelden die voirsz. acht pondt paijments tsiaers, alle jaers ten dage voirsz., soe sullen die heijlige
geest meesteren tot Leijden dan inder tijt wesende hem mit recht alle jaers alst gebuert eerstwerf
versien ende verhalen mogen an die voirsz. negen morgen lants. Ende waert oick bij alsoe dat hier
namaels tot eniger tijt gebuerde dat die negen morgen landts die Jan IJsbrantsz. voirsz. in erfpacht
heeft ende voirsz. staen, niet goet genoech en waren jaerlicx an te mogen verhalen die voirsz. acht
pondt paijments tsiaers ende die heijlige geest meesteren dan ter tijt wesende vanden armen wegen
overmits dien hinder, cost ende scade mit recht of anders gecregen, dien hinder, cost ende scade of
min wesen hoet genomt sij, hoe dic ende menichwarf als des alle jaers gebueren mach, heeft Jan
IJsbrantsz. voirsz. geloeft voer hem ende sijn erven den armen dan dat op te rechten ende te beteren.
Ende die heijlige geest meesteren inder tijt wesende sullen alsdan dat versien ende verhalen an alle
die goeden die Jan IJsbrantsz. voirsz. nu ter tijt heeft of hier naemaels vercrijgen mach, roerende
ende onroerende, waer ende waer an die gelegen sijn, binnen den ambocht van Zoeterwoude of daer
buijten. Ende daer en tegens gelovede Jan IJsbrantsz. voirsz. noch sijn erven noch nijement van
sijnen twegen hem niet te verweren mit ghenen rechte geestelic noch waerlic, noch met genen niewen
vonden diemen hier tegens dencken, vinden of visieren sel mogen. Hier hebben an ende over
geweest als tuijgen ende buijrluijden inden ambocht voirsz. alse Jacob Louwe ende Claes Claesz. In
kennisse d’waerheijt soe heb ic Huge Hugesz. van Zwieten scout inden ambocht voirsz. dese brief
bezegelt mit mijnen zegele hier an gehangen. Opten vierden dach in septembri int jaer ons heren
duijsent vierhondert ses ende tachtich.
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Nr. 391 folio 108v. d.d. 03-02-1429.
Een brief van de helft van 14 hondt landts gelegen inden ambocht van Zoeterwoude.
Wij Florijs Paedsz. ende Jan Heerman scepenen in Leijden oir konden dat voir ons quamen die
heijlige geest meesters van sinte Pieters kerc te Leijden alse Heijnrick Heijnricxz. ende Jan van Veen
van sheijlichs geests wegen an deen sijde ende die kercmeesters van sinte Pieters kerc te Leijden
alse Willem Heerman Pietersz., Aelwijn Baerntsz. ende Wermbout Nannensz. onder hen drien alsoe
Heijnric Heermansz. die vierde kercmeester oflijvich is geworden an dander sijde van sgoidshuus
wegen voirn. ende geliede dat sij een barteringe van lande gedaen hebben inden manieren hier na
gescreven bij consent ende goetduncken sgerechts van Leijden. Dats te weten dat die heijlige geest
hebben sel van tgoidshuus voirn. seven hont lands gelegen inden ambocht van Zoeterwoude bij
Boschuijsen in gemengeder vuer mitten heijiligen geest voirn. in enen camp van viertien hondt lands
daer dander seven hont den heijligen geest of toebehoren. Ende hier voer sel tgoidshuijs voirsz.
weder hebben ende den heijligen geest een morgen lands gelegen inden ambocht van Leijderdorp
optie Maern in enen camp lands van twie morgen in gemengeder vuer mit Jan Dirc Coenensz. Ende
die heijlige geestmeesters voirsz. loifden van sheijlichs geests wegen den goidshuijs meesters voirn.
tot sgoidshuijs behoef dese morgen lands te waren jaer ende dach alse recht is alsmen een vrij eijgen
landt sculdich is te waren. De gelijcx loifden die goidshuijs meesters voirn. van sgoidshuijs wegen
voirsz. den heijligen geest meesters voirn. tot sheijlichs geests behoef dese voirsz. seven hont lands
te waren jaer ende dach alse recht is alsmen een vrij eijgen lant sculdich is te waren. Dese brieve sijn
twee alleens. In oirkonde desen brieve bezegelt mit onsen zegelen. Int jaer ons heren duijsent
vierhondert negen ende twintich opten derden dach in februario.
Nr. 392 folio 109 d.d. 20-07-1497.
Een brief van 4 morgen ende een hont landts ende noch van 14 hondt landts, beijde gelegen
inden ambocht van Zoeterwoude.
Ic Huge Hugensz. van Zwieten scout inden ambocht van Zoeterwoude doe cond allen luijden dat voir
mij quam Hillegont Mees Andriesz. weduwe mit Ewout Meesz. hoer zoen als hoer gerechte voicht
ende geliede dat zij vercoft heeft Bosch Dircxdr. sulke percelen van landen als hier na volcht ende
bescreven staet. Eerst vier morgen ende een hondt landts gelegen inden ambocht van Zoeterwoude
ende heeft belegen an dat noirteijnde Meerburger weterijnge, an die oestzijde Andries Florijsz. ende
Ewout Florijsz. erfnamen, an dat zuijteijnde Jan Gerijtsz. mit sijn werf ende an die westzijde Claes
Willemsz. Ende noch bekende Hillegont mit hoiren voicht voirsz. vercoft te hebben Bosch voirn.
viertien hont landts gelegen inden ambocht van Zoeterwoude voirsz. ende heeft belegen an dat
noirteijnde Jan Gerijtsz. mit zijnen werf, an die oestzijde Andries Florijsz. ende Ewout Florijsz.
erfnamen, an dat suijteijnde die Westwech ende an die westzijde Claes Willemsz. Ende Hillegont mit
horen voicht voirsz. ende Gerijt Meesz. gelovede mit gesamender handt ende elcx voir al Bosch Dircx
dochter voirnt dese voirsz. twie percelen van den lande voirn. inden manieren voirsz. te waren jaer
ende dach alse recht is ende allen commer of te doen die daer nu ter tijt op staet sonder vier pont
achte scellingen ende achte penningen comans paijments tsiaers. Ende Hillegont mit horen voicht
voirsz. gelovede Gerijt voirn. hier of scadelois te houden. Voirt soe beliede haer Hillegont mit horen
voicht voirsz. van desen coop wel voldaen ende betaelt den lesten penning mitten eersten. Ende hier
hebben bij, an ende over geweest als tugen Aelbrecht die houtsager ende Pieter Aelbrechtsz. In
kennisse der waerheijt soe hebbe ic Huge Hugensz. van Zwieten scout inden ambocht voirsz. dese
brieve bezegelt mit mijnen zegel in tegenwoirdicheijt der tugen voirnt hier an gehangen. Int jaer ons
heren duijsent vierhondert seven ende tnegentich opten twintichsten dach in julio.
Nr. 393 folio 109v. d.d. 04-01-1501.
Een brief van een hondt lants gelegen inden ambocht van Zoeterwoude.
Ick Huijge Huijgensz. van Zwieten scout inden ambocht van Zoeterwoude doe condt alle luijden dat
voir mij quam Phillips Meesz. ende geliede dat hij vercoft heeft Bosch Dircx dochter een hont lants
luttel min of meer bijden hoop sonder maet, gelegen inde ambocht van Zoeterwoude. Ende heeft
belegen an die westzijde Claes Willemsz., an die oestzijde Jan Gerijtsz., an die noirtzijde ende an dat
zuijteijnde Bosch Dircxdr. voirsz. Ende Philips Meesz. voirsz. lovede Bosch Dircxz. voirn. dit voirsz.
landt vrij te waren jaer ende dach als recht is ende alsmen vrij landt ende eijgen erve schuldich is te
waren. Voirt soe beliede hem Philips Meesz. voirsz. van dese cope wel voldaen ende betaelt den
lesten penninc mitten eersten. Hier waren an ende over als tuijgen Claes Gerijtsz. ende Heijnrick
Dircxz. In kennesse der waerheijt soe hebbe ick Huijge van Zwieten voirsz. mijn zegel in
tegenwoirdicheijt der tugen voirn. an desen brief gehangen. Upten vierden dach in januario int jaer ons
heren duijsent vijfhondert ende een nae costuijme van scrijven der stadt van Vuijtrecht ende der stede
van Leijden.
Nr. 394 folio 109v. d.d. 04-01-1501.
Een instrument vande voirsz. twie brieven.
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Deze akte begint in het Latijn waarna een stuk in het Nederlands en vervolgt het afsluitende gedeelte weer in het Latijn. Door
mij in het stuk in het Nederlands hieronder weergegeven.

Ic Huge Hugesz. van Zwieten scout inden ambocht van Zoeterwoude doe condt allen luden dat voir
mij quam Hillegont Mees Andriesz. weduwe met Ewout Meesz. hoir zoen als hoer gerechte voecht
ende geliede dat sij vercoft heeft Bossch Dircxdr. sulcke percelen van lande als hier nae volcht ende
bescreven staet. Eerst vier morgen ende een hont lants gelegen inden ambocht van Zoeterwoude.
Ende heeft belegen an dat noirteijnde Meerburger weteringe, an die oestzijde Andries Florijsz. ende
Ewout Florijsz. erfnamen, an dat zuijteijnde Jan Gerijtsz. met zijn werf ende an dat westzijde Claes
Willemsz. Ende noch soe bekende Hillegont mit horen voicht voirsz. vercoft te hebben Bossch voirn.
viertien hondt landts gelegen inden ambocht van Zoeterwoude voirsz. ende heeft belegen an dat
noorteijnde Jan Gerijtsz. mit sijnen werf, an die oestzide Andries Florijsz. ende Ewout Florijsz.
erfnamen, an dat zuijteijnde die Westwech ende an die westzijde Claes Willemsz. Ende Hillegont mit
horen voicht voirsz. ende Gerijt Meesz. geloveden mit gesamender hant ende elcx voir al Bosch Dircx
dochter voirn. dese voirsz. twie percelen van den lande voirnt. inden manieren voirsz. te waren jaer
ende dach alse recht is ende allen commer of te doen die daer nu ter tijt op staet sonder vier pondt
achte scellingen ende achte penningen comans paijments tsiaers. Ende Hillegont mit haren voicht
voirsz. gelovede Gerijt voirn. hier of scadeloes te houden. Voirt soe beliede haer Hillegont mit horen
voicht voirsz. van desen coop wel voldaen ende betaelt, den lesten penning mitten eerste. Ende
hebben bij, an ende over geweest als tuijgen Aelbrecht die houtsager ende Pieter Aelbrechtsz. In
kennisse der waerheijt soe hebben ic Huge Hugensz. van Zwieten scout inden ambocht voirsz. dese
brieve bezegelt mit mijnen zegel in tegenwoirdicheijt d’tuijgen voirn. hier an gehangen. Int jaer ons
heren duijsent vierhondert seven ende tnegentich opten twintichsten dach in julio. Ick Huge Hugensz.
van Zwieten schout inden ambocht van Zoeterwoude doe condt allen luijden dat voir mij quam Phillips
Meesz. ende geliede dat hij vercoft heeft Bosch Dircxdr. een hont lants luttel min of meer biden hoop
sonder maet gelegen inden ambocht van Zoeterwoude ende heeft belegen an die westzijde Claes
Willemsz., an die oestzijde Jan Gerijtsz., an die noirtzijde ende an dat zuijteijnde Bosch Dircxdr.
voirsz. Ende Philips Mees zoen voirsz. lovede Bosch Dircxdr. voirn. dit voirsz. landt vrij te waren jaer
ende dach als recht is ende alsmen vrij landt ende eijgen erve sculdich is te waren. Voirt soe beliede
hem Philips Meesz. voirsz. van desen cope wel voldaen ende betaelt den lesten penning mitten
eersten. Hier waren an ende over als tuijgen Claes Gerijtsz. ende Heijnric Dircxz. In kennisse der
waerheijt soe hebbe ick Huge van Zwieten voirsz. mijn zegel in tegenwoirdicheijt der tuijgen voirn. an
dese brief gehangen. Upten vierden dach in januario int jaer ons heren duijsent vijfhondert ende een
nae costuijme van scrijven d’stadt van Utrecht ende der stede van Leijden.
Nr. 395 folio 110v. d.d. 31-12-1506.
Een pondt groot tsiaers losrenten.
Kanttekening: Dit pont groet tsiaers is ofgelosset upten 2e januarij anno 1595.

Ic Ghijsbrecht van Zwieten ambochtsheer ende scout inden ambocht van Zoeterwoude doe condt
allen luijden dat voir mij quam Mees Vranckensz. buijrman inde zelve ambocht voirsz. ende geliede
dat hij vercoft heeft die heijlige geest meesteren binnen Leijden alse Aernt Heerman, Willem van
Lodensteijn, Jan van Griecken ende Volpert Roelofsz. ende die gene diet naemaels wesen zullen tot
des voirsz. Heijlige geests behoef twintich scellingen groot vlaems tsiaers erflicke renten. Te betalen
alle jaere opten eersten dach in januario, daer of den eersten tinnen ende jaer renten verschijnen sal
opten eersten dach van januario anno 1500 ende acht nestcomende ofte binnen viertien dage na
elcke termijnen onbegrepen. Ende bij gebreke van betalinge soe heeft Mees Vranckensz. voirsz. dese
voorsz. penningen ende rente alle jaers verwillekoert te betalen gelijken sheren penning. Te versien,
te verhalen ende staende up desen na bescreven goeden. Eerst up drie norgen lants gelegen inden
ambocht van Zoeterwoude voorn. ende heeft belegen an die oest zijde Kerstant Dircxz. ende an die
westzijde Huijge Claesz., streckende van Stompicker wech tot anden Ommedijc. Noch up vrier
morgen lants gelegen inden zelven ambacht ende heeft belegen an die oestzijde Pieter Pietersz., an
die westzijde ende an die zuijteijnde Jan Claesz. ende an dat noorteijnde Mees voirsz. selve mit zijn
woninge. Item noch op vier morgen lants gelegen inden selven ambocht ende heeft belegen an die
oestzijde Claes Dircxz. ende an die westzijde Pieter Pietersz., streckende wt die Vliet tot an Allart
Gerijtsz. lant toe. Item noch up drie morgen lants gelegen inden ambocht voirsz. ende heeft belegen
an die oestzijde Claes Pouwelsz., an die westzijde ende an tzuijteijnde Pieter Pietersz. ende an dat
noorteijnde Mees voirsz. mit zijn woninge. Ende voirt neer te versien ende te verhalen an alle Mees
Vranckensz. andere goeden die hij nu heeft ende naemaels vercrijgen mach, roerende ende
onroerende, gewonnen ende ongewonnen waer ende waer an die gelegen zijn of bevonden mogen
worden, tzij binnen den ambochte voirsz. of daer buijten sonder enich weer van rechte, tzij geestelijck
of waerlijck daer tegens te doen of te doen doen iIn eeniger hoemen dat soude mogen deijncken,
peijnsen vinden of visieren. Des zijn voirwaerden dat Mees Vrankensz. of zijnn erven dese voirsz.
renten sal mogen vrijen ende oflossen tot alre tijt alst hem believen zal, elke penning mit sestien der
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selver penningen in hoeftgelde ende mit zilcke renten als naden belope des tijts verschenen sullen
wesen als die lossinge gesciet. Ende dat in sulcke paijmente ende gelde als nu ter tijt cours ende
ganc heeft naeden lesten gebode ende evaluacie mijns genaden heren, te weten den gouden philips
gulden van gewichte voer vier scellingen ende twie penningen groot vlaems gerekent, den dubbelden
vierijser voer vijftalve groten vlaems gerekent. Ende alle andere penningen van goude ende zilveren
vand’valuacie na dier waerde gerekent. Ende van dese cope beliede hem Mees Vranckensz. wel
voldaen ende betaelt, den lesten penning mitten eersten. Alle dijnc sonder argelist. Hier waren bij
ende over als tuijgen IJewout Jansz. ende Huijch Aelwijnsz. In kennisse der waerheijt soe hebbe ick
Ghijsbrecht van Zwieten als scout voirsz. mijn zegel in tiegenwordicheijt d’tuijgen voor. an desen brief
gehangen. Upten lesten dach in decembrij int jaer ons heren duijsent vijfhondert ende zesse.
Nr. 396 folio 110v. d.d. de andere dag in april 1520.
Zestien stuvers tsiaers erfpacht.
Wij Jan Reijersz. ende Wermbout Pietersz. scepenen in Leijden oirconden dat voir ons quam Cornelis
Dircxz. wonende tot Voerscoeten ende geliede dat hij voer hem sijnen erven ende nacomelingen in
manieren ende voorwaerden hier na bescreven, an genomen heeft in eenen ewigen erfpacht vanden
heijligen geest meesteren binnen Leijden als Dirck vander Boechorst, Claes Claesz., Dirck Claes
Gellensz. ende Willem Hugensz. een morgen landts bijden hoop sonder maet gelegen inden ambocht
van Stompwijck in een weer van zes morgen lants gemeender voer ende gemeender aerde mit
Cornelis Dircxz. voirsz., die Barnaditen tot Warmonde ende Onse Lieve Vrouwen gasthuijs binnen
Leijden. Welcke voirsz. zes morgen lants belegen hebben an die oestzijde Willem IJsbrantsz., an die
zuijtzijde Meerburger weteringe, an die westzijde die pastoir van Voirscoten ende an die noirtzijde die
Vliet. Des jaers om twee ende dertich comans grooten. Te betalen alle jaers tot sinte Pieters dage ad
Cathedram, daer of teerste jaer verschijnen sel tot sinte Pieters dage ad Cathedram naestcomende.
Te versien ende te verhalen eerst an tvoirsz. morgen landts ende waert dat dit voirsz. morgen lants
niet goet genoech en waer dese voirsz. twie ende dertich comans grooten iaerlicx an te verhalen, soe
sullen die heijlige geest meesteren voirsz. ende diet namaels wesen sullen dat voirt mogen versien
ende verhalen an alle die goeden die Cornelis Dircxz. voirsz. nu ter tijt heeft ende naemaels vercrijgen
sel, roerende ende onroerende, waer ende waer an die gelegen zijn of bevonden sullen worden
binnen den ambochte van Voirschoten ende daer buijten sonder enich weer van rechte, tsij geestelick
of waerlijck daer jegens te doen of te doen doen in eniger manieren. Mit voirwaerden dat Cornelis
Dircxz. voirsz. sijnen erven ende nacomelingen dit voirsz. morgen lants altijt verbeteren sullen ende
niet verargen. Mede sijnt voirwaerden dat soe wanneer dit voirsz. morgen lants compt in cope of in
besterfte, soe selment telken vervoirhuijren iegens den heijligen geest voirn. mit die helft vande voirsz.
renten daer opstaen. In oirconde desen brief bezegelt mit onse zegelen. Int jaer ons heren duijsent
vijfhondert ende twintich upten anderen dach in aprille.
Nr. 397 folio 111 d.d. St. Matheus dag 1443.
Van ses morgen landts die in erfpacht wtgegeven zijn blijckende bijden nae volgende brief.
Wij Dirc van der Does ende Claes Claes Willemszsz. scepenen in Leijden oirkonden dat voer ons
quam Pieter Reijnersz. ende geliede dat hij vercoft heeft Dirc Hugensz. ses margen landts, luttel mijn
of meer gelegen inden ambocht van Zoeterwoude. Ende heeft belegen an die oestzijde Jan van
Leijden ende an die westzide Gerijt Hovensz. weer, streckende van Baernt van Leijdens stienplaets in
Meerburger weteringe. Ende Pieter Reijnersz. voirsz. lovede Dirc Hugensz. voorn. dit voirsz. landt vrij
te waren jaer ende dach alse recht is alsmen vrij eijgen erve ende landt sculdich is te waren. Voirt soe
geliede hem Pieter Reijnersz. voirsz. van Dirc Hugensz. voirn. hier of wel voldaen ende betaelt, den
lesten penning mitten eersten. In oirkonde dese brief bezegelt mit onsen zegelen. Int jaer ons heren
duijsent vierhondert drie ende veertich up sinte Matheus dach apostel.
Nr. 398 folio 111 d.d. 13-09-1463.
Tranficx.
Wij Willem Foeijtgen van Zijl ende Jan Aernt Pouwelszsz. scepenen in Leijden oirkonden dat voer
gerechte quam Dirc die Man Gerijtsz. ende gaf over die heijlige geest meesteren tot Leijden alse
Claes Willemsz., Willem van Oestgeest, coman Dirck Gerijtsz. ende Harman Boudewijnsz. die helft
van een scepenen brief daer dese brief doersteken is, mit vonnisse alse recht is. Ende scepenen
wijsden die heijlige geest meesteren voirsz. of die namaels heijlige geest meesteren wesen sullen tot
den armen behoef daer mede te winnen ende te verliesen in allen schijn oft Dirc voirsz. selve waer.
Van welke brief die een helfte voirsz. Dirc die Man mit Meijnse Robbrechtsdr. sijn wijf anbestorven is
van Amelburch, Dirc Hugensz. weduwi haer oude moeder. Daer of die wederhelft den heijligen geest
toebehoort, soe hem dat mit bespreck ende testamente an gecomen is van Dirc Hugensz. die
mandemaker. In oirkonde dese brieve bezegelt mit onsen zegelen. Int jaer ons heren duijsent
vierhondert drie ende tsestich opten dertienden dach in septembri.
Nr. 399 folio 111v. d.d. 04-09-1486.
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Een brief van vijf philips schilden ende vier grooten tsiaers erfpacht, staende up zes morgen
landts gelegen in Zoeterwoude.
Kanttekening: Dese rente vercocht bij consent vanden gerechte.

Ic Huge Hugensz. van Zwieten scout inden ambocht van Zoeterwoude doe condt allen luijden dat voor
mij quam Jan Pouwelsz. ende geliede voer hem ende sijn erven ende nacomelingen dat hij in erfpacht
angenomen heeft van Jan Mathijsz., Jacop Claes Tuijnincxz., Pouwels Pietersz. ende Wouter Stien nu
ter tijt heijlige geest meesteren tot Leijden ses morgen landts, luttel mijn of meer bijden hoop sonder
maet om Jan Pouwelsz. voirsz. ende sijn erven ende nacomelingen besitters vanden voirsz. landen,
dat te hebben ende te gebruijcken ewich duerende om vijff phillipus scilden ende vier comans groten,
acht ende twintich comans groten gerekent voirden philips scilt, tsiaers totten armen behoef. Te
betaelen allen jaer tot sinte Lambrechts dage daer dat eerste jaer verschijnen sal tot sinte Lambrechts
dage naestcomende sonder een. Welke voirsz. ses morgen lants gelegen sijn inden ambocht van
Zoeterwoude ende hebben belegen an die westzijde heer Claes Philipsz. van Gagelenberch priester,
an die oestzijde Ewout Pieters zoen, an den noortende Jan IJsbrantsz. ende an dat suijtende
Meerburger weteringe. Ende Jan Pouwelsz. voirsz. lovede voer hem ende sijn erven ende
nacomelingen die namaels besitters wesen zullen vanden voirsz. ses morgen lants die heijlige geest
meesteren voirsz. ende diet naemaels wesen zullen totten armen behoef als voorsz. is dese voirsz. vijf
philips scilden ende vier groot tsiaers, alle jaers ewich duerende wt te reijcken ende te betalen ten
dage als voirsz. staet. Ende het zijn voirwaerden waer dat sake dat Jan Pouwelsz. voirsz. of sijn erven
ende nacomelingen besitters vanden voirsz. ses morgen landts niet en betaelden die voirsz. vijf philips
scilden ende vier groot tsiaers alle jaers ten dage voirsz., soe sullen die heijlige geest meesteren tot
Leijden dan inder tijt wesende hem mit recht alle jaers alst gebuert eerstwerf versien ende verhalen
mogen an die ses morgen lants die Jan Pouwelsz. voirsz. in erfpacht heeft ende voirsz. staen, niet
goet genoech en waeren jaerlicx an te mogen verhalen die voirsz. vijf philips scilde ende vier groot
tsiaers ende die heijlige geest meesteren dan ter tijt wesende van den armen wegen overmits die
hinder, cost ende scade mit recht of anders gecregen, die hinder, cost ende scade of minwesen hoet
genomt sij, hoe dic ende menichwerf als des alle jaers gebueren mach, heeft Jan Pouwelsz. voirsz.
geloeft voer hem ende sijn erven den armen dan dit op te rechte ende te beteren. Ende die heijlige
geest meesteren inder tijt wesende sullen alsdan dat versien ende verhalen an alle die goeden die
Jan Pouwelsz. voirsz. nu ter tijt heeft of hier namaels vercrijgen mach, roerende ende onroerende,
waer ende waer an die gelegen sijn, binnen den ambocht van Zoeterwoude of daer buijten. Ende daer
en tegens gelovede Jan Pouwelsz. voirsz. noch sijn erven, noch nijement van sijnen twegen hem niet
te verweren mit genen rechte, geestelic noch waerlic, noch mit geenen nieuwe vonden diemen daer
tegens dencken, vinden of visieren sal mogen. Hier hebben an ende over geweest als tugen ende
buijrluijden inden ambocht voirsz. alse Jacob Louwe ende Claes Claesz. In kennisse der waerheijt soe
heb ic Huge Hugensz. van Zwieten als scout inden ambocht voirsz. dese brief bezegelt mit mijnen
zegel hier an gehangen. Opten vierden dach in september int jaer ons heren duijsent vierhondert ses
ende tachtich.
Nr. 400 folio 111v. d.d. 03-10-1525.
Een brief van 20½ rijns guldens tsiaers erfpacht daer van deen helfte toebehoort den heijligen
geest ende dander helft Gerijt Jacopsz. de Haes onder wiens den brief berust. Ende is den
heijligen geest angecomen bij testamente van meester Ewout Wel.
Kanttekening: Die helft vande 20½ rijns gulden tsiaers hijer onder ghescreven ho… .. up Pieter Hugensz. zijn vac… inden jaer
1552 mit een jaer renten van drie hondert acht ……….

Wij Adriaen Gerijtsz. ende Claes Claesz. scepenen in Leijden oirkonden dat voir ons quam Pieter
Hugensz. van Voerscoten ende geliede dat hij voer hem zijnen erven ende naecomelingen in
manieren ende voirwaerden hier na gescreven angenomen heeft in een ewige erfpacht van Mr. Ewout
Wel elf morgen landts bijden hoop sonder maet gelegen inden ambocht van Zoeterwoude ende
hebben belegen an die oestzijde Jacop Andriesz. van Velden ende an die westzijde Willem Heijnricxz.
erfnamen, streckende vande Zoeterwouder Westwech tot an Stompicker wech toe. Des jaers om een
ende twintichstalve rinsce gulden van veertich groten tstuc. Te betalen alle jaer tot Kersavondt, daer of
teerste jaer verschijnen sel tot Kersavont alsmen scrijft duijsent vijfhondert vier ende twintich. Te
versien ende te verhalen eerst ande voirsz. elff morgen landts ende waert dat tselve landt niet goet
genoech en waer dese voirsz. een ende twintichstalve rinsce gulden jaerlicx an te verhalen, soe sel
meester Ewout voirsz. zijnen erven ende naecomelingen dat voort versien ende verhalen an vier
morgen ande vier hondt lants, gelegen tot Zoeterwoude genaemt die Vier Zeven honden. Ende
hebben belegen an die oestzijde Huijbrecht Heijnricx zoen, anden zuijteijnde Stompicker wech, an die
westzijde Florijs Jansz. ende Michiel Claesz. ende an dat noirteijnde die voirsz. Zoeterwouder
Westwech. Daer staet op tot jaerlicxe renten twintich comans grooten tsiaers erfpacht ende noch zes
pondt hollants tsiaers losrenten de penning zestien. Des zijn voirwaerden dat Pieter Hugensz. voirsz.
zijnen erven ende nacomelingen dese voirsz. elff morgen lants niet en zullen mogen wtdelven noch
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ontgronden maer altijt verbeteren ende niet verargen. In oirkonden dese brief bezegelt mit onsen
zegelen. Int jaer ons heeren duijsent vijfhondert drie ende twintich opten derden dach in octobri.
Nr. 401 folio 112 d.d. St. Mathijsdag 1366.
Zeven brieven an malcander getransficxeert roerende van sekere pachten ende landen gelegen
inden ambocht van Zoeterwoude. Ende sijn den heiligen geest angecomen van Dirc van Bosch.
Ic Dirc van den Bosche schoute in Zoeterwoude doe condt ende kenlic alle luden dat voor mij quam
Simon Gale Jan Oemen ende gelijde dat hi vercoft heeft Aerste Dircxz. een pondt gelts als die heren
van sijnen renten neemt, Te betaelen alle jaer te Voirscotenre marct. Ende waer dat sake datmen dit
voirsz. gelt niet en gave toten voirsz. dage, wat costen of wat scaden dat maer op dede dat soudmen
wtreken den cost mit den hoeftgelde. Ende dit voirsz. pont staet op zes margen lants die gelegen sijn
inden ambochte van Zoeterwouwe ende belegen heeft die Hofwech an die oestzijde ende ghelegen is
mit gemeenre vore Jan Baertout, Dirc van Stompwijc, Claes Hovensz. ende Claes Jans zoen. In
orconden dese brieve bezegelt mit mijnen zeghel. Gegeven int jaer ons heren dusent driehondert zes
ende tsestich op sinte Mathijs dach.
Nr. 402 folio 112 d.d. 25-09-1466.
Transficx.
Ic Pieter van Bosch Dircxz. scout inden ambocht van Zoeterwoude doe condt allen luijden dat voer mij
quam Antonis Willemsz. daer ic sat in gebaneder vierscaer mitte azing en zeven buijren ende gaf over
heeren Willem van Alcmade ridder mit recht ende mit vonnisse alse recht is alsden azing ende zeven
buijren wijsden eenen brief daer dese brief doergesteken is, mede te winnen ende te verliesen in allen
schijn of ic Anthonis voorsz. dat zelve waer. An welken brief heer Willem voirsz. in die tegenwoirdige
vierscaer mit recht in gebannen wort ende Anthonis voirsz. daer wt. Ende Anthonis voirsz. geloefde
dat dese renten die welke den brief daer desen brief doergesteken is vrije onbelaste renten sijn ende
dat de selve renten bij hem noch bij sijnen vader niet becommen noch belast en sijn. Ende geloeft
heer Willem van Alcmade ridder voirsz. die te waren jaer ende dach alse recht is alsmen vrije renten
op lant ende erve schuldich is te waren. Voirt soe geliede hem Anthonis voirsz. van dese voirsz. coop
vanden renten wel voldaen ende betaelt, den lesten penning mitten eersten. In kennisse der waerheijt
soe heb ic Pieter van Bosch als schout voirsz. dese brief bezegelt mit mijnen zegel hier an
ghehangen. Int jaer ons heren duijsent vierhondert sesse ende tsestich opten vijf ende twintichsten
dach in septembrij.
Nr. 403 folio 112 d.d. 15-02-1470.
Transficx.
Ic Dirck van Bosch Pietersz. schout inden ambocht van Zoeterwoude doe condt allen luijden dat voer
mij quam Mees Andriesz. van Rijn ende geliede dat hij vercoft heeft heren Willem van Alcmade ridder
twie pondt hollants comans paijment tsiaers erflicke renten tsiaers. Te versien ende staende op een
ende twintich morgen landts, luttel min of meer op huijs, barch ende boemt als daer nu ter tijt up staet
ende Mees voirsz. nu ter tijt op woent, gelegen inden ambocht van Soeterwoude. Ende heeft belegen
an die oestzijde den Hofwech totten Vorenwech toe ende over den Voirwech totter Zwet toe dat
goidshuijs van Zoeterwoude ende an die westzijde die papelicke proven van Zoeterwoude, streckende
van Meerburger weteringe tot in die Zwet. Ende dese voirsz. renten sullen verschijnen alle jaer tot
Voirscoter ende Valkenburger marcten. Ende Mees voirsz. gelovede voer hem ende sijnen erven heer
Willem van Alcmade ridder voorn. dese voirsz. renten vrij te waren jaer ende dach alse recht is als
men vrij renten op landt, huijs, barch ende boemt sculdich is te waren ende alle commer of te doen die
daer nu ter tijt up staet sonder achte scilde ende vier stuvers tsiaers die daer op staen. Ende Mees
voirsz. geliede hem hier of wel voldaen ende betaelt, den lesten penninc mitten eersten. Hier hebben
an ende over geweest als tuge ende wijncoops luijden Claes Claesz. die snijder ende Valck Claesz.
gebroederen. In kennisse der waerheijt soe heb ic Dirc van Bosch als scout voirsz. desen brief
bezegelt mit mijnen zegel hier an gehangen. Int jaer ons heren duijsent vierhondert ende tseventich
upten vijftienden dach in februario.
Nr. 404 folio 112v. d.d. 27-02-1471.
Transficx.
Ic Dirc van Bosch Pietersz. scout inden ambocht van Zoeterwoude doe condt allen luijden dat voer mij
quam Jan Dircxz. ende geliede dat hij vercoft heeft heer Willem van Alcmade ridder drie morgen
landts, luttel mijn of meer bij den hoop sonder maet gelegen inden ambocht van Zoeterwoude in die
Weijpoort gemengder vuer en gemengder aerde in een weer lants toebehorende Dirc Claes
Willemszsz. ende Gerijt Jansz. kinderen. Ende heeft belegen an die zuijtsijde dat goidshuijs van Onse
Liever Vrouwe kerck tot Leijden ende Geertruijt coman Jacobs weedwi, an die noirtzijde Pieter Jansz,
Jan Pieter Clarensz. sijn zoen, an dat westeijnde die zusteren tot Warmond ende an dat oesteijnde die
Vliet. Ende Jan Dircxz. voirsz. ende Ewout Jansz. sijn zoen lovede mit gesamender hant ende elcx
voer all heer Willem van Alcmade voirn. dese voirsz. drie morgen lands vrij te waren jaer ende dach
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alse recht is alsmen vrij lant ende eijgen lant schuldich is te waren. Ende Jan Dircxz. voirsz. lovede
Ewout Jansz. voirn. hier of scadelois te houden. Voirt soe beliede hem Jan Dircxz. voirsz. van dese
voirsz. coop van die lande wel voldaen ende betaelt te wesen, den lesten penninc mitten eersten. In
kennisse der waerheijt so heb ick Dirc van Bosch als scout voirsz. dese brief bezegelt mit mijnen zegel
hier an gehangen. Int jaer ons heren duijsent vierhondert een ende tseventich upten seven ende
twintichsten dach in aprille.
Nr. 405 folio 112v. d.d. 01-06-1471.
Transficx.
Ic Dirc van Bosch Pietersz. scout inden ambocht van Zoeterwoude doe condt allen luijden dat voir mij
quam Gerijt Vechtersz. ende geliede dat hij vercoft heeft heer Willem van Alcmade ridder twie morgen
lands gelegen inden ambocht van Zoeterwoude in een weer lands van negen ende twintich morgen,
gemengder voer ende gemengder aerde mit Gerijt voirsz. ende Dirc Aelbrechtsz. daer nu ter tijt Gerijt
voirsz. selve op woent. Welcke twie morgen lands Gerijt voirsz. te leen plach te houden van heer
Willem van Alcmade ridder voirn. Ende dit voirsz. weer landts heeft belegen an dat oesteijnde den
Ommedijc, an die zuijtzijde Dirc Gerijtsz., an dat westeijnde Zoeterwouder weteringe ende an die
noirtsijde die heren van sinte Pancraes collegium tot Leijden. Ende Gerijt Vechtersz. ende Claes
Dircxz. loveden mit gesaemender handt ende elcx voir al heer Willem van Alcmade ridder voirn. dese
voirsz. twie morgen lands vrij te waren jaer ende dach alse recht is, als men vrij lant ende eijgen erve
sculdich is te waren. Ende Gerijt voirsz. lovede Claes voirn. hier of scadelois te houden. Voirt soe
geliede hem Gerijt voirsz. van dese voirsz. coop vanden lande wel voldaen ende betaelt te wesen,
den lesten penning mitten eersten. In kennisse der waerheijt so heb ic Dirc van Bosch als scout voirsz.
dese brief bezegelt mit mijnen zegel hier an gehangen. Int jaer ons heren duijsent vierhondert een
ende tseventich opten eersten dach van junio.
Nr. 406 folio 112v. d.d. 26-05-1480.
Transficx.
Johan van Noortich heer in Noortich ende heer tot Noortigerhout doe condt allen luijden dat ic vercoft
hebbe Dirc van Bosch of den houder des briefs een pont groot vlaems tsiaers nae inhout vijf scoute
brieven van Zoeterwoude van sulcke perceelen van landen ende renten als die brieven inhouden daer
dese brief doersteken is. Welke voirsz. landen ende renten nu Johan van Noortich voirsz. an gecomen
sijn van mijnre joncfrou moeder die joncfrou van Noortigerhout ende hoer angecomen ende an
bestorven waren van heer Willem van Alcmade ridder horen broeder mijnen oem saliger gedachten.
Ende dat bij sulke deijlinge ende sceijdinge als daer of gesciet is tusschen die joncfrou van
Wijngaerden hoeren suster mijnre moeije ende mijnre joncfrou moeder voorn., beijde als erfnamen
van sulke goeden ende renten als heer Willem van Alcmade voorn. hoer beijder broeder aftergelaten
heeft in zijn laetste levende lijve. Ende ic Johan van Noortich voirsz. gelove voer mij ende voer mijnen
erve ende nacomelingen Dirc van Bosch voirn. of den houder des briefs hem ende zijnen erven ende
nacomelingen dese voirsz. landen ende renten nae inhout des brieven daer desen mijnen brief
doersteken is, vrij te waren jaer ende dach alse recht is alsmen vrij landt ende eijghen renten sculdich
is te waren inden ambocht daer die gelegen sijn. Ende ic Johan van Noirtich voirsz. gelije mij van
desen voirsz. coop van die lande ende renten wel voldaen ende betaelt te wesen, den lesten penning
mitten eersten. In kennesse der waerheijt soe hebbe ic Johan van Noirtich voirn. desen brief bezegelt
mit mijnen zegel hier angehangen. Upten sess ende twintichsten dach in meije int jaer ons heren
duijsent vierhondert ende tachtich.
Nr. 407 folio 113 d.d. 30-07-1487.
Transficx.
Wij Claes van Leijden ende Bouwen Paedze scepenen in Leijden or konden dat voer gerechte quam
Dirck van Bosch ende gaf die heijlige geest meesteren van Leijden diet nu zijn ende namaels wesen
zullen tot des voorsz. heijlige geests behoef ses brieven, daer dese brief doersteken is mit recht ende
mit vonnesse als recht is. Ende scepenen wijsden die heijlige geest meesteren diet nu sijn ende
naemaels wesen sullen totten heijligen geests behoef daer mede te winnen ende te verliesen in alle
schijn oft Dirc van Bosch voirsz. selve waer. Ende Dirck van Bosch voirsz. gelovede den heijligeest
voirn. die renten inden voorn. brieve begrepen vrij te waren jaer ende dach als recht is ende alsmen
vrije renten sculdich is te waren. In oirkonden dese brieve bezegelt mit onsen zegelen. Int jaer ons
heren duijsent vierhondert seven ende tachtich upten dertichsten dach in julio.
Nr. 408 folio 113 d.d. 01-10-1492.
Twie pondt hollants tsiaers ende is gecoft van Jan Pouwelsz.
Ic Huge Hugensz. van Zwieten scout van Zoeterwoude doe condt alle luijden dat voer mi quam Jan
Pouwelsz. ende beliede dat hij vercoft heeft die heijlige geest meesters tot Leijden diet nu sijn of
namaels wesen sellen tot behoef vanden armen twie pondt hollants comans paijment tsiaers ewiche
renten. Te betalen alle jaer tot sinte Lamberts dage, daer den eersten dach van betalinge of wesen sel
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tot sinte Lamberts dage naestcomende. Te versien ende te verhalen op een ende twintich morgen
lants die Jan voern. leggende heeft inden ambacht van Zoeterwoude daer hij nu ter tijt op woont ende
hem angecomen is van Mees Andriesz. van Rijn. Welke landt voersz. belegen heeft an die oestzijde
den Hofwech, an den westzijde Gerijt Jacopsz., streckende van Meerburger waterijnge tot anden
Voren wech toe ende over den Vorenwech tot an die Zwet toe. Ende noch te versien an alle die
goeden die Jan Pouwelsz. voorsz. nu ter tijt heeft of namaels vercrijgen macg, roerende of onroerende
binnen steden of daer buijten, waer ende waer die gelegen mogen wesen. Ende voert soe gelovede
Jan voirsz. den Heijligen geest meesteren voern. of diet namaels wesen sellen dese twie pont voirn.
vrij te waren jaer ende dach als recht is alsmen vrij renten op lant ende erven schuldich is te waren
inden ambocht daer gelegen is. Ende voert soe beliede hem Jan voersz. van dese coep wel voldaen
ende betaelt den lesten penning mitten eersten. In kennesse daer waerheijt soe hebbe ic Huge van
Zwieten als scout voersz. dese brief bezegelt mit mijn zegel hier an gehangen. Int jaer ons heren
duijsent vierhondert twie ende tnegentich opten eersten dach van october.
Nr. 409 folio 113v. d.d. 04-11-1487.
Negen ende twintich scellingen goet gelts tsiaers staende up 2 morgen lants inden ambocht
van Zoeterwoude ende is erfpacht.
Ic Huge Hugensz. van Zwieten scout inden ambocht van Zoeterwoude doe cont allen luden dat voer
mij quam Gerijt Vechtersz. ende geliede voer hem ende zijnen erven ende nacomelingen dat hij in een
eerfpacht angenomen heeft van Jacop Tuunick, Jacop Bolinck, Wouter Stien ende Alewijn Pieter
Asselinsz.nu ter tijt heijlige geest meesteren tot Leijden twie morgen lants om negen ende twintich
sellingen goets gelts tsiaers, twie comans groten voer een scelling gerekent. Te betalen alle jaer tot
sinte Lambers dage daer den eersten termijn of verschijnen sel tot sinte Lamberts dage
naestcomende. Welke twie morgen lants gelegen zijn inden ambacht van Zoeterwoude voirsz. in een
weer lants groot wesende omtrent negen ende twintich morgen, luttel min of meer gemengeder voer
ende gemeenre aerde mit mij Gerijt voirsz. ende mit Dirc Aelbertsz. ende ic Gerijt voern. nu ter tijt een
huijs op staende hebbe mij toebehorende. Welke lant belegen heeft aenden oesteijnde den
Ommedijck, an die zuijtzijde Dirc Gerijtsz. ende an dat weestende Zoeterwouder wateringe ende an
die noortsijde die heren van sinte Bankres collegiom tot Leijden. Des soe zijn voerwaerden waert sake
dat Gerijt voirsz. niet en betaelde eens des jaers gelijken voirsz. staet ende die heijlige geest
meesteren die nu sien of hier namaels wesen zullen recht moste spreken om dese voirsz. negen ende
twintich scellingen goets gelts, soe geeft Gerijt voersz. over voer hem ende sijnen oerven ende
nacomelingen dat men dese voern. negen ende twintich scellingen voirsz. verhalen sel mogen an die
twie morgen lants voirsz. ende an noch ses morgen die Gerijt Vechtersz. voirsz. gemeen heeft mitten
voerghenomde landen. Ende Gerijt Vechtersz. voern. lovede dese voirsz. negen ende twintich
scellingen voer hem ende sijnen eerven ende nacomelingen den heijligen geest meesteren voirsz. diet
nu sien of hier namaels wesen sullen totten armen behoef vrij te waren jaer ende dach als recht is
almen vrij renten op lant ende erve sculdich is te waren. In kennesse der waerheijt soe hebbe ic Huge
van Zwieten voirsz. als een scout mijn zegel hier an gehangen. Int jaer ons heren dusent vierhondert
seven ende tachtich opten vierden dach in novenbri.
Nr. 410 folio 113v. d.d. 15-02-1449.
Een brief van 7½ morgen lants gelegen inden ambocht van Zoeterwoude inde Weijpoirt ende is
wtgegeven in erfpacht.
Wij Jan Taeij ende Aelbaren van Noorde scepenen in Leijden oirkonden dat voer ons quamen Claes
Pieter Postsz. ende Margriete Ghijsbrecht Hobbesz. dochter sijnen wijve ende geliede dat sij om
zalicheijt horen zielen in rechte aelmisse ende testamente ende puijrmentelic om goidswillen gegeven
hebbe den heijligen geest meesteren van Leijden alse Sijmon Jan Stiensz., Claes Gerijtsz., Phillips
van Gaglenberch ende Jan Claes Willemsz. tot des heijlige geests behoef achtendalf morgen lands,
luttel mijn of meer gelegen inden ambocht van Zoeterwoude inde Weijpoort. Ende heeft belegen an
die suijtsijde die heren van sinte Jan, an die noortsijde Willem Heijnric Noeijtsz., an dat westeijnde
Claes Gerijtsz. ende an dat oesteijnde den Ommedijc. Welke lande Claes ende Margriete voirsz.
lovede den heijligen geest meesteren voirn. of diet naemaels wesen zullen tot des heijligen geest
behoef die voirsz. achtendalf morgen lants vrij te waren jaer ende dach alse recht is alsmen vrij lande
schuldich is te waren. Ende voir dit voirsz. lant sullen die heijlighe gheest meesteren voirsz. of diet
naemaels wesen sullen van des heijligen geests wegen doen na Claes ende Margrieten voirsz. doot
sulke memorije en jaergetijde als des heijligen geests memorijboec ende den scepenbrief wt wijst die
Claes ende Margriet voirsz. daer of hebben. In oirkonden dese brieve bezegelt mit onsen zegelen. Int
jaer ons heren duijsent vierhondert negen ende veertich upten vijftiende dach in februario.
Nr. 411 folio 114 d.d. 13-09-1511.
Een brief van vijf gouden koervorster gulden tsiaers erfpacht staende up vijf morgen lands
gelegen inden ambocht van Zoeterwoude.
Kanttekening: Deze akte is doorgehaald maar de aantekening in de kantlijn is niet te lezen.
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Ic Ghijsbrecht van Zwieten ambochts heer ende scout inden ambocht van Zoeterwoude doen condt
allen luijden dat voer mij quam Heijnrick Sijmonsz. ende geliede ende bekende dat hij in rechte
poortrechte ende tot een ewige erfpacht angenomen ende verpacht heeft van Aernt Heerman, Jan
Reijersz., Jan Claesz. Veen ende Volkert Roelofsz. nu ter tijt heijlige geest meesteren binnen Leijden
een campe lants groot wesende ende houwende achtalve morgen lants, toebehorende den heijligen
geest voirsz. bi den hoop sonder maet gelegen inden ambocht van Zoeterwoude gehieten Pos weer.
Ende heeft belegen an die zuijtzijde Cornelis Willemsz., an die noirtzijde Cornelis Woutersz. ende
Willem Aelwijnsz., an dat oesteijnde den Ommendijck mit die weteringe, an dat westeijnde Mees
Gerritsz. Lijn. Jaerlicx om vijf gouden enckel korvorster gulden van gewichte wegende stuck twee
engels ende troij of paijment hore waerde vrijs gelts van alle ongelden, ingaende tot sinte Pieters dage
ad Cathedram alsmen scrijft duijsent vijfhondert ende twalef. Ende sel dat eerste jaer renten
verschijnen ende dach van betalinge wesen tot sinte Pieters dage ad Cathedram alsmen scrijft
duijsent vijfhondert ende dertien. Ende soe voort van jare tot jare dese voirsz. renten jaerlicx te
betalen tot sinte Pieters dage ad Cathedram duerende tot ewige dagen. Ende sijn voorwaerden dat
Heijnric Simonsz. voirsz. of zijn erven ende nacomelingen dit voirsz. lant niet verdelven noch wt
graven en sal maer altijt verbeteren ende niet verargen. Ende Heijnric Sijmonsz. voirsz. of zijn
nacomelingen sel alle banwerck maken op sijnen cost dat dit voirsz. lant toebehoort te maken ende
tvoirsz. lant buijten scade houden. Ende dese voirsz. jaerlixe renten te mogen versien ende verhalen
an dat voirsz. lant of dat daer op bevonden wort. Ende voirt an alsulke hofstede daer Heinric Sijmonsz.
voirsz. nu ter tijt op woent, gelegen inde ambocht voirsz. in die Weijpoirt inden Broock. Ende voirt an
alle die goeden die Heijnric voirsz. nu ter tijt heeft of hier naemaels vercrijgen mach, gewonnen ende
ongewonnen, roerende ende onroerende, waer ende waer an die gelegen sijn of bevonden mochte
worden, tsij binnen steden, dorpe of daer buijten. Ende Heijnrick Sijmonsz. voirsz. gelooft voer hem
ende sijnen erven of nacomelingen hier niet tegens te doen noch doen doen enich weer van rechte tzij
geestelic ofte waerlic noch mit genen nuwen vonden diemen hier op soude mogen peijnsen, dencken,
vinden of verzieren, alle argelist wtgesondert. In kennisse der waerheijt soe hebbe ick Ghijsbrecht van
Zwieten ambachtsheer ende scout inden ambocht voirsz. dese brief bezegelt mit mijn zelfs zegel ende
hier onder an gehangen. Daer bij an ende over waren als tugen Huijch Joostensz. ende Jacob Dirck.
Int jaer ons heren duijsent vijfhondert ende elff upte dertiensten dach in septembrij.
Nr. 412 folio 114 d.d. St. Catharina avond 1318.
Een brief van 8 morgen ende 1½ hont lants gehieten Onverzworen.
Alle de genen die dese letteren sellen sien of horen lesen maken wij cont ende kenliken Reijmer ver
Gobburge zoen ende Badeloge zijn wijf dat wij machtich ons lives wetende onze sinnen ende redenen
bij onse vrije wille, oerbare ende salichede onse zielen in testamente ende in aelmosse simpelicke om
godes wille hebben gegeven ende geven den heijligen geest ten vrijen eijgen een camp lands
gehieten Onversvore, daer dat ene ende of gelegen es op die Swiete ende dat ander ende op die
Swette, die hout achte morgen ende anderhalf hond lands. Ende hevet belegen an die noirtzijde
Gered Claesz. mit sinen lande ende Wouter Diercx Smeetsz. an die zuutzijde. Ende van dese voorn.
camp lands sellen wij geven de heijligen geest te huren alze lange als wij beijde leven, jaerlix tien
scellinge hollants die arme liede mede te cleden ende scoijen. Ende wanneer onze ende stervet zoe
es die helfte vanden voerseijde camp lands uten huer tote des heijlichs geests behoef te verhuren.
Ende die renten vanden voirn. lande sellen ontsaem jaerlix wie meesters zien van den heijligen geeste
daer mede arme lieden elkes jaers te cleden ende te scoijen in denkenesse onze beijder ziele. In
kennesse dese dingen soe heb ic Reijnier voern. dese letteren bezegelt mit mijns zelves zegel ende ic
Badeloge verbinde mij inder Reijniers mijns mans zegel tvoirsz. testament stade ende vaste te houde.
Ende om die mere zekerhede soe hebben wij gebeden den rechten ende den scepenen van Leijden
dat zij desen brief bezegelt hebben metter poerte zegel ende wij rechter ende scepenen van Leijden
om bede Reijniers ende Badeloge hebben dese brieve mit onzen poerte zegel bezegelt. In kennisse
der voirsz. dingen. Gegeven int jaer ons heren dusent driehondert ende achtiene in sente Kathrinen
avent der maget.
Nr. 413 folio 114v. d.d. zaterdag na St. Aggen dag 1333.
Die helfte van 7 morgen ende noch 1½ morgen lands daer hier voren breeder mentie of
gemaect is.
Alle den ghenen die dese letteren sullen sien of horen lesen make ic Reijner veren Gouburge zoen
cont ende kenlike dat ic machtich mijns lijfs wetende mire zinnen ende redenen bij minen gave, bij
minen stave, bij minen vrien wille ende bij minen gesonder lijve omme oirbaer ende salichede mire
ziele in testamente ende in aelmosse simpelicken omme goeds willen hebbe gegeven ende geven
den heijligen geest van Leijden voerden recht ende voer die bure van Zoeterwoude te vrien eijgen, die
helfte van enen camp lands die gehieten is Onversvore. Daer dat ene ende of gelegen is opten Zwete
ende dat ander ende optie Zwette, die hout seven morgen ende anderhalf hont lands. Ende heeft
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belegen an die noerzijde Jan van der Vene mit zijnen lande ende Jacop de Corte mit zijnen lande an
die zuijdzijde. Ende van dese voergen. camp lans sel ic geven den heijligen geest te hure alsoe lange
als ic leve alse van der helfte jaerlixe vijf scellinge hollants te renten die arme luijde mede te cleden
ende te scoeijen in denkenesse mire zielen ende na mire doed so is die helfte van dese voergen.
camp lands uter hure tote des heijlich geests behoef van Leijden te virhuren. In kennesse der
waerheijt want ic wil dat dit stade ende vaste gehouden worde van nu ende van mijnen
nacomelingers, soe heb ic dese brief bezegelt mit minen zegele. Ende omme die mere zekerhede soe
heb ic gebeden Pieter Willaemsz. den scout van Zoeterwoude, Wouter van der Vene ende Arst
Gontersz. scepenen in Leijden dat sij desen brief mit mi bezegelen mit haren zegelen ende wij Pieter
Willaems zone scoute, Wouter van der Vene ende Arst Gontersz. scepenen voirsz. omme bede
Reijner veren Gouburgesz. voersz. want ons alle dese voirgescr. pointe wel cont zien, soe hebben wij
dese brief mede bezegelt mit hem mit onse zegelen. Gegeven int jaer ons heren duijsent driehondert
drie ende dertich des saterdages na sente Aggen daghe.
Nr. 414 folio 114v. d.d. 29-03-1501.
Een brief van een vierendeel van 5 morgen lands gelegen in Zoeterwoude.
Wij Pieter Pieter Reijmbrantszsz. ende Martijn Pietersz. scepenen in Leijden oerkonden dat voer ons
quam Jan Claes Willemszsz. ende geliede dat hij vercoft heeft die heijlige geest meesteren binnen
Leijden alse Jacob Tuijninc, Claes Cornelisz., Joris Jansz. ende Jan Gerijtsz. ende die gene diet
namaels wesen zullen tot des voirsz. heijlige geest behoef een recht vierendeel van vijf morgen lants,
luttel min of meer bij den hoop sonder maet, gelegen inden ambacht van Zoeterwoude gemeen ende
gemengeder aerde mit die kerc van Zoeterwoude die dat een vierendeel toebehoirt ende die zusteren
van Rome binnen Leijden die andere twie vierendelen ende die Claes Gerijtsz. in erfpacht heeft vande
zusteren voirsz. Welke vijf morgen lants voirsz. belegen hebben an die suijtzijde die kercke van
Zoeterwoude voirsz., an dat westeijnde streckende in die Zwiet, an die noortzijde die heijlige geest
voirsz. ende an dat oesteijnde die Zwet. Ende Jan Claes Willemsz. voirsz. ende coman Pieter Dircxz.
lovede mit gesamender hant ende elcx voer al die heijlige geest meesteren voirsz. ende diet naemaels
wesen sullen totten heijligen geest behoef dit voirsz. vierendeel van vijff morgen lants inder manieren
voirsz. vrij te waren jaer ende dach als recht is ende alsmen vrij lants ende eijgen erve sculdich is te
waren inden ambocht daert gelegen is gelijc buijrlant. Ende Jan Claes Willemsz. voorsz. lovede
coman Pieter Dircxz. voorn. hier of scadeloos te houden. Voert soe beliede Jan Claes Willemsz.
voirsz. van dese cope wel voldaen ende betaelt, den lesten penning mitten eersten. In oirkonden dese
brieve bezegelt mit onse zegelen. Int jaer ons heren duijsent vijfhondert ende een opten negen ende
twintichsten dach in maerte.
Nr. 415 folio 115 d.d. 09-02-1413.
Een morgen lants gelegen inde Weijpoirt ende is gecomen van Aernt Wouters zoen.
Wij Coen Sijmonsz. ende Willem Aelbrechtsz. scepenen in Leijden oirkonden dat voir ons quam Airnt
Woutersz. ende geliede dat hij gegeven heeft in rechte aelmisse ende rechter testamente den
heijligen geest te Leijden een vierendeel van vier margen lants gelegen inden ambocht van
Zoeterwoude in die Weijpoort, daerin geërft zijn Aelwaer Willem Sproncx wedewi mit horen kinderen
ende Jacop Jansz. Welc lant belegen heeft an die westzijde Dirc Jansz., an die oestzijde heer Willem
Rijswijc, streckende voir uter Vliet after an die Swet. Ende Aernt Woutersz. lovede den heiligen geest
meesters di nu sien alse Zeger Willemsz. ende Gerijt Willem IJsbrantszsz. of diet naemaels wesen
zullen dit vierendeel vanden lande voirsz. te waren jaer ende dach alse recht is alsmen een vrij eijgen
erve sculdich is te waren. In oirkonde dese brieve bezegelt mit onse zeglen. Int jaer ons heren duijsent
vierhondert ende dertien upten negenden dach in februario.
Nr. 416 folio 115 d.d. 08-09-1487.
Die helfte van 7 morgen lands die wtgegeven is in erfpacht om 14 stuvers tsiaers, gecomen van
Arent heer van Egmonde en Iselsteijn. Siet achter folio 162.
Ic Huge Hugensz. van Zwieten schout inden ambocht van Zoeterwoude doe cont allen luden dat voir
mij quam Claes Dirc Vrankenszsz. ende geliede dat hij in erfpacht angenomen heeft vanden heijlige
geest meesteren tot Leijden alse Alewijn Pieter Florijs Asselijnszsz., Jacop Tuijninc, Wouter Dirc
Stiensz. ende Jacop Boelinc die weder helft van zeven morgen lants, luttel mijn of meer bij den hoep
sonder maet ende alsoe groot ende clien als die heijlige geest totten armen behoef dat leggende heeft
inden ambacht van Zoeterwoude, tsiaers om een gouden philips bourgonse scilt, acht ende twintich
comans groet gerekent voerden voirsz. gouden philips bourgonse scilt. Te betalen alle jaer tot sinte
Lambrechts dage, daer dat eerste jaer of verschijnen sal tot sinte lambrechts dage naestcomende
sonder een. Te versien ende te verhaelen ende jaerlicx staende opte voirsz. helft vanden voirsz.
zeven morgen lants dat Claes voirsz. in erfpacht wtgegeven is van den heijlige geest meesteren
voirsz. nae inhout sbriefs die Claes voirsz. daer of heeft ende die ic ooc bezegelt hebbe. Welke seven
morgen lants belegen heeft an dat oesteijnde die Vliet, an die suijtsijde Claes Dirc Vrankenszsz.
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voirsz. selve, an dat westende die oude Swet ende an die noortzijde Dirc Claes Willemsz. mit een
weer lants dat die abdisse tot Reijnsburch toe te behoren plach. Ende Claes Dirc Vranckenszsz.
voirsz. lovede die heijlige geest meesteren voirsz. ende diet naemaels wesen sullen totten armen
behoef, alle jaer ewich duerende dese voirsz. renten te betalen ten dage voirsz. Ende wairt dat
naemaels tot enigen tijt enich gebreck waer inder betalinge der renten voirsz. dat god verhoeden wil,
soe sullen die heijlige geest meesteren inder tijt wesende totten armen behoef dat altijt ende alle jaers
alst buert eerst versien ende verhalen mogen an de voirsz. helft vanden voirsz. seven morgen lants
dat Claes voirsz. in erfpacht an genomen heeft vanden heijlige geest meesteren voirsz.. Ende waert
dat die helft vanden seven morgen lants voirsz. dat die heijlige geest meesteren voirsz. in erfpacht
wtgegeven hebben dan ende tot alre tijt alst buert jaerlicx ende niet goet genoech en waer dese
voirsz. renten an te verhalen, soe sullen die heijlige geest meesteren inder tijt wesende dan dat voirt
versien ende verhalen mogen an alle die goeden die Claes Dirc Vranckenszsz. voorsz. nu ter tijt heeft
of hier naemaels vercrijgen mach, roerende ende onroerende, waer ende waer an die gelegen sijn
binnen den ban van Zoeterwoude of daer buijten. In kennisse der warheijt soe heb ic Huge Hugens
zoen van Zwieten als scout in den ambacht voirsz. dese brief bezegelt mit mijnen zegele hier an
gehangen. Opten achsten dach in septembrij int jaer ons heren duijsent vierhondert seven ende
tachtich.
Nr. 417 folio 115v. d.d. 16-04-1494.
Vijftalf pondt tsiaers erfpacht staende op 4½ morgen lands gelegen in Zoeterwoude.
Ic Huge van Zwieten scout inden ambocht van Zoeterwoude doe condt allen luijden dat voer mij quam
Pieter Pieter Boeijenszsz. ende bekende dat hij in erfpacht aen genomen heeft van Katrijn Pieter
Meijnaertsz. weduwe vijftalve morgen lants gelegen inden ambocht van Zoeterwoude gemeen mit dat
goodshuijs van Zoetermeer. Ende heeft belegen an die noortsijde Jacop van der Goude, an die
zuijtzijde Aernt Dircxz., streckende wt die Vliet an den Broeck wech, des tsiaers om vijftalf pondt
comans paijment. Ende dese voirsz. renten te betalen alle jaer tot heijligermisse duerende tot ewigen
dagen. Ende voort dese voirsz. renten te versien ende te verhalen aen vijftalf morgen lants die Pieter
voirsz. leggende heeft inden ambacht van Zoeterwoude. Ende heeft belegen an die zuijtzijde Claes
Gerijtsz., an die noirtzijde Aernt Dircxz., streckende wt die Vliet aende Broekwech. Ende hier hebben
bij, an ende over geweest als tuijgen Vranc Jacopsz. ende (Jan) Dircxz. In kennisse der waerheijt soe
hebbe ic Huge van Zwieten scout inden ambacht voirsz. dese brieve mit mijnen zegel in
tegenwoirdicheijt der tugen voirn. hier an gehangen. Int jaer ons heren duijsent vierhondert vier ende
tnegentich opten zestienden dach in aprille.
Nr. 418 folio 115v. d.d. 18-04-1504.
Transficx.
Wij Heijnric van Alkemade ende Jan Heerman scepenen in Leijden oerkonden dat voerden gerechte
quam Maertijn Pietersz. brouwer ende gaf over die heijlige geest meesteren binnen Leijden alse Aernt
Heerman, Cornelis Jans zoen, Willem van Lodesteijn ende Jan Aerntsz. van Beringen tot des heijligen
geests behoef een scouten brief van Zoeterwoude daer dese brief doersteken is mit recht ende mit
vonnisse als recht is. Ende scepenen wijsden die heijlige geest meesteren voirsz. ende diet naemaels
wesen zullen tot des voirsz. heijlige geest behoef daer mede te winnen ende te verliesen in allen
schijn oft Martijn voersz. zelver waer. Welke voersz. scouten brief Martijn voirsz. aenbestorven ende
toegedeelt is van Katrijn Pieter Meijnertsz. weduwe zijn moeder was zaliger gedachten. In oirkonde
dese brieve bezegelt mit onse zegelen. Int jaer ons heren duijsent vijfhondert ende vier opten
achtienden dach in april.
Nr. 419 folio 115v. d.d. 27-04-1505.
Thien stuvers tsiaers erfpacht staende up die helft van zeven morgen lants.
Wij Ghijsbrecht van der Boechorst ende Florijs van Bosch scepenen in Leijden oerkonden dat voor
ons quam Jan Jacobsz. ende geliede dat hij in eenen ewigen erfpacht an genomen heeft van den
heijligen geest meesteren tot Leijden alse Aernt Heerman, Willem van Lodesteijn, Huge Meesz. ende
Jan van Griecken voer hen ende horen nacomelingen van des heijligen geests wegen bij consent des
gerechts van Leijden die rechte helft van vierdalve morgen lands gelegen inden ambocht van
Zoeterwoude om twintich comans grooten tsiaers mitten houde. Te betalen alle jaer tot Voerscoten
ende Valkenburger marcten, daer of teerste jaer verscijnen sal tot Voerscoter ende Valkenburger
marcte naestcomende ende soe voirt alle jaer ten voirsz. marcte dese voirsz. renten te betalen
duerende tot ewigen dagen. De welke voirsz. renten Jan Jacopsz. voirsz. voer hem ende zijnen erven
den heijligen geest voirn. bewijst ende verzekert heeft vrij sonder eenich ofbrec te versien ende te
verhalen aen die voirsz. helfte van vierdalve morgen lants. Ende indien tselve lant niet goet genoech
en waer, alsdan voirt te verhalen an alle Jans ende zijnen nacomelingen goeden nu ter tijt hebbende
oft naemaels vercrijgende, roerende ende onroerende, waer ende waer an die gelegen zijn sonder
eenich weer van recht tzij geestelic of waerlick daer tegens te doen of te doen doen in eeniger
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manieren. Van welke voersz. vierdalve morgen lants die wederhelfte toebehoirt sinte Pancraes
collegium binnen Leijden twelc Jan voirsz. mede in erfpacht an ghenomen heeft. Ende heeft belegen
an die een zijde Heijnric Jansz., an die noortzijde Dirc Bartoutsz., an dat oesteijnde Frans Willemsz.
ende an dat westeijnde Zoeterwouder wech. Des zijn voerwaerden tot welker tijt dese voirsz. erfhuijer
compt in cope of in besterfte, soe sel mense telke vervoorhuijren mit half den renten voorscreven. In
oerkonden desen brieve bezegelt mit onsen zeghelen. Int jaer ons heeren duijsent vijfhondert ende vijf
upten zeven ende twintichsten dach in april.
Nr. 420 folio 116 d.d. 27-12-1531.
Vijftalve rijns gulden tsiaers losrenten den penning 16 up 4 morgen lants inden ambocht van
Zoeterwoude.
Ic Ghijsbrecht van Zweten ambochts heer ende upper scout inden ambocht van Zoeterwoude doe
kont ende kenlic allen luijden dat up huijden datum van desen brief voer mij ende tuijgen hier onder
gescreven gecomen is Thijman Ariansz. ende geleiede ende bekende mits dese voer hem ende zijn
nacomelingen schuldich te wesen den heijligen geest tot Leijden vijftalve gouden karolus guldens
tsiaers ewige ende erfelicke renten, twintich stuvers voer elke gouden karolus gulden gerekent vrijs
gelts van allen ongelden. Ende die te betalen alle jaers op sinte Andries dach daer dat eerste jaer
renten ende dach van betalinge hier of wesen ende verschijnen sal int jaer ons heren alstmen scrijft
vijftienhondert ende twie ende dertich op sinte Andries dach ende soe voort van jaer tot jaer dese
voirsz. renten te betalen duerende alsoe langhe ende ter tijt toe dese gelost worden ende dan niet
langer. Ende dese voirsz. renten die sullen die heijlige geest meesters vanden voorsz. heijligen geest
tot Leijden nu ter tijt wesende of hier namaels heijlige geest meesters worden sullen ofte actie ende
gemacht van hen hebbende, alle jaers opten voirsz. dach mogen verzien ende verhalen ende staen
ijpoteec op vier morgen lants gelegen inden ambacht van Zoeterwoude voersz. Ende heeft belegen an
die noertsijde Jacob Jansz. ende an die zuijtsijde Dirc Jansz., streckende wt Zoeterwouder
Zuijtwateringe of tot an die Stompicker wech toe ende te mogen verhalen an alle dat gene dat men op
dit voersz. lant soude mogen bevinden hoe dat genoemt soude mogen wesen of andere genen die dit
voirsz. lant sullen bruijcken of besitten. Ende noch te mogen versien ende verhalen an alle die goeden
ende eijgen lande die Thijman Ariaensz. voersz. nu ter tijt heeft of hier naemaels sal mogen vercrijgen,
waer ende waer an die gelegen zijn, binnen den voirsz. ambacht of daer buijten, gheen goeden wt
gesondert. Noch verclaert Thijman Ariansz. voirsz. bij zijn beste wetenscap ende zekerheijt dat dese
voirsz. vier morgen lants niet meer belast en zijn dan mit twie pont hollants ende een halve stuver
tsiaers ewighe erflicke renten die de kerck van Zoeterwoude daer of heeft ende noch achte pont
hollants tsiaers losrente die penning zesthien die daer Mr. Willem Hillensz. kanunic van sinte
Pancraes collegie binnen Leijden daer up heeft sonder eenich meer opstal ende belastijnck dan
voersz. staet. Ende indien die heijlige geest meesters voirsz. conden bevinden dat dat selvede lant ijet
meer belast waer dan voersz. staet dat beloefde Thijman voirsz. ter stont of te doen. Ende bij
gebreken van dese ende van den jaerlicxer betalinge, soe verwillekoert Thijeman voorsz. voir hem
ende zijn nacomelingen voer den schout van Zoeterwoude dese voirsz. renten alle jaers te betalen op
sinte Andries dach voirsz. of binnen vierthien dagen daer nae onbegrepen ende dat te mogen
vermanen voerden scout gelijck oft die willekoert hoer vollestalle gestaen hadde. Ende noch beloeft
Thijman voirsz. te betalen die costen die daer omme gedaen sullen worden als dat principael
hoeftgelt. Ende hier tegens beloefde Thijman voirsz. voer hem ende sijn erven geen weer van recht
tegens te doen noch doen doen in eniger manieren, geestelic noch waerlic, noch mit genen ofschriften
ofte anderen vrijheijden van privilegien van cessie of respiten hoe die genomt soude mogen wesen
om inden jaerlicxer betalinge souden mogen letten of deren. Ende van dese cope soe beliede hem
Thijman Ariansz. wel voldaen ende betaelt te wesen, den laetsten penninc mitten eersten. Des zijn
voirwaerden dat Thijman voirsz. of zijn naecomelingen dese voirsz. renten sullen mogen lossen heel
of half tot wat tijden dattet hem believe sal, elke penninc mit zestien in hoeftgelde ende te lossen in
paijmente mit den goude karolus gulden van vier ende tachtich int marck voer twijntich stuvers ende
den gouden philips gulden van vijf ende tseventich int marc voer vijf ende twintich stuvers oft ander
paijment der keijserlicker mat laest werf gepubliceert na advenant dier waerde mit die verschenen
renten onbetaelt nae beloep des tijt als die lossinge gescien sal. Alle argelist wtgesondert. In kennisse
der waerheijt soe hebbe ic Ghijsbrecht van Zweten ambochts heer ende scout inden voorsz. ambocht
dese brief bezegelt mit mijns zelfs zegel hier onder angehangen. Daer bij waren als tuijgen Wouter
Arijsz. ende Bruijn Gerijtsz. Int jaer ons heren vijftienhondert ende een ende dertich den zeven ende
twintichsten dach in desember.
Nr. 421 folio folio 116v. d.d. 27-12-1531.
Drie karolus gulden 15 st. tsiaers losrenten den penning 16 op 1½ morgen ende up 3 morgen
lants gelegen inden ambacht van Zoeterwoude.

Dit document is afkomstig van www.hogenda.nl

Klik hier voor het totale register van Hogenda bronnen.

Ic Ghijsbrecht van Zweten ambochtsheer ende opper scout inden ambocht van Zoeterwoude doe
condt ende kenlic allen luijden dat up huijden datum van dese voer mijn ende tuijgen hier onder
gescreven gecomen is Thijman Ariansz. ende geliede ende kende hem ende zijn naecomelingen
sculdich te wesen den heijligen geest tot Leijden vierdalve gouden karolus guldens ende vijf stuvers
tsiaers ewige ende erflicke renten, twintich stuvers voerden enkelen gouden karolus gulden gerekent
vrijs gelts van allen ongelden. Ende die te betalen alle jaers op sinte Andries dach daer dat eerste jaer
renten ende dach van betalinge hier of wesen ende verschijnen sal op sinte Andries dach alsmen
scrijft vijftienhondert ende twie ende dertich ende soe voert van jare tot jare dese voirsz. renten te
betalen duerende soe lange ende ter tijt toe datse gelost worden ende niet langer. Ende dese voirsz.
renten die sullen die heijligeest meesters vanden voirsz. heijligeest tot Leijden nu ter tijt wesende of
die hier naemaels heijligeest meesters worden sullen ofte actie ende gemacht van hen hebbende alle
jaers opten voirsz. dach mogen versien ende verhalen ende staen ijpoteec op anderhalf morgen lants
gelegen inden voirsz. ambacht van Zoeterwoude. Belegen an die oestzijde Willem Jansz. ende an die
westsijde sinte Katrijnen zusterhuijs binnen Leijden, streckende vanden Stompicker wech of tot an
Michiel Claesz. lant toe. Ende is vrij onbecommert sonder up die gehele drie morgen te bliven staen
voer datum van dese jaerlicx drie pont hollants tsiaers. Ende voert te mogen verhalen an drie morgen
lants gelegen inden voersz. ambacht, belegen an die oestzijde Claes Maertsz. ende die westzijde
Lambrecht Jacopsz., streckende wt die oude Zwet of tot an Stompick wech toe. Ende te mogen
verhalen an alle dat gene datmen op dese voirsz. twie percelen van landen soude mogen bevinden
hoet genoemt soude mogen wesen of anden genen die dit voirsz. lant nu ter tijt gebruijcken of hier
namaels gebruijcken of besitten sullen. Ende noch te mogen versien ende verhalen an alle die andere
goeden die Thijman voersz. nu ter tijt heeft of hier naemaels sal mogen vercrijgen, gelegen inden
ambacht van Zoeterwoude of daer buijten, geen goeden wtgesondert. Ende indien die heijlige geest
meesters voirsz. conden bevinden dat dese voirsz. anderhalf morgen lants ijet meer belast of
bezwaert waer, dat beloefde Thijman voersz. terstont of te doen ende te vrijen als voersz. staet. Ende
bij gebrec van dien ende vander betalingen soe verwillekoert Thijman voersz. voer den scout van
Zoeterwoude dese voirsz. renten alle jaer te betalen op sinte Andries dach voersz. of binnen viertien
dagen daer nae onbegrepen. Ende dat te mogen vermanen voer den scout gelijc of die willekoert zijn
volle stall gestaen hadde. Ende noch beloefde Thijman voersz. te betalen die coste die daer omme
gedaen sullen worden alst principael. Ende hier tegens beloeft Thijman voersz. voer hem ende zijn
erven ende nacomelingen geen weer van recht tegens te doen noch doen doen in eniger manieren
geestelic noch waerlic noch mit genen ofschrifte ofte anderen vrijheijden van privilegien van cessie
ofte respiten hoe die genomt mogen wesen geen wtgesondert omme de jaerlixer betalingen souden
mogen letten of deren. Ende Thijman bekende voer hem ende zijn nacomelingen hier of voldaen ende
betaelt te wesen den laetste penninc mitten eersten. Des zijn voerwaerden dat Thijman voersz. of zijn
erven ende nacomelingen dese voirsz. renten sullen mogen lossen heel of half tot horen belieften
elcken penninc mit sestien int hoeftgelde. Ende te lossen in paijmente mit den gouden karolus gulden
van vier ende tachtich int marc voer twintich stuvers ende den gouden philips gulden van vijf ende
tseventich int marc voer vijf ende twintich stuvers ofte ander paijment der keijserliken ma t dier waerde
laetst werf gepubliceert mit die verschenen renten onbetaelt nae beloep des tijts als die lossinge
gescien sal. Alle argelist wtgesondert. In een kennesse der waerhuijt soe hebbe ic Ghijsbrecht van
Zweten ambachts heer ende scout inden voirsz. ambacht dese brief bezegelt mit mijn selfs zegel hier
onder an gehangen. Daer bij an ende over waren als tugen Wouter Arijsz. ende Bruijn Gerijtsz. Int jaer
ons heren vijftienhondert ende een ende dertich den zeven ende twintichsten dach in desember.
Nr. 422 folio 117 d.d. Alle kinderen dag 1453.
Thien comans groten tsiaers op twie morgen lants.
Kanttekening: Deese 10 comans zijen affgelost bij heer Cornelis Reijersz. priester int jaer anno 1562 ende is (weer) ontfangen 10
karolus gulden.

Wij Sijmon van den Woude ende Vranc van der Does scepenen in Leijden oirkonden dat voer ons
quam Gerijt Dircxz. ende bekende dat den heijligen geest van Leijden totter armen behoef staende
heeft up twie morgen lants die Gerijt voirsz. toe behoren tien comas groot tsiaers te erfpachte. Te
betalen alle jaer tot Korssavont. Welke twie morgen lands voirsz. gelegen sijn inden ambocht van
Zoeterwoude in die Weijpoort ende is gehieten dat Kerflant. Ende heeft belegen an die noertzijde
Eijlairt Comansz., an die zuijtzijde Claes Gerijtsz. ende Jacop Claesz., an die oestzijde die Vliet ende
an die westzijde Pieter Jacopsz. In oirkonde dese brief bezegelt mit onsen zegelen. Int jaer ons heren
duijsent vierhondert drie ende vijftich up Alre kinderen dach.
Nr. 423 folio 117 d.d. 03-09-1412.
Wij Gerijt Pieter Gobburgensz.sz. ende Willem Aelbrechtsz. scepenen in Leijden oirkonden dat voer
ons quam Ave Vranc Jacobsz. weedwi mit hoirs voochts hant ende geliede dat sij gegeven heeft in
rechter aelmisse ende in rechten testament den heijlige geest tot Leijden sulc lant als hier na
gescreven staet. Eerst twie margen lants gelegen tot Stompic bezijden an Claes Vranckensz. weer in
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gemengder vuer mit Lijsbet Claes Vranckesz. Item twie mergen lants een hont lants min gelegen tot
Stompic twisken den Ommedijc ende den wech. Welc lant gelegen is in gemengder vuer mit (heer)
Philips Ger Sweijmensz. ende belegen heeft an die een zijde Pieter van Leijden Dirx zoen ende an die
ander zijde Ghijsbrecht Jan Gijstgensz., alle mit horen landen. Hier voer sullen die heijlige geest
meesters als Pieter Butewech Gerijtsz. ende Zegher Willemsz. die nu sien of naemaels wesen zullen
alle iaers memorie doen Aven voirsz., Vranc hoirs mans, Claes ende Jan hoer kinder nae inhout des
heijlige geests boec. In oirkonde dese brieve bezegelt mit onsen zeglen. Int jaer ons heren duijsent
vierhondert ende twalef upten derden dach in septembrij.
Nr. 424 folio 117 d.d. niet gedateerd.
Ic Pieter Heije Gerijtsz. priester cappellaen van sinte Pancraes kerck upt Hogelant kenne mits dese
getransporteert ofte vercoft te hebben den heijligen geest meesters binnen Leijden alsulke actie ofte
eijgendom als ic hebbe an alzulke poortaerds stalen daer mijn ouders turfschuijr plach te staen,
streckende vanden dijck inden Rijn neffens der Minrebroederen choer. Ende hier toe terve daer an
leggende daer de zelve mijn ouders twie huijr huijsen hadden staende, streckende vanden voorn.
Rijndijck an Aernt Cornelisz. erve. Sceldende henluijden quijte alle anspraec ofte toezeggen als ic
seggen hebbe, zal hebben of oock gehadt mach hebben. Belovende voer mij ende mijnen erve
hemluijden ter cause vanden voersz. stalen ofte erven nimmermeer antalinge, ansprake ofte eenige
moeijenisse te doen noch gedogen van ijemant gedaen te worden. Ende bekenne mij van dese
transporte ofte cope eerliken voldaen ende betaelt mit twie pondt hollants tsiaers die zij op mijn scuijr
hadden nae wtwijsen haer brieve van drie der zelve ponden tsiaers up Lijsbr(echt) moniken huijs
upten Nuwe Rijn hemluijden behorende mit een pont tsiaers upt voerhuijs. Nu ter tijt behorende Jan
Jansz. steenhouder. In kennesse soe heb ic dese brief mit mijn selfs hant gescreven ende
onderteijckent.
Nr. 425 folio 117v. d.d. St. Catharina avond 1436.
Vier gouden bourgonsce scilden tsiaers up een huijs inden ambocht van Zegwaert.
Ic Heijnric Engelsz. scout inden ambocht van den Zegwaerd doe cond allen luden dat voir mij quam
Jan Pietersz. ende belide sculdich te wesen Willem Jacopsz. of den houder des briefs vier gouden
borgoensche scilde jaerlix renten. Te betalen alle jaer tot Korsavont mit gelde of mit pande naden
lants recht. Ende dese renten heeft Jan geset ende gesekert op zijn hws ende erve daer hij nu in
woent ende is gelegen inden ambacht voersz. op der Buerwateringe ende an die oestzijde Dirc
Pietersz. ende over dese voerwaerde hebbe geweest buijrluijden uten ambacht voirsz. als Wouter
Meeusz. ende Zeger Jansz. In kennesse der waerheijt soe heb ic Heijnric scout voirsz. dese brief
bezegelt mit mijnen zegel. Int jaer ons heren dusent vierhondert ses ende dertich op sinte Katrinen
avont.
Nr. 426 folio 117v. d.d. 27-09-1497.
Transficx.
Wij Jan van Leijden ende Jan van der Boechorst scepenen in Leijden oirkonden dat voer gerechte
quam Mees Jansz. ende gaf over den heijlige geest meesteren binnen Leijden alse Dirc Aerntsz.,
Joris Jansz., Dibbout Harmansz. ende Jacob Tuijninc ende den genen diet naemaels wesen sullen tot
des heijligen geests behoef eenen scouten brief van Zegwaers daer dese brieve doersteken is, mit
recht ende mit vonnesse alse recht is. Ende scepenen wijsden die heijlige geest meesters voirsz.
ende die gene diet namaels wesen zullen tot des heijligen geests behoef daer mede te winnen ende
te verliesen in allen schijn oft Mees Jansz. voirsz. zelve waer. Welken voirsz. scouten brief den voirsz.
Mees Jansz. mit Mergrieten Jansdr. sijn wijf in hijlicke an gecomen is van Geertruijt Willem
Jacobsz.dr. hoer moeder. Ende der selve Geertruijt op gecomen ende an bestorven was van Willem
Jacopsz. hoeren vader was. Des zijn voerwaerde die vier gouden bourgoensche scilden jaerlicx
betalen sal mogen mit acht ende twintich comans grooten voer elken gouden bourgoenschen scilt
gerekent. In oirkonden dese brieve bezegelt mit onse zegelen. Int jaer ons heren duijsent vierhondert
zeven ende tnegentich opten zeven ende twintichsten dach in septembrij.
Nr. 426 folio 117v. d.d. 09-03-1532.
Zes pondt hollants tsiaers losrente den penninc 16 up een huijs in Voirscoten ende noch up 7
morgen lants tot Stompwijck.
Kanttekening: Dese rente is ofgelost bij Frans Jansz. van wegen Mr. Jacob Boll rentmeester generael blijckende bijde blaffaert in
anno 1500 tzeventich.

Ic Ghijsbrecht van Zwieten ambochtsheer ende scout van Zoeterwoude ende Stompwijck doe cont
allen luijden dat voer mij ende buijren hier nae genoemt quam ende compareerde in zijn propere
persone Harper Pietersz. wonende tot Voerscoten ende bekende voor hem, zijnen erven ende
nacomelingen vercoft te hebben ende sculdich te wesen Jan Huges zoen calcbarder wonende tot
Leijden of actie van hem hebbende zesse ponden van dertich groten vlaems tpont erflicke renten
tsiaers. Te betalen ende alle jaers vrij van allen costen ende commer te leveren ten huijse ende in
handen vanden voersz. Jan Hugesz. ofte actie van hem hebbende, altijt op sinte Lambrechts dach.
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Daer van deerste rente vallen ende verschijnen zullen nu op sinte Lambrecht dach anno 1500 twee
ende dertich eerstcomende ende alsoe voirt van jare tot jare ewelick geduerende. Ende heeft daer
voren mits desen specialicken geijpothekeert, verbonden veronderpant ende vrij in sijnen handen
gestelt sijn huijs ende erve daer hij nu ter tijt in woent, staende tot Voerscoten after die kerck ende
noch seven morgen lants, gelegen tot Stompwijc, an die oestzijde Alijt Grebbers, an de westzijde
Sijmon Ghijsz. ende Dirc Ghijsz., tnoerteijnde Stompwijck wech ende an tzuijteijnde Cornelis Philipsz.
Ende voorts generalicke ende specialicke alle sijn ende sijne erven ende nacomers personen ende
goeden, roerende ende onroerende die hij comparant nu ter tijt heeft ende noch vercrijgen mach
waermede die bevunden mach ofte gelegen sullen wesen, geen wtgesondert omme bij gebreke
d’voorsz. jaerlicxe betalinge ten dage, plaetse ende in handen als voren daer an te mogen verhalen
ende doen executeren d’voorsz. verschenen renten mitte costen oic vande sommacie executie
executoer ende anders, bij heerlicke ende reale executie vanden Hove van Hollant. Renuchierende
ende bij expresse voerwaerden eede ende wetenheijt te buijten gaende alle exceptien, privilegien,
vrijheden, subventien ende bu..sicien van rechten ter contrarie. Ende kende hem die voorsz.
comparant vanden voersz. Jan Hugensz. ter cause voersz. al wel vernuecht, voldaen ende betaelt te
wesen, den lesten penninc mitten eersten. Des sijnt voerwaerden dat die voirsz. comparant dese
voersz. renten sal mogen oflossen ende quijten mit ses ende tnegentich der voersz. gelijcke ponden
ende mitten verschenen ende onbetaelde renten naer beloep des tijts als die lossinge gesciet. Ende in
kennisse der waerheijt hebbe ic Ghijsbrecht van Zwieten ambochtsheer als scout voorsz. dese brief
mit mijnen zegel wthangende bezegelt. Daer bij an ende over waren als tuijgen Lambrecht Jacobsz.
ende Dirck Gerijt Wouterszsz. Int jaer ons heren duijsent vijfhondert twie ende dertich nae gemeen
scrijven upten negende dach in maerte.
Nr. 427 folio 118 d.d. 05-05-1537.
Transficx.
Ic Cornelis Jansz. scout van Stompwijc doe condt allen luijden dat voer mij ende getuijgen hier onder
gescreven gecomen is Jacob Hugesz. ende transporteerde, droech op ende gaf over den heijlige
geest meesteren binnen die stede van Leijden die nu sijn ende naemaels wesen sullen totten heijlige
geest behoef een rente brief van zes ponden van dertich groten tpont tsiaers, vrij van allen oncosten.
Te betalen alle jaers tot sinte Lambrechts dage onder tsegel van Ghijsbrecht van Zwieten in date
dusent vijfhondert twie ende dertich upten negenden dach in maerte, breder blijkende bij den
inhouden vanden principalen rentebrief daer dese brief bezegelt doergesteken is, transporteert,
draecht up ende geeft over bij dese ende stelde den voern. heijliche geest meesters in zijn stede ende
resigneerde ende gaf hemluijden over alle actie, recht ende anseggen dat hij anden selven brief
hadde ende gehadt mochte hebben sonder eenich actie, recht of anseggen daer an te behouden,
omme die renten jaerlicx te innen ende ontfangen tsij mit recht of mit gewichge, voer allen rechten
ende vierscharen soe wel geestelick als waerlick recht daer omme te spreken, daer mede te winnen
ende te verliesen ende al daer mede te doen dat hij Jacop Hugensz. voirsz. daer mede soude mogen
doen indien dese overgifte niet gesciet en waer. Ende oft gebuerde dat de heijlige geest van dese
renten niet betaelt en worde na inhout den principalen brief, soe beloeft Jacob voorn. daer voren in te
staen ende selver te betalen. Ende van dese overgifte bekende hem Jacob voorsz. al wel voldaen
ende betaelt te wesen den lesten penning mitten eersten. Hier hebben bi, an ende over geweest als
tugen Cornelis Cornelisz. ende Reijers Jansz. Des toerconden hebbe ick Cornelis Jansz. als scout
voersz. desen brief gesteken doer den principalen rentebrief mit mijnen zegel wt hangende bezegelt.
Inden jaer dusent vijfhondert zeven ende dertich upten vijften dach in meije.
Nr. 428 folio 118 d.d. 20-06-1398.
Vier pondt hollants tsiaers up seker landt inde Waert gecomen van heeren Dirc van Zwieten.
Wij Boudijn Dircxz. ende Nan van Lis scepenen in Leijden oirkonden dat voer ons quam heer Dirc van
Zwieten ende beliede schuldich te wesen den heijligen geest tot sinte Pieters te Leijden vier pont
hollants comans paijments tsiaers. Welke renten die meesters vanden heijligen geest versien sullen
op sulck lant als heren Dirc voirsz. leggende heeft inden Waert inden ambocht van Leijderdorp ende
joncfrou Meijnen heren Dircx dochter uten Waerdt placht te wesen, tsij dat wtgegeven is te poirtrecht,
of dat men noch wt geven sel. Ende dese renten selmen alle jaer betalen tot Voerscoten ende
Valkenburger marcten. In oirkonden dese brieve bezegelt mit onse zegelen. Int jaer ons heren duijsent
drie hondert acht ende tnegentich upten twie ende twintichsten dach in junio.
Nr. 429 folio 118v. d.d. 08-09-1414.
Een pondt comans paijments tsiaers gecomen van heren Gillis van Cralingen.
Wij Voppe Dircxz. ende Heijnric Dammesz. scepenen in Leijden oirkonden dat voer ons quam heren
Gillis van Cralingen ridder ende beliede sculdich te wesen den heijlige geest meesters tot sinte Pieters
te Leijden alse Jan Dirc Coenen ende Gerijt Willem IJsbrantsz. tot des heijlich geests behoef een
pondt hollants comans paijments siaers. Te betalen alle jaer tot Voerscoter ende Valkenburger
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marcten. Te versien ende staende op die helft van sulke lande als joncfrou Meijn heren Dircxdr. uten
Waerd plaec te wesen ende heren Gillis voirsz. aen bestorven is van heren Dircx doot van Zwieten,
gelegen inden ambocht van Leijderdorp inden Waerd. Welc pondt siaers die Heijlige geest meesters
voersz. of diet naemaels wesen zullen den armen delen sullen an brode alle jaers alsmen heren Dircx
jaergetide doen sal. In oirkonde dese brieve bezegelt mit onse zeglen. Int jaer ons heren duijsent
vierhondert ende viertien upten achtienden dach in septembri.
Nr. 430 folio 118v. d.d. 16-06-1442.
Twee morgen ende anderhalf hondt lants gelegen tot Alphen ende 20 comans groten tsiaers op
een thuijn inde Waert.
Wij Kerstant Nannensz. ende Dirc van Zijl scepenen in Leijden orkonden dat voor ons quam Boudijn
Harmansz. ende geliede dat hij gegegeven heeft in rechte testamente voer hem ende voer Heijl sijn
wijve den heijligen geest tot Leijden twie morgen ende anderhalf hont lants gelegen binnen den ban
ende ambacht van Alphen int Molenweer in gemengeder voer mitten heijligen geest voersz, mit
tgoidshuijs van Alphen ende mit Willem Claesz. Ende heeft belegen an die een zijde heer Dirc van
Egmonde ridder ende an die ander zijde Sijmon Harmansz. Welken twie morgen lants ende anderhalf
hont Boudijn voersz. lovede den heijligen geest voersz. te waren jaer ende dach alse recht is ende
alsmen vrij lant sculdich is te waeren, wtgeseijt enen tijns penning tsiaers gelijc buijrlant. Item soe
heeft Boudijn voirsz. den heijligen geest voern. noch gegeven twintich comans groot tsiaers mitten
houde staende up Willem brouwer Jansz. tuijn inden Waert binnen den ambocht van Leijderdorp. Te
betalen alle jaer tot sinte Lambrecht dage in manieren dat die heijligen geest hier alle jaer weder of
wtreijcken sel den goidshuijse tot Kouderkerc vijf scellinge comans paijments tsiaers ende die
papelicke proven vanden selven goidshuijse vijf scellinge paijments tsiaers voer Ermtruijt Jansdr. van
der Rijns testament. Ende dese toen scellingen tsiaers salmen betalen alle jaer tot Korsavont. Ende
Boudijn voirn. loefde den heijligen geest voorsz. dese voirsz. renten mitten houde te waren jaer ende
dach alse recht is alsmen vrij renten sculdich is te waren. Welken tuijn belegen heeft an die een zijde
Dirc van Rijn ende an die ander zijde Claes Jan Aelbrechtszsz., streckende voer uter stede vest after
an dat gemeen pat ende den voirsz. tuin is doergaens breet twie roeden. In oirkonden desen brief
bezegelt mit onsen zegelen. Int jaer ons heren duijsent vierhondert twie ende veertich opten
zestiensten dach in junio.
Nr. 431 folio 119 d.d. 12-03-1444.
Zekere pachten up thuijnen inde Waert.
Wij Dirc vander Does ende Pieter Dircxz. scepenen in Leijden oirkonden dat voer ons quam Vranc
meester Pietersz. ende geliede dat hij vercoft heeft die heijlige geest meesteren van Leijden als Floris
Claesz., Claes Post, Sijmon Jan Stiensz., Screvel de Brwn ende Wermbout Kerstantsz. of die
naemaels heijlige geest meesteren wesen sullen tot des heijlige geests behoef een pont hollants
comans paijments tsiaers mitten houde, die Vranc voersz. staende heeft op Ermgaert van Warmonts
boemgaert, gelegen inden Waert ende hout vijftich roede landts. Ende heeft belegen an die een zijde
Jacop Meesz. ende an die ander zijde Dirc Jansz., streckende voer uter graft after an des gasthuijs
lant. Item op heer Willem Kasijnsz. boemgaert twie pont elf scellingen ende vier penningen paijments
tsiaers mitten houde. Welke boomgaert gelegen is in die Waert ende hout tachtich gaerden lants ende
heeft belegen an die een zijde Willem Tames ende an die ander zijde heer Willem voersz., streckende
voer uter vest totter halver graft toe. Ende dese voersz. renten selmen betalen alle jaer tot
Voerscotern ende tot Valkenburger marcten. Ende Vranck voersz. ende Gerijt Hugensz. loveden mit
gesamender handt ende elcx voer al die heijlige geest meesteren voersz. of diet namaels wesen
zullen dese voersz. renten mitten houde te waren iaer ende dach alse recht is ende als men vrij renten
mitten houde schuldich is te waren. Ende Vranc voersz. lovede Gerijt Hugensz. hier of scadeloes te
houden. Voert soe geliede Vranck Pietersz. hier of wel voldaen ende betaelt, den lesten penning
mitten eersten. In oirkonden dese brieve bezegelt mit onse zegelen. Int jaer ons heren duijsent
vierhondert vier ende veertich opten twaleften dach in maerte.
Nr. 432 folio 119 d.d. 13-06-1457.
Dirck Huijgensz. mandemakers testament.
Wij Florijs Pietersz. ende Jan Claes Willemszsz. scepenen in Leijden, Jacop van Zonnevelt, Buekel
Heerman, Aelbaren van Noorde ende Gerijt van Rijswijc poortmeesteren in Leijden doen cont allen
luijden dat voer gerechte quam Dirc Hugesz. mandemaker, wetende ende machtich sijnre sinnen ende
maecte mit goeden voersien mit vrijen moetwillen in rechter aelmisse ende testamente puermentelic
om goidswillen ende om salichs sijnre zielen zijns ouders zielen ende daer hij des voer begerende is,
als dat die heijlige geest meesteren van Leijden tot des heijlige geests ende der armen behoef nae
Dircx voersz. doot nemen, hebben, behouden ende eijgelicken gebruijken sullen ende besitten alle
alsulcke renten ende landen hem toebehorende als hij after laten sel in zijnen lesten lijve. Daer die
weder helft of blijft an zijn wijf ende daer toe sijn achtendeel van zijn tiende tot Leijderdorp ende dat
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achtedeel van zijn tiende in die Waert. Ende hier voer is Dirc voersz. zijn begeren ende uterste wille
als dat die heijlige geest meesteren die nu sijn of namaels comen mogen na Dircx voersz. doot tot
ewigen dagen durende twie warven des iaers doen sullen Dircx voersz. memorie ende sijns ouders en
daer hij des voer begerende is. Die welke memorien men elcx doen sal in sinte Pieters kerc op sijn
graf dat hij leggende heeft inder kercke voersz. beneden dat choer daer die gescuerde sarck op leijt
bij den eersten pilaren. Ende die eerste memorie salmen doen viertien dagen voer vastellavont ende
die anderde memorie viertien dagen voer Paesscen. Ende men sel tot elke memorie te grave setten
vier eerlicke stallekaersen. Ende men sel geven tot elker memorie den commenduijr ende sijn twie
cappellanen tsavonts te vigelie elcx twie comans groten ende den coster enen comans groot. Ende
des gelijcx des ochtens ter missen den commenduijr mit sijn twie cappellanen elcx twie groot ende
den coster enen groten al comans paijment. Voert sullen die heijligen geest meesteren inder tijt
wesende tot elker memorijdach, te weten doen ende beschicken achte baghinen ofte susteren vanden
armsten, in Pieter Sijmonsz. baghijnhof als dat die tot elke memorijdach te vigelie ende te misse bijden
grave sullen comen sitten ende die heijlige geest meesteren sellen die elcx geven tsavonts te vigelie
eenen comans groten ende des gelijc des ochtens ter misse elcx eenen comans groten ende die
zusteren of baghijnen voersz. sullen elc bidden voer die zielen van Dirc voersz. ende zijn ouderen
ende daer hijt voer begerende is. Ende waert dat dat voersz. baghijnhof of susterhuijs hier of ander
arme menscen diemen die aelmisse elx geven sal als voersz. is als zij te grave sitten. Ende soe wat
dan vanden voirsz. landen renten ende tienen jaerlicx overloopt boven die memorie voirsz. dat sullen
die heijlige geest meesteren delen de armen luijden daer dat beste van node wesen sel. Te weten die
een helft op die eerste memorije ende die ander helft op die anderde memorije an sulke aelmisse al s
den armen best dienen sel. Dit is behoudelic dat alle wittachtige sculden eerst betaelt sullen wesen. In
kennesse der waerheijt soe hebben wij scepenen voersz. desen brieve bezegelt mit onse zegelen.
Ende wij poertmeesteren voern. hebben om der meere zekerhede dese brieve mede bezegelt mit
onse stede zegel hier an gehangen. Int jaer ons heren duijsent vierhondert zeven ende vijftich opten
dertienden dach in junio.
Nr. 433 folio 119v. d.d. 09-05-1430.
Van den thienden tot Leijderdorp.
Ic Jan van den Waerde doe condt allen luden dat ic vercoft hebbe Dirc Hugesz. dat vierendeel vanden
thiende dat ic leggende hadde tot Leijderdorp bij name genomt dat Zijlbon, Kercbon, Ruijsschen bon,
Doesbon ende Inden Waerde. Welke thiende is gelooft hebbe ende gelove mit desen brieve Dirc
Hugesz. voersz. te waren alsmen vrij eijgen erve is schuldich te waren. Ende overmits mere
zekerheden wille soe hebbe ic gebeden Willem van der Does mijnen neve meijster knaep dat hij als
waerborge dese voersz. coop mit mij gelove ende bezegelen wilde in alre manieren als voersz. staet,
behoudelic dat ic den selven Willem van der Does mijnen neve voersz. weder geloeft hebbe ende
gelove vrij ende scadeloes te houden van allen costen ende scade die hun daer of ancomen mochten.
Alle argelist wtgesceijden. Ende wat ic Willem van der Does voern. om beden wille Jans van den
Waerde mijne neve voersz. geloeft hebbe ende gelove Dirc Hugesz. voirn. als waerborge dese
voersz. voirwaerden vast ende gestade te houde in d’selver manieren voirsz. Soe hebbe ic des tot een
getuge mijnen zegele mede mit Jan van den Waerde voersz. ende elc van ons bijsonder an dese
jegenwoerdigen brieve gehangen. Gegeven negen dagen in meije int jaer ons heren dusent
vierhondert ende dertich.
Nr. 434 folio 119v. d.d. 19-04-1430.
Noch van den thiende tot Leijderdorp.
Reijnalt heer van Brederoede van Vijanen ende van der Ameijde doe condt allen luden dat wij bij
consente ende goetduncken onser lieve oemen Willems van Brederoede heer tot Steijn ende heer
Jans van Vijanen heer van den Goij ende van Nieucoop ende oick mede om bede wille van sommige
van onse rade ende vrienden gegeven hebben ende geven mits desen brieve onse geminde Jan van
den Wairde te vrijen eijgen dat vierendeel vanden thiende tot Leijderdorp, bij name dat Zijlbon,
Kercbon, Ruijsscen bon, Doesbon ende Inden Waerde. Welke thiende voersz. hij van ons te leen te
houden plach tot enen onversterfliken erfleen. Ende verdragen hem alsulke hulde ende mascip als hij
ons daer of sculcich was. Ende hebben vorder geoirloft ende consenteert, oirloven ende consenteren
onse geminde Jan van den Waerde voersz. mit desen brieve die voern. thiende te vercopen, te
houden ende te gebruijcken ende anders sijnen vrijen wille mede te doen gelijken mit ander sijnen
eijgenen goederen. Ende soe wie dese voirsz. thiende van hem mit cope of anders wittelicken
vercrijgen sal, dien bekennen wij den rechten eijgendom daer an. Ende in getugenisse der waerheijt
soe hebben wij ende elck van ons bijsonder onse zegel aen dese brieve gehangen. Gegeven int jaer
ons heren dusent vierhondert ende dertich upten 19sten dach van Aprille.
Nr. 435 folio 120 d.d.
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Clemeijns ende Kathrijn Heijnricx dochteren van der Doijs testament ende roert van Pellen
camp gelegen in Leijderdorp.
Dit testament begint in het Latijn en eindigt in het Latijn. Het stuk in het Nederlands is door mij overgenomen.

Condt ende kenlic sij allen luden dat wij Clemens ende Katrijn Heijnricx dochteren van der Doijs
maken tot een testament nae onser beijder doot Jacop ende Machtelt Willem Philipsz. dochteren onse
nichten alsulc lant als wij hebben leggende inden ambocht van Leijderdorp in een weer geheten
Pellecamp mit gemeijngeder voer mit Heijnricx kinderen van der Doijs onse broederen ende susteren.
Ende heeft belegen an die oestzijde Dirc Costijnsz. ende Daniel Heijnricxz. ende an die zuijtzijde
meester Dirc Heerman ende an die westzijde die Rijn ende an die noertzijde Dirc Wouter Danel
Pieterszsz. Mit voerwaerden dat wij dit lant sellen bruijcken onse leven lanc. Ende soe wie lancste
leeft van ons beijden die sel des anders deel hoer leven lanck oeck mede bruijcken. Ende nae onse
beijder doot soe sellen dit lant tsamen bruijcken Jacop ende Machtelt voirsz. ende soe wie lancste
leeft van hen beijden die sel des anders deel mede gebruijcken hoer leven lanc. Ende nae horen
beijder doot soe sellen dit lant an vaten die heijlige geest meesters binnen Leijden mit voerwaerden
dat sij alle jaer des manendaechs of des dincxdages in die Paeschweke wt recken zellen den
Minrebroeders in die Waert buijten Leijden, dat vierendeel vanden renten doe vanden lande voorsz.
comen zellen an lamschvleijsch ende an wijn. Ende die ander drie deelen sellen zij geven opten
Paeschdach den armen binnen Leijden, alsoe verre alst strecken mach. Dat is te verstaen den
armensten ende die meest behoeft sellen sij geven elc een half pinte wijns ende een broot van twie
penningen paijments.
Nr. 436 folio 120v. d.d. 22-06-1487.
Transficx.
Kanttekening: Nota. Pellen camp die mit anderen gemeen plach te zijn is opten vijften februarij anno 1565 gegrondschaert zulcx
dat des heijlige geest portie nu alleen gescheijden op hem zelven leijt, blijckende bij den brief daer van zijnde hier nae
geregistreert (zoe hier geen spat… was) folio 190.
Nog een kanttekening: Dit lant es vercoft met consent vande gerechte om zes hondert ende twintich gulden waer van
ontfanghen is vier hondert een ende twintich gulden alst blijckt bijde blaffart anno 80 ende hout twee hondert gulden op renten.

Wij Dirck Dircxz. ende Aernt Pieter Asselijnsz. scepenen in Leijden oirkonden dat voer gerechte
quamen Jacoba Willems dochter ende Machtelt Willemsdr. gezusteren elc mit hoers gecorens voichts
hant ende bekenden als dat Clemeijns ende Katrijn Heijnrix dochteren van der Does hoer beijder
moeije in testamente gemaect hebben dat na Clemeijns ende Katrinen doot die voorsz. Jacoba ende
Machtelt hebben sullen alsulc landt als sij hebben leggende inden ambocht van Leijderdorp in een
weer gehieten Pellencamp ende is een recht vierendeel vanden voirsz. campe ende leijt nu ter tijt mit
gemengeder vuer mit Mr. Jan Claesz. pastor van Reijnsburch, mit Willem van der Does ende Adriaen
van der Does ende mit Katrijn Heijnric Danelsz. dochter. Ende heeft belegen an die suitside Mr.
Cornelis van Brouwershaven zijn cappelrie lant ende an die noirtzide Dirc Wouter Danelsz. erfnamen,
streckende vanden Rijndijc after an Willem Claesz. die brouwers lant. In dese manieren dat Jacoba
ende Machtelt voorsz. die landen tsamen ende die lancstlevende van hen beijden allien gebruijcken
sullen ende dat na hoer beijder doot die heijlige geest meesteren binnen Leijden dat lant dat anvaten
zullen. Mit voerwaerden dat den dan die heijlige geest meesteren alle jaer des manendages of des
dinxdages in die Paesch weke wt reijken sullen die Minrebroederen in die Waert buijten Leijden dat
vierendeel vanden renten of lanthuijr die van dat lant dat van Clemeijns ende Katrijnen deel vanden
voersz. landen comen sullen an lamsvleijsch ende an wijnen ende dander drie delen sullen die heijli
geest meesteren dan inder tijt wesende geven upten Paesch dach den rechten armen binnen Leijden
alsoe veel alst strecken mach, dats te verstaen den armsten ende diet meest behoeftichste zullen
wesen die sullen zij geven elcx een half pinte wijns ende een broot van twie penningen paijments.
Ende want Jacoba ende Machtelt Willem Philipsz. dochteren gezusteren voersz. begerende sijn hoer
moeijen voirsz. testamente ende wterste wille volcomelic te onderhouden ende dat bij hoer beijder tijt
daer geen versumenisse in eijgebueren noch na hoer doot en gescien ende dat den heijlgen geest
ende den armen daer bij geholpen ende gevordert mogen worden. Soe hebben Jacoba ende Machtelt
Willem Philipsz. dochteren gezusteren voirsz. elc mit hoers gecorens voichts hant mit goeden voersien
ende mit vrijen moet wille voer hen ende horen erven ende nacomelingen den heiligen geest
meesteren van Leijden voer rechte over gegeven den testamente brieve vanden voersz. landen daer
dese brieve doer steken is mit recht ende mit vonnisse als recht is. Ende scepenen wijsden die heijlige
geest meesteren van Leijden die daer nu sijn ende namaels wesen zullen daer mede te winnen ende
te verliesen in allen schijne oft Jacoba ende Machtelt voersz. selve waren. Behoudelic datter die
heijlige geest meesteren inder tijt wesende na Jacoba ende Machtelden voersz. hoer beijder doot alle
jaer in die Paesch weke smanendages of dingsdages geven ende wtreijken zullen die Minrebroederen
voersz. ende den rechten armen binnen Leijden sulke aelmissen als hier boven gescreven staen,
boven welke landen die Katrijn ende Clemeijns voersz. alsoe na Jacoba ende Machtelden doot den
heijligen geest gemaect hebben, soe hebben Jacoba ende Machtelt voirsz. den heijligen geest
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gegeven tot des heijligen geests ende huijs behoef daer die arme weeskinderen gehouden worden vijf
ende twintich rijnsce gulden veertich comans groot voirden rinschen gulden gerekent, om dat sij willen
dat den heijlige geest gheen scade noch achterdeel tot geenre tijt daer bij en hebben. In oirkonden
desen brieve bezegelt mit onse zegelen. Int jaer ons heren duijsent vier hondert zeven ende tachtich
upten twie ende twintichsten dach in junio.
Nr. 437 folio 121 d.d. 07-01-1486.
De helfte van 7 morgen landts gelegen inden ambacht van Leijderdorp.
Ic Vranc Brunesz. scout inden ambocht van Leijderdorp doe cond allen luijden dat voer mij quam
Cornelis, Gerijt Jacopsz. wedwie mit Aernt Jacobsz. horen rechten voecht ende geliede dat sij vercoft
heeft Claes Huge zoen die helft van zeven margen lants gelegen inden ambacht van Leijderdorp ende
leijt gemengeder voir mit Jan Bouwijnsz. Ende heeft belegen an dat noertzide die susteren van sinte
Kathrinen, an dat oesteijnde die weteringe mitte kade, an dat zuijt oijsteijnde die Regulieren tot
Leijderdorp, an dat westeijnde die Regulieren ende zusteren voersz. Ende Cornelis voirsz. mit hoeren
voechts hant lovede voer hoer ende hoeren erven mit gesamender hant ende elcx voer al den voirsz.
Claes Hugesz. ende sijnen erven die helfte vanden landen inden manieren voersz. vri te waren jaer
ende dach alse recht is ende alsmen vrij lant ende erve sculdich is te waren gelijken buijrlant daert
inden ambocht gelegen is. Ende hier of van dese coop beliede Cornelis voersz. haer wel voldaen
ende betaelt, den lesten penninc mitten eersten. Ende hier hebben an bi ende over geweest als tugen
ende waerborch Gerijt Pietersz. ende Andries Jacopsz. In kennisse der waerheijt soe heb ic Vranc
Brunesz. als scout voersz. dese brieve bezegelt mit mijnen zegel hier an hangende. Int jaer ons heren
dusent vierhondert ses ende tachtich opten sevenden dach in januario.
Nr. 438 folio 121 d.d. 20-02-1505.
Transficx.
Wij Pieter Heijnric Reijnerszsz. ende Floris van Bosch scepenen in Leijden oirkonden dat voer den
gerechte quam Jan Lijsbet Claes Hugesz. wedewij mit hoers gecorens voicht hant ende gaf over die
heijlige geest meesteren alse Aernt Heerman, Willem van Lodensteijn, Jan Aerntsz. van Beringen
ende Claes Willems zoen ende diet namaels wesen zullen tot behoef vanden heijligen geest eenen
scouten brief van Leijderdorp daer dese brief doersteken is mit recht ende mit vonnesse als recht is.
Ende scepenen wijsden die heijlige geest meesteren voersz. daer mede te winnen ende te verliesen
in allen schijn oft der voern. Jan Lijsbeth selver ware. In oirkonden desen brief bezegelt mit onse
zegelen. Int jaer ons heren duijsent vijfhondert ende vijf opten twintichsten dach in februario.
Nr. 439 folio 121 d.d. 16-09-1493.
Die andere helfte vanden 7 morgen lands voersz. ende noch een morgen lands in Leijderdorp.
Kanttekening: Dit mergen is vercoft na wtwijsen dije blaffart de anno ’59.

Ic Jan Bouwensz. doen condt alle luijden ende bekenne mit dese brieve voir mij ende minen erven dat
ic vercoft hebbe die heijlige geest meesteren tot Leijden alse Jacop Tuijninc, Gerijt Claesz. Egmont,
Aelwijn Pieter Asselinszsz. ende Claes Cornelisz. van Velden of den genen die hier naemaels heijlige
geest meesteren wesen sullen tot behoef van den heijlige geest twie percelen van landen gelijc hier
nae bescreven staen. Eerst die rechte helfte van seven morgen lants bi den hoop sonder maet alsoe
groot ende cleijn als ic die leggen hebben inden ambocht van Leijderdorp gemengeder voer ende
gemengeder aerde mit Claes Hugesz. Ende heeft belegen an die noirtzijde die zusteren van sinte
Kathrijnen tot Leijden, an dat oesteijnde die weteringe mitten cade, an die zuijtoestzijde die Regulieren
tot Leijderdorp ende an dat westeijnde die Regulieren ende die zusteren van sinte Katrinen, beijde
voersz. Item noch een morgen landts bijden hoop sonder maet gelegen inden ambocht van
Leijderdorp gemengeder voer ende gemengeder aerde mit dat goidshuijs van Leijderdorp. Ende heeft
belegen an die oestzijde Jacobs wedewij van der Does mit hoer kinderen ende sinte Katrinen
gasthuijs tot Leijden, an die zuijtsijde die Cartuijsers tot sinte Geertruijden berge, an dat oesteijnde die
cade ende an dat westeijnde den Rijn. Ende wi Jan Bouwensz. voersz. ende Sijmon Jansz. geloven
mit gesamender hant ende elcx voer al die heijlige geest meesteren voersz. die nu zijn of naemaels
wesen zullen tot des heijlige geest behoef die voersz. twie percelen van landen inden manieren voirsz.
vrij te waren jaer ende dach alse recht is ende alsmen vrij lant ende eijgen erve sculdich is te waren
gelijken buijrlant inden ambocht daer gelegen is. Ende ick Jan voersz. gelove Sijmon voern. hier of
scadeloes te houden. Voort soe belie ic mij Jan voirsz. van dese coop wel voldaen ende betaelt, den
lesten penninc mitten eersten. In kennisse der waerheijt soe hebben wij Jan Bouwensz. ende Sijmon
Jansz. voirsz. gebeden Claes Jan Claeszsz. ende Jacob Sijmonsz. poorteren der stede van Leijden
dat sij dese brief over ons bezegelen willen. Ende wij Claes Jan Claeszsz. ende Jacob Sijmonsz.
voorn. hebben dese brieve over hen beijden aldus bezegelt mit onse zegelen. Ende om meerder
zekerheijt soe hebbe ic Jan Bouwensz. voersz. dese brief zelve voer mij bezegelt mit minen zegele.
Int jaer ons heren duijsent vierhondert drie ende tnegentich upten sestiensten dach in septembrij.
Nr. 440 folio 121v. d.d. 22-01-1438.
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Eenen gouden eijngelschen nobel ende een quartier ende noch 3 comans groten tsiaers wt
oude Willem Nannens zoens testament.
Wij Jacop van Sonnevelt ende Willem van Berendrecht scepenen in Leijden oirkonden dat voir ons
quam Willem van Noerde Jacopsz. ende geliede dat hij tot eenen ewigen erfpacht an genomen heeft
vanden heijlige geest meesteren te Leijden alse Wermbout Kerstantsz., Dirc Hugensz. ende Floris
Claesz. van des heijlichs geests wegen voirsz. enen morgen lants luttel min of meer, gelegen inden
ambocht van Leijderdorp ende den heijligen geest an gecomen is van oude Willem Nannensz. om
enen gouden engelsche nobel een quartier van eenen engelsche nobel ende drie comans groot
tsiaers of paijment hore waerde. Te betaelen alle jaer tot Voerscoten ende Valkenburger marcten vri
gelts. Welc lant voersz. belegen heeft an die noortzijde Dirc die Bruijn, an die zuijtzijde Heijnric van der
Does, an dat westeijnde Costijn van der Does ende an dat oesteijnde die heren van sinte Jan. Ende
waer dat saeck dat dit voersz. lant niet goet genoech en waer dese voirsz. renten an te verhalen, so
soude die heijlige geest meesteren voersz. of diet namaels wesen sullen van des heijlichs geests
wegen voersz. dese voersz. renten voirt versien ende verhalen an alle Willem van Noorden voersz.
goeden, roerende ende onroerende, waer die gelegen zijn. In oirkonde dese brief bezegelt mit onse
zegelen. Int jaer ons heren duijsent vierhondert acht ende dertich opten twie ende twintichsten dach in
januario.
Nr. 441 folio 121v. d.d. St. Pouwels avond 1431.
Noch een brief van Willem Nannensz. testament.
Wij Willem Heerman ende Jan Reijner Ghijsbrechtszsz. scepenen in Leijden oirkonden ende kennen
hoe dat Willem Nannensz. die te Leijderdorp plach te wonen, besproken ende gemaect heeft in
rechter aelmisse te geven den armsten die van Willem Nannensz. gecomen zijn, een margen lants die
gelegen is in den ambocht van Leijderdorp ende is geheten die Lantslage soe dat register te
Leijderdorp inden misbouc daer of inhout. Welke margen lants belegen heeft an die een zide die
heren van sinte Jan ende an die ander zide Heijnric Costijnsz. erfnamen. Ende want Willem
Nannensz. gemijen magen niet eendrachtich en waren dese renten vanden lande te geven daerse
van rechts hoirden, soe heeft tgerecht daer twisken gesproken mit form vanden vrienden tot een
goeden genoege als dat die heijlige geest meesters van Leijden die nu sien of naemaels wesen sullen
dese voersz. margen lants an vaten zullen ende die verhuijren ende die renten daer of te geven als
hier na bescreven staet. Eerst die kerc van Leijderdorp vijf scellingen goets gelts tsiaers ende die
heren van sinte Pancraes vijf scellingen goets gelts tsiaers ende die heijlige geest selve tien
scellingen comans paijment tsiaers voer hoer onlede. Ende wat dan hier en boven van der huijr voirsz.
blijft an gelde dat zellen die heijlige geest meesters die nu sien of naemaels wesen sullen half geven
Jan Danelsz. ende zijnen even knien die van Willem Nannen zoen gecomen sien ende betooch
brengen van desen brief voor Korsavont te delen den armen an vitali of an gelde hoe zijt liefste
hebben diet behoeven alsment vermaect. Ende waert dat men dit voersz. gelt niet en vermaende soe
soude die heijlige geest meesters voersz. dat voersz. gelt geven den rechten armen om god. In
oirkonde dese brieve bezegelt mit onse zegelen. Int jaer ons heren duijsent vierhondert een ende
dertich op sinte Pouwels avont conunsio.
Nr. 442 folio 122 d.d. de andere dag juni 1410.
Een morgen landts in Leijderdorp.
Wij Voppe Dircxz. ende Gerijt van Oestgeest Willaemsz. scepenen in Leijden oirkonden dat voor ons
quam Jan Duker Jansz. ende geliede dat hij vercoft heeft Willaem Jan Willemszsz. ende Heijnric
Willaem Vlamincx zoen nu ter tijt meesters vanden heijlige geest tot des heijlige geests behoef een
margen lants die hij gemeen leggende hadde mitten bagijnen after sinte Pieters kerc te Leijden ende
hun gegeven wordt te hijlic mit Machtelden sinen wive, gelegen in den ambocht van Leijderdorp. Ende
Jan Duker lovede den heijligen geest meesters voirsz. tot des heijlichs geest behoef dese voersz.
margen lants te waren jaer ende dach alse recht is alsmen een vrij eijgen erve sculdich is te waren
ende alle commer of te doen die daer nu ter wilen up staet sonder vijf scellingen goets gelts siaers die
die heijlige geest daer up heeft. Ende Jan Duker liede hun hier of voldaen ende betaelt den lesten
penninc mitten eersten. In oirkond dese brieve bezegelt mit onse zegelen. Int jaer ons heren duijsent
vierhondert ende tien upten anderden dach in junio.
Nr. 443 folio 122 d.d. dinsdag na O.L.V. dag 1355.
Drie morgen lants gelegen up die Zijl inden ambacht van Leijderdorp.
Ic Jan Vosse Jan Vlamincsz. scout in Leijderdorp ende Willem Huges zone ende Claes Dircxs zone
buerlude inden ambochte voerseijt make condt ende kenliken allen luijden dat Adaem Wouters zone
ende Ver Ermegaert zijn wijf voer ons quamen binnen den ambochte voersz. ende beliede hem dat zij
vercoft hebben mit gesamender hant Geret Jansz. ende Coppaert den Valkenaer die nu ter wilen
meesters sien vanden heijligen geest van Leijden tote des heijligen geests behoef van Leijden drie
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morgen lants die gelegen sien in vier ende twintich morgen lants die sij gemien hebben mit Coenen
van Oesterwijc ende noch liggen mit gemengeder voir ongesceijden ende gelegen sien inden
ambochte voersz. ende belegen heeft die Dwers weteringe an die westzide ende ant een ende die
Zijle, streckende op an die Zijllane. Ende Adaem ende Ermrgaert sijn wijf voersz. die hebben beloeft
Gered ende Coppaert die nu ter wijlen meesters sien vanden heijligen geest voersz. of naemael
wesen sullen, dit voergenomde lant te waren jaer ende dach alse recht is ende met een vrij volboden
erve sculdich is te waren tote des heijligen geests behoef. Ende waer dat sake datter den heijligen
geest scade of hinder bij name dat belove wij hen opte rechten. Voert soe heeft hen Adam ende zijn
wijf voersz. beliet al betaelt den lesten penninc mitten eersten. In kennisse die waerheijt soe hebbe ic
Jan Vosse schoute voergenoemt dese brieve bezegelt mit minen segele. Geggeven int jaer ons heren
duijsent driehondert vijf ende vijftich tsdinxdage nae Onse Vrouwen dahe punificatio.
Nr. 444 folio 122v. d.d. 14-03-1436.
Noch drie morgen lands in Leijderdorp ende zijn mitte voersz. drie morgen een weer lants
gelegen als voren.
Wij Jan Reijner Ghijsbrechtszsz. ende Aernt van Rollant scepenen in Leijden oirkonden dat voir ons
quamen Jan van Zijl Willemsz., Zeger Willemsz. ende Gerijt Aerntsz. ende geliede dat zij elcx up hem
selven vercoft hebben Warmbout Kerstantsz. ende Dirck Willemsz. nu ter tijt heijlige geest meesters of
die na hen heijlige geest meesters wesen sullen tot des heijlige geests behoef elcx sulck landt als hier
nae bescreven staet. Ende is gelegen inden ambocht van Leijderdorp gemengeder voir mit den
heijligen geest voirsz. in een camp lants van zes morgen, luttel min of meer. Eerst Jan van Zijl elf hont
ende vijf ende twintich gaerden lants. Item Zeger Willemsz. vijftalf hont lants. Ende Gerijt Aerntsz. twie
hont ende vijf ende twintich gaerden lants. Elcx biden hoop sonder maet alst inden camp voirsz.
gelegen is. Welc heel lant voersz. belegen heeft an die een zijde die heren van sinte Pancraes kerc te
Leijden ende an die ander zijde Willem Bort Dircxz. mitten lande dat Gerijt Heermans plach te wesen,
streckende uter Zijl up waerts an Pieter Baertoutsz. lant plach te wesen. Ende Jan van Zijl, Zeger
Willems zoen ende Gerijt Aerntsz. voersz. lovede den heijlige geest meesters voersz. of die nae hun
heijlige geest meesters wesen zullen tot des heijlichs geests voersz. behoef elcx up hen selven van
zijn aendeel vanden lande als voersz. is te waren jaer ende dach alse recht (is) alsmen vri eijgen erve
sculdich is te waren. Ende hier of lide hun Jan van Zijl, Zeger Willemsz. ende Gerijt Aerntsz. voersz.
voldaen ende betaelt, de lesten penninc mitten eersten. In oirkonde dese brief bezegelt mit onse
zegelen. Int jaer ons heren duijsent vierhondert ses ende dertich upten viertiende dach in maert.
Nr. 445 folio 122v. d.d. 26-02-1490.
Die helfte van een woninge mit die helfte van 2 hont lants in Leijderdorp.
De eerste drie regels zijn in het Latijn evenals het laatste stuk. Door mij is het stuk in het Nederlands
overgenomen.
In mijn notario public ende tuijgen onderscreven daertoe geroepen ende gebeden tegenwoerdicheijt
wesende die eerbaren ende eerwaerdige heeren ende mannen meester Engebrecht IJsbrantsz.
priester, Mr. Pieter Hasen, heer Ghijsbrecht Baroen priesters ende canonicken van sinte Pancraes
kerc tot Leijden, Willem van der Does ende Danel Pietersz. Leijken burgers te Leijden voirsz. des
cresdoms van Utrecht, die welke die eerwaerdige Mr. Pieter Dircxz. van Blommevenne student van
Colen begerende aldaer inder oirden vanden Cathusen god te dienen voirden burgemeesteren ende
rade van der stat van Coelen voorsz. eerst ende daer nae voer Pieter Keij van Worcum clerc ende
notario des cresdoms van Utrecht voersz. sijn wttachtige ende warachtige momberen, procuratoers,
factoers ende boden generael ende speciael etc. constitueert, ordineert ende gemaect heeft om in die
naem van hen ende van sijnent twegen gelijc of hij daer self persoenlic waer, op te dregen ende te
geven onweerroepelic mit alsulcke opdrachte, ghijfte ende donatie als onder de levendige geschiet
plecht sekeren geestelicke plaets ende persone sekere landen ende renten mit sulcke voerwaerden,
condicien ende onderscheijt alsoet in die macht brieve der burgermeesteren ende rade van Coelen
voersz. expres bijsonder ende namelic ordineert ende best staet ende om recht te spreken ende te
transferen, te vercopen, defederen, quitancien te geven ende alle dinc te doen dat men tot gifte ende
donatie die men hiet onder die levenden hoert te doen, gelijken mij notario onderscreven van alle dese
voersz. puncten ende macht gevinge wittachtelicke condich is overmits sie ende lesinge van die
tweemacht brieven voersz. daer van gemaect, wesende gave ende gans niet gerasiert noch
gecancellet noch in genen partikelen suspect. Welke een bezegelt is mit een grote ronde groen zegel
des stats van Coelen voersz. die zij bruijct totter sake alsoe men int tzegel voersz. cironscritie
volcomelick lesen mochte die oec heel was ende gave, gegeven int jaer ons heren dusent vierhondert
ende negentachtich des dijnsdages die tiende in maerte. Ende die ander brief was een instrument
publijc apporbierende, confirmerende ende ratificerende die voersz. machtbrieve gegeven van die
burgermeesters ende raede van Coelen voersz. Welke instrument van Pieter Keij notario voorn.
gemaect geteijckent ende subscrijbeert is int jaer ons heren duijsent vierhondert ende tnegentich des
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vrijdaechs opten zes ende twintichsten dach in februario tsaftermiddaechs te drie uren of daer
omtrent, doer welke macht brieven voersz. auctoriteijt, craft ende macht van Mr. Pieter Dircxz. voersz.
den voorn. eerwaerdigen heren ende mannen gegeven wesende. Soe hebben zij als mombers
procuratoers ende factoers van Mr. Pieter Dircxz. voersz. ende inden naem van hem tsamen nae die
forme end einhout des machtbriefs van Coelen voersz. transporteert, opgedregen ende gegeven,
transporteren, opdregen ende geven onweerroepelic mit alsulcke opdracht, gijft ende donatie als
onder den levendigen geschien plecht alsoet Mr. Pieter Dircxz. voersz. in die beijde machtbrieve
voersz. begevet heeft die heijlige geest binnen Leijden ende die heijlige geest tot Leijderdorp onder
hen beijden tsamen twee hondt lants mit die woninge daer op staende, gelegen in Leijderdorp voersz.,
soe groot so cleijn sonder maet ende in alle manieren alst meester Pieter Dircxz. voersz. in die
machtbrief van Coelen voersz. hemlieden dat gegeven ende toe gescicket heeft. Ende hebben
belegen an die oestzijde Jan Dirc Wouter Danelszsz. ende an die westzijde Claes van Leuwen mit een
laen, streckende voer vanden afterdijc an Jan Dirc Wouter Danelszsz. lant Ende dese twee hont lants
mit die woninge daer op staende sellen die heijlige geest binnen Leijden ende die heijlige geest tot
Leijderdorp voorsz. onder hem beijde te samen hebben ende houwen tot ewigen dage. Ende oft in
toecomende tijden geboerde dat die executoers voern. enige cost, scade of moeijnesse cregen van
dese overgifte of van enige andere overgifte in Mr. Pieters testament begrepen, dat sullen die heijlige
geests meesters van die heijlige geest binnen Leijden ende van die heijlige geest tot Leijderdorp die
nu heijlige geestes meesters sien of die hier namaels dan heijlige geestes meesters binnen Leijden
ende tot Leijderdorp voersz. wesen sullen, sellen gehouden wesen hoer aendeel an te gelde elc na
avenant dat sij ontfangen ende dat den voern. executoers te geloven bij haren simplicij woirden na
inhout vanden principael brief bezegelt mitter stat zegel van Coelen voersz. Ende dese twee hont
lants voersz. mit die woninge daer op staende heeft nu in bruijcwaer Arnt van Tol.
Nr. 446 folio 123v. d.d. 04-12-1518.
34 st. tsiaers erfpacht in Leijderdorp up de helft van een huijs ende die helfte van twie hont
lants.
Ic Aelbrecht Hoessensz. scout inden ambocht van Leijderdorp doen kont allen luijden dat voer mij
quam Andries Willemsz. (….) ende bekende dat hij angenomen ende verpacht heeft in een ewige
erfpacht van Claes Claesz., Willem Bouwensz., Jan Claes Cornelisz. ende Cornelis Paedze nu ter tijt
heijlige geest meesters in sinte Pieters parochi binnen Leijden vanden voorsz. heijlige geest wegen
die rechte helft van twie hont lants mit een half huijsken daer op staende, bijden hoop sonder maet
gemengeder voer, belegen an die oestzijde ende an dat zuijteijnde die huijssitten binnen Leijden in die
Hogelantse parochi, an dat noert eijnde die Nootwech, an die westzijde Willem van Leuwen. Jaerlicx
om vier ende dertich stuvers, den stuver gerekent voer twie comans groot. Te betalen alle jaers in die
twalef nachten van Karsavont, waer of den eersten dach vande betalinge wesen sal ende verschinen
in die twalef nachten nu naestcomende. Ende soe voert van jaere tot jaere dese voersz. vier ende
dertich stuvers paijment voern. jaerlicx te betalen in die twalef nachten, duerende tot ewigen dage. Te
versien ende te mogen verhalen an die rechte helft van twie hont lants voersz. bevonden mach
worden. Ende Andries Willemsz. voersz. beloeft dese voersz. rechte helft van twie hont lants ende half
huijs voern. altijt te verbeteren ende niet te verargen nocht tontgronden. Ende Andries Willemsz.
voersz. belooft voir hem ende voer zijn nacomelingen hier geen weer van rechte tegens te doen of
doen doen in eniger manieren, geestelic ofte waerlic, noch geen nuwe vonden diemen hier op mochte
peijnsen, dencken, vinden ofte versien. Ende sel wesen vrij gelt van alle ongelden, alle argelist
wtgesondert. In kennisse der waerheijt soe hebbe is Aelbrecht Hoessensz. scout inden ambocht
voersz. desen brief bezegelt mit mijn zelfs zegel ende hier onder an gehangen. Daer an, bij ende over
waren als tuijgen Bartout Jans zoen ende Louweris Jansz. Int jaer ons heren duijsent vijfhondert ende
achtien upten vierden dach in decembri.
Nr. 447 folio 123v. d.d. de andere dag maart 1501.
Die helfte vanden driedeel van 6 morgen landts in Leijderdorp ende is den heijlige geest an
gecomen in testament van meester Eewout Wel.
Kanttekening: Copie van Sijmon Heijndriksz. brieff leijt inde lade 17.

Is Vranck Brunensz. scout inden ambocht van Leijderdorp doe kondt allen luijden dat voer mij quam
Willem Jan Conincxz. ende geliede ende bekende dat hi vercoft heeft die testamentoers van meester
Aernt die Lange als heer Willem Kuijser canonic van sinte Pancraes kerck tot Leijden, heer Jan die
Zwart sanger in sinte Pieters kerc tot Leijden, meester Ewout Wel die driendeel van ses morgen lants
biden hoop sonder maet, gelegen inden ambocht voersz. daer dat ander vierendeel of toebehoort die
parochie kerck tot Leijderdorp. Ende heeft belegen anden westzide ende an die oestzide die
Regulieren tot Leijderdorp, an dat zuijteijnde den Nootwech ende an dat noorteijnde die cade. Voert
soe gelovede Willem Jan Conincxz. ende Jan Conincxz. sijnen broeder dit voersz. landt vrij te waren
jaer ende dach als recht is ende alle commer of te doen tot dese dage toe alsmen vrij lant ende eijgen
erve sculdich is te waren gelijcken buijrlant daer inden ambocht gelegen is. Ende Willem Jan
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Conincxz. gelovede Jan Conincxz. sinen broeder hier of scadeloes te houden. Voort soe beliede hem
Willem Jan Conincxz. hier of voldaen ende betaelt te wesen den lesten penninc mitten eersten. Alle
dinc sonder arch of list. Hier hebben an, bij ende over geweest als tugen Claes Woutersz. ende Jan
Florisz. In kennisse der waerheijt soe hebbe ic Vranc Brunensz. scout voirsz. dit bezegelt mit mijn
selfs zegel ende hier onder an gehangen. Int jaer ons heren dusent vijfhondert ende een den anderen
dach van maerte.
Nr. 448 folio 123v. d.d. 02-06-1508.
Transficx.
Ic Aelwijn Willemsz. scout inden ambocht van Leijderdorp doen kondt allen luijden dat voer mi quam
die testamentoers van Mr. Aernt die Lange als heer Willem Kuijser canonic van sinte Pancraes kerc
tot Leijden heer Jan de Zwart sanger in sinte Pieters kerck tot Leijden ende geliede ende bekende dat
zij vercoft hebben meester Ewout Wel alsulc driendeel van ses morgen lants bijden hoop sonder maet,
gelegen inden ambocht van Leijderdorp mit alsulke belenden ende waerborch ofte waringe nae alle
manieren ende wt wijsinge als dese schouten brief ende wt wijst daer dese brief doersteken is. Van
welke coop heer Willem Kuijser canonic ende heer Jan die Zwart voergenoemt kennen ende lijden van
meester Ewout Wel voersz. voldaen ende betaelt te wesen, den lesten penninc mitten eersten. Alle
argelist wtgesondert. Hier hebben an. bij ende over geweest als tuijgen Floris Woutersz. ende Willem
Jacobsz. In kennisse der waerheijt soe hebbe ic Aelwijn Willems zoen scout inden ambocht voersz.
dese brief bezegelt ende doersteken mit mijn zelfs zegel ende hier onder an gehangen. Int jaer ons
heren duijsent vijfhondert ende acht upten tweden dach in junio.
Nr. 449 folio 124 d.d. dinsdag na St. Pieter en Paulus dag 1349.
Vier morgen lants in Leijderdorp opte Zijl.
Wij rechter scepenen ende raet van Leijden maken condt alle luijden dat Andries Hansoeten sone
ende Lijsebrecht sijn wijf quamen voir ons machtich ende wetende hoer sinnen bij hoeren gane ende
hoeren stane ende bi hoeren gesonden live ende bespraken in testamente ende in aelmisse
sempeliken om gods willen om oirbaer ende salichede hoeren zielen ende in oflate van alle hoeren
sonde, den heijligen geest van Leijden enen camp lands die gehieten is Snijders made. Ende hout bij
morgentale vier morgen luttel min of meer ende gelegen is inden ambochte van Leijderdorpe ende
belegen heeft mijn vrouwe heren Danels wijf uten Waerde was Costijn dochter van der Doijs is an
diene zijde ende Vincke Remburge sone an dander zide, uten Zile streckende anden Ommedijc. Ende
wenneer hoere ende ontbreect van hem beijden soe sullen die renten van desen lande voersz. half
comen anden heijligen geest van Leijden. Ende na hoeren beijder doot dese renten al geheel te
comen anden heijligen geest. Voert soe sullen die meesters vanden heijligen geest die dan te lide
wesen sullen van dese voergenoemde renten wichoer van hem beijden eerst stervet of als sij beijde
doit sien jaerlicx doen dat jaergetide mit negen waskeersen avonts ter vigelie ende echtens te misse
barnende ende sullen geven avont te vigelie ende ochtens te misse elke priester die binnen Leijden
geprovent is drie penningen hollants ende elke priester die ongeprovent is te vigelie enen penning
ende ter misse een penninc ende den coster te geven geliken den priesters die geprovent sien. Ende
wes jaerlicx boven dese cost van dese memorie blijft dat sullen de meesters vanden heijligen geest
dan rechte voort geven alst jarichtijt gedaen is, den armen daer hen denct bi hoeren zielen ende bi
hoeren conscientie daert best an besteet is. Ende haer Phillips ende Claijs Lijsebetten broeders
voersz. die hebben dit testament geconconteert ende oirlof gegeven voert te gaen want zij Lisebetten
rechte erfnamen sien. In kennisse der waerheijt soe hebben wij dese brief opene bezegelt mit onse
gemeenre poorte zegele vuthangende. Gegegven int jaer ons heren duijsent driehondert negen ende
viertich de dinxdages na sente Pieters ende sente Pouwels dage apostele.
Nr. 450 folio 124 d.d. 17-05-1448.
Een morgen lants leggende in een weer van 18 morgen geleghen tot Koudekerck.
Wij Aernt van Rollant ende Louwe van der Goude scepenen in Leijden oirkonden dat voor ons
quamen Jacob Dircxz. ende Lijsbet Wouter Sijmonsz. wedewij mit hoers gecorens voochts hant ende
geliede dat sij samentlic vercoft hebben die heijlige geest meesteren van Leijden alse Claes
Gerijtszoen, Sijmon Jan Stiensz, Phillips van Gaglenberch ende Jan Claes Willemszsz. tot des
heijligen geests behoef een morgen landts gelegen in een weer landts van achtien morgen gehieten
IJsbrant Willemsz. weer daer Heijnric Gerijtsz. nu ter tijt up woent inden ambocht van Coudekerc.
Ende heeft belegen an die westzijde Sijmon Aertsz., an die oestzijde den heijligen geest voersz. dat sij
gecoft hebben tegen Heijnric Gerritsz., streckende voer uten Rijn after ant Woudt ambocht. Ende
Jacop ende Lijsbet voersz. ende Dirc Willemsz. lovede mit gesamender hant ende elcx voer al den
heijligen geest meesteren voersz. of diet naemaels wesen sullen tot des heijligen geests behoef dit
voirsz. margen lands vrij te waren jaer ende dach alse recht is alsmen vrij lant ende eijgen erve
schuldich is te waren. Voert soe loveden Jacop ende Lijsbet voersz. Dirc willemsz. voern. hier of
scadeloes te houden. Ende Jacop ende Lijsbet voersz. loveden malcandereb elc den anderen vander
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helft hier of scadeloes te houden ende belieden hem hier of wel voldaen ende betaelt den lesten
penninc mitten eersten. In oirkonden desen brieve bezegelt mit onsen zegelen. Int jaer ons heren
duijsent vierhondert acht ende veertich opten seventienden dach in meije.
Nr. 451 folio 124v. d.d. 16-05-1448.
Noch een morgen lants gelegen tot Coudekerc int voersz. weer.
Wij Aernt van Rollants ende Louwe van der Goude scepenen in Leijden oirkonden dat voer ons quam
Heijnric Gerijtsz. ende geliede dat hij vercoft heeft den heijligen geest meesteren van Leijden alse
Claes Gerijts zoen, Sijmon Jan Stiensz., Phillips van Gaglenberge ende Jan Claes Willemszsz. tot des
heijligen geests behoef een morgen lands gelegen in een weer lands van achtien morgen ghehieten
IJsbrant Willemsz. weer daer Heijnric voersz. nu ter tijt up woent inden ambocht van Coudekerc. Ende
heeft belegen an die westzijde die heijligen geest voersz. mit een morgen lants dat zij gecoft hebben
tegen Jacob Dircxz. ende Lijsbet Wouter Sijmonsz. weduwe ende an die oestzijde Heijnric Gerijtz.,
streckende voer uten Rijn after ant Wout ambocht. Ende Heijnric voersz. ende Dirc Willemsz. loveden
mit gesamender hant ende elcx voer al den heijligen geest meesteren voersz. of diet naemaels wesen
zullen, dit voersz. morgen lands vrij te waren, jaer ende dach alse recht is, alsmen vrij lant sculdich is
te waren. Voert soe lovede Heijnric voersz. Dirc voorn. hier of scadeloes te houden. Ende Heijnric
voersz. beliede hem hier of wel voldaen ende betaelt, den lesten penninc mitten eersten. In oirkonde
dese brieve bezegelt mit onse zegelen. Int jaer ons heren duijsent vier hondert acht ende veertich
opten zeventienden dach in meije.
Nr. 452 folio 124v. d.d. 22-12-1468.
Noch 2½ morgen lands gelegen tot Koudekerc int voersz. weer.
Wij Dirc van Zijl Jansz. emde Claes van Leijden scepenen in Leijden oirkonden dat voer ons quamen
Gerijt Heijnricxz., Jan Heijnricxz. gebroederen ende Mees Woutersz. als voocht van Geertruijt
Heijnricx dochter zijn wijf ende geliede dat zij samentlic vercoft hebben die heijlige geest meesteren tot
Leijden alse Claes die Grebber, IJsbrant Heijnricxz., coman Dirc Gerijtsz. ende Dirc Wouter Danelsz.
tot des heijligen geests voorsz. behoef, derdalve morgen lants gelegen inden ambacht van
Coudekerck inden Hontswijc daer Heijnric Gerijtsz. up plach te woonen. Ende hebben belegen an die
oestzijde Dirc Adriaen mit een morgen lants ende an die westzijde den heijligen geest voersz.,
streckende voer uten Rijn after an dat Woutambocht. Ende Gerijt Heijnricxz., Jan Heijnricxz., Mees
Woutersz. voersz. Jacop Dircxz. ende Huge Pietersz. loveden mit gesamender hant ende elcx voer al
die heijlige geest meesters voorn. of diet namaels wesen sullen tot des heijligen geest voersz. behoef
dese derdalve morgen lants vrij te waren jaer ende dach alse recht is ende alsmen vrij lant ende
eijgen erve sculdich is te waren gelijken buijrlant inden ambocht daert gelegen is. Ende Jacop Dircxz.
ende Huge Pietersz. voirsz. loveden malcander elc den anderen vanden helft hier of scadeloes te
houden. Ende Gerijt, Jan ende Mees voirsz. loveden malcander elc den anderen van een derdendeel
hier of scadeloes te houden. Voert soe beliede hem Gerijt, Jan ende Mees voersz. hier of wel voldaen
ende betaelt, den lesten penninck mitten eersten. In oirkonden dese brieve bezegelt mit onsen
zegelen. Int jaer ons heren duijsent vierhondert acht ende tzestich opten twie ende twintichsten dach
in decembrij.
Nr. 453 folio 125 d.d. 08-04-1421.
Ic Jan van Poelgeest Jansz. doe condt allen luijden dat ic vercoft hebbe Geertruijt Reijnier Jansz.
weedwij twee margen lands vijf ende tzeventich gaerden min tot goede maet, welc lant gelegen is
inden ambocht van Koudekerc in eenen weer lands daer nu ter tijt up woent Dirc van Leewen. Ende
heeft belegen an die westzijde Geertruijt voersz. mit horen lande an die noortside Claer Goeswijns mit
hoeren kinderen die si heeft bi Marc ende Willem Claes soens weedwi mit horen kinde an die selve
zide, streckende vanden ouden hiemwerf afterwaerts anden Ommedijc. Ende ic Jan voersz. love
Geertruijt voersz. dit voirn. lant te waren jaer ende dach alse recht is ende men een vrij eijgen erve
sculdich is te waren. Voort soe gelie ic mi hier of wel voldaen ende betaelt, den lesten penninc mitten
eersten. In kennesse der waerheijt soe heb ic Jan van Poelgeest voersz. desen brief bezegelt mit
mijnen zegel. Int jaer ons heren duijsent vierhondert een ende twintich upten achsten dach in aprille.
Nr. 454 folio 125 d.d. 08-04-1460.
Transficx.
Wij Jacop van Noerde ende Willem Bort scepenen in Leijden oirkonden dat voer gerechte quam Dirc
Poes Dircxz. ende gaf over Jacop Jansz. die helft van enen brieve bezegelt mit Jan van Poelgeest
Jansz. segele daer dese brief doersteken is mit recht ende mit vonnisse alse recht is. Ende scepenen
wijsden Jacop voersz. daer mede te winnen ende te verliesen in allen schijn oft Dirc Poes voern. zelve
waer. In oirkonde desen brieve bezegelt mit onsen zegelen. Int jaer ons heren duijsent vierhondert
ende tsestich opten achsten dach van aprille.
Nr. 455 folio 125 d.d. 28-05-1496.
Transficx.
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Wij Phillips Nachtegael ende Jan Stoop Kerstantsz. scepenen in Leijden oirkonden dat voer gerechte
quamen die testamentoers van Clara, Jacop Jansz. wedwi alse meester Sijmon Andries zoen priester
ende canonic in sinte Pancraes collegium binnen Leijden mit sijns gecorens voochts hant Pieter Gerijt
Golensz. ende Adriaen Dircxz. ende gaven samentlic over Meijnse Egbaerts dochter twie brieven daer
dese brieve doersteken is, mit recht ende mit vonnesse alse recht is. Ende scepenen wijsden Meijnse
Egbaertszdr. voersz. daer mede te winnen ende te verliesen in allen schijn oft die testamentoers
voersz. selver waren. In oirkonden desen brieve bezegelt mit onsen zegelen. Int jaer ons heren
duijsent vierhondert ses ende tnegentich upten acht ende twintichsten dach in meije.
Nr. 456 folio 125v. d.d. Dertiende avond 1459.
Ic Heijnric van der Hede scout van Coudekerc doe condt ende kenlic allen luijden dat voer mi quam
IJde Willem Claesz. wedewi mit Pouwels Reijnersz. horen gecoren voocht ende geliede dat zij vercoft
heeft Egbrecht Gerijtsz. twie morgen lants ende ander half hont ende zijn in gemengeder voer mit
Sijmon Claesz. mit drie morgen ende Poes Dircxz. mit twie morgen ende Floris Jansz. mit een morgen
ende zijn gelegen in Coudekerc, streckende van Woudambocht an Maritgen Dirc van Lewens
wedewijs hofstede mit horen kinderen. Ende heeft belegen ende belent mit erve ende mit eijgen an
die oostzijde Veen Florisz. ende an die westzijde Claes van Oijen. Ende dit voorsz. lant lovede IJde
mit horen gecoren voocht voornt. vrij te waren jaer ende dach naden rechte vanden lande alsmen vri
buijrlant sculdich is te waren. Hier hebben bij, over ende an geweest als tugen Dirc Adriaen ende
Matheus Pietersz. Ende ic IJde voorn. belide mi hier of wel voldaen ende betaelt, den lesten penninc
mitten eersten. In kennisse der waerheijt soe hebbe ic IJde Willem Claesz. voirn. gebeden Heijnric van
der Hede scout van Coudekerc voorn. dat hij desen brief over mi wilde bezegelen. Ende ic Heijnric
van der Hede scout voersz. om bede wille van IJde Willem Claesz. wedewi voersz. hebbe ic hier mijn
zegel an gehangen. Int jaer ons heren duijsent vierhondert negen ende vijftich opten dertienden avont.
Nr. 457 folio 125v. d.d. 14-12-1525.
Vier morgen ende 75 gaerden lants gelegen inden ambocht van Coudekerc.
Kanttekening: Vercocht.

Wij Dirck Ottensz. ende Frans Gerijt Doensz. scepenen in Leijden oirkonden dat voer ons quam
Clemeijnse Egbertsdr. mit Gerijt Gerijtsz. hoeren gecoren voicht in dese saike ende bekende dat zij
den heijlige geest binnen Leijden in rechte aelmisse puijrmentelicken om godswillen ten vrijen eijgen
gegeven heeft ende ghift mits desen vier morgen ende vijf ende tseventich gairden lants, gelegen
inden ambocht van Coudekerc in een weer van achte morgen, gemeen mit een vicarie leggende inde
kercke van Coudekerc. Ende hebben belegen an dat oesteijnde Pieter Alijt Cornelis Dircxz. wedewi
mit hoer kinderen ende Sijmon Floris Hugensz. an die zuijtzijde Jan Dirc Doenensz. ende Mouwerijn
Jansz. an dat westeijnde Katrijn van der Graft mit hoer mede landers ende an die noortzijde dat
Woutambocht. Ende is vrij sonder upstal van renten. Ende Clemeijnse voersz. schout quijt den heijlige
geest voorn. alle recht, eijgen actie ende toezeggen dat zij an tvoersz. landt te zeggen of te eijsschen
heeft of oic gehadt mach hebben tot dese dage toe datum van desen. Belovende den heijligen geest
voorn. daer omme nimmermeer antalinge, ansprake noch moeijnisse te doen noch te doen doen in
eniger manieren, noch mit genen rechten geestelic noch waerlic. Des sijn voerwaerden dat den
heijlige geest voersz. tot allen tijden alst doer den dueren tijt of anders van noode wesen zel om den
rechten armen te subvenieren ende te onderhouden tvoirsz. lant sel mogen vercopen tot hoeren
belieften om den penningen daer van comende den selven armen gedeelt ende onderhouden te
worden ende anders en zel den heijlige geest voirsz. tselve lant niet vercopen ofte vervreemden in
geenre manieren. In oirkonden desen brief bezegelt mit onsen zegelen. Int jaer ons heren duijsent
vijfhondert vijf ende twintich upten vierthienden dach in decembrij.
Nr. 458 folio 126 d.d. maandag na dertiende dag 1388.
Vijftalve morgen lands in Alphen ende den heijligen geest behoort nu ter tijt tgehele weer
lands.
Wij Willem Kerstantsz. ende Jacop Vranckensz. scepenen in Leijden oirkonden dat voer ons quam
Philps Willem Sackers zoen ende geliede dat hi vercoft heeft Aernt Jacobs zoen ende Willem Jan
Willemszsz. nu ter tijt heijlich geest meesters van sinte Pieters kercke te Leijden of naemael wesen
sellen tots heijlichs geests behoef vijftalf morgen landts die gelegen sien inden ambocht van Alphen
gemengeder vore mit Jan van Alphen. Ende belegen heeft an die oestzide Willem Jan Willemsz. ende
an sie westzide Ghijsbrecht Claes Allaertsz. ende Jan van Alphen allen voern. mit horen landen. Ende
Philps voersz. lovede den heiligen geest meesters voirsz. of namaels wesen sellen tots heijlichs
geests behoef dit voerseijde lant te waren tot ewigen dagen alsmen een vrij eijgen erve sculdich is te
waren jaer ende dach alse recht is. Voert soe beliede heer Philps Willemsz. voirsz. hier of voldaen
ende betaelt, de lesten penninc mitten eersten. In oirkonde desen brieve bezegelt mit onsen zegelen.
Int jaer ons heren duijsent drie hondert acht ende tachtich tsmanendaechs na dertienen dach.
Nr. 459 folio 126 d.d. Paasavond 1412.
Derdalf morgen lants in Alphen ende tgeheele weerlants behoort den heijligen geest.
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Wij Heijnric Paedsensz. ende Huge Andriesz. scepenen in Leijden oirkonden dat voer ons quam
IJmme Jans weedwi van Alphen mit hoers voechts hant ende geliede dat (zij) vercoft heeft Pieter
Butewech Gerijtsz. ende Zeger Willemsz. tot des heijlige geest behoef derdalve morgen lants luttel
meer of min alsoot inden ambocht van Alphen gelegen is, in gemengder vuer mit den heijligen geest
voorsz. ende mit Jans erfnamen van Alphen. Ende heeft belegen an die een zijde Willem Jan
Willemszsz. ende die ander zijde Ghijsbrecht Claes Allartsz. ende Ghijsbrecht Huijchgen mit horen
landen, streckende voir uten Rijn afterwaerts an sGravenvelt. Ende IJmme voersz. mit hoers voechts
hant ende Diedaert Ghijsensz. loveden mit gesamender hant ende elc voer al den heijligen geest
meesters voirsz. of die namaels die heijlige geest meesters wesen sullen dit voersz. lant te waren tot
des heijligeest behoef, jaer ende dach alse recht is ende allen commer of te doen dier nu ter wilen up
staet alsmen een vri volboden eijgen erve sculdich is te waren gelijcken buijrlant. Ende Imme voersz.
lovede Diedaert Ghijsensz. hier of scadelois te houden. Voirt liede hoer IJmme voirn. hier of voldaen
ende betaelt, de lesten penninc mitten eersten. In oirkond dese brieve bezegelt mit onsen zegelen. Int
jaer ons heren duijsent vierhondert ende twalef upten heijligen Paeschavont.
Nr. 460 folio 126 d.d. 18-04-1413.
Thien hont landts in Alphen ende tgeheele weer landts behoort den heijligen geest.
Ic Jacop Doedensz. Ghijs Janszsz. doe cond allen luijden dat voer mi quamen Dirc Pieters zoen, Dirck
Vockensz., Jan Meesz. ende Gerijt Hugensz. van der Bosk ende geliede dat si vercoft hebben mit
gesamender hant den heijlige geest meesters van Leijden alse Willem Jan Willemszsz. ende Jan Dirc
Coenensz. tot des heijlichs geests behoef tien hont lants luttel min of meer. Voort soe gelie ic Jacop
Doe voersz. dat ic mit desen voorn. personen dese selve tien hont lants voersz. mede vercoft hebbe
den heijlige geest meesters voersz. Ende wij Jacop Doe voersz., Dirc Pietersz., Dirck Vockensz., Jan
Meesz. ende Gerijt Hugensz. van der Bosk loven mit gesamender hant ende elc voir al den heijlige
geest meesters voersz. of diet namaels wesen sullen tot des heijlichs geests behoef dese tien hont
lants voersz. te waren jaer ende dach alse recht is ende allen commer of te doen die daer nu ter wilen
up staet alsmen een vrij eijgen erve sculdich is te waren. Ende dese tien hont lants voersz. sijn
gelegen inden ambocht van Alphen gemien mitten heijligen geest in een weer lants. Welc lant belegen
hebben an die een zide Willem Jan Willemszsz. ende Margriet van Nuus ende an die ander zijde
Ghijsbrecht Claes Allaertszsz. ende Ghijsbrecht Hugesz. alle mit hoeren landen, streckende voer uten
Rijn afterwaters an tsGravenvelt. Ende dese personen lieden hun elcx van horen aendeel hier of
voldaen ende betaelt, den lesten penninc mitten eersten. Ende Jacop Doedesz. voersz. lie mi van
mijnen aendeel hier of voldaen ende betaelt, den lesten penninc mitten eersten. Voert soe loveden
dese voersz. personen elcx den anderen scadeloos te houden van horen aendeel. Hier waren an
ende over alse tugen Dirc Willem Pieterszsz. ende Willem Danelsz. In kennesse der waerhede heb ic
Jacop Doesz. scout inden ambocht voersz. desen brief bezegelt mit mijnen zegle om bede wille
vanden voorn. personen ende over mij selve alsoe ic dit lant mede vercoft ende gewaert hebbe als
voersz. is. Int jaer ons heren duijsent vierhondert ende dertien upten achtende dach in aprel.
Nr. 461 folio 126v. d.d. 19-01-1447.
De helfte van 9½ morgen lants ende een vierendeel vande voersz. 9½ morgen lands in Alphen.
Wij Ghijsbrecht van Zwieten ende Jacop van Zonnevelt scepenen in Leijden oirkonden dat voer ons
quam Aernt Jansz. ende geliede dat hi vercoft heeft meester Reijnier Claes zoen die rechte helft van
thiendalve morgen lands luttel min of meer sonder maet gelegen inden ambochte van Alphen,
gemengeder voer mit Mr. Reijnier voirsz. ende mit Jacop Claesz. sijnen broeder. Ende hebben
belegen an die oestzijde die graeflichs van Hollant, an die westzide den heijligen geest van Leijdern,
streckende voer uten Rijn after ten dwersvelt toe. Ende Aernt voirsz. ende Wouter Jansz. loveden mit
gesamender hant ende elcx voir al Mr. Reijnier voirsz. die helft vanden voirsz. tiendalve morgen lands
te waren jaer ende dach alse recht is alsmen vri landt ende eijgen erve sculdich is te waren. Voert sijnt
voirwaerden waert sake dat dit voorsz. lant binnen tsiaers mit recht weder dreven worde, soe
gelovede Aernt Jansz. voersz. meester Reijnier voirnt voer sijnen cost, arbeijt ende moeijenisse wt te
reijken ende ter stont te betalen vier gouden rijnsche gulden. Ende Aernt voersz. lovede Wouter
voorn. hier of scadelois te houden. Voert meer beliede hem Aernt Jansz. voirsz. hier of wel voldaen
ende betaelt den lesten penninc mitten eersten. In oirkonden dese brieve bezegelt mit onse zegelen.
Int jaer ons heren duijsent vierhondert zeven ende veertich upten negentienden dach in januario.
Nr. 462 folio 126v. d.d. 19-07-1452.
Transficx.
Wij Gerijt Rijswijc ende Wouter Jansz. scepenen in Leijden oirkonden dat voir gerechte quam meester
Reijnier Claesz. van Eten ende gaf over die heijlige geest meesteren van Leijden alse Kerstant
Nannensz., Jan coman Jansz., Claes Claesz. ende Huge Dobbensz. tot des heijligen geests behoef
enen scepene brief daer dese brief doirsteken is mit recht ende mit vonnisse alse recht is. Ende
scepenen wijsden die heijlige geest meesteren voirsz. of diet naemaels wesen zullen tot des heijligen
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geests behoef daer mede te winnen ende te verliesen, in allen schijn oft Mr. Reijnier voersz. zelve
waer. Voert soe geliede Mr. Reijnier voirsz. dat hij vercoft heeft die heijlige geest meesteren voorn. tot
des heijligen geests behoef dat rechte vierendeel van tiendalve morgen lands luttel mijn of meer
sonder maet gelegen inden ambocht van Alphen gemeen mitten heijligen geest voirn. Ende heeft
belegen ommegaende gelijc den scepenen brief dat wt wijst daer dese brief doersteken is, Ende Mr.
Reijnier voersz. lovede die heijlige geest meesteren voirn. of diet naemaels wesen sullen tot des
heijligen geests behoef dit vierendeel vanden voersz. lande vri te waren jaer ende dach alse recht is
alsmen vrij lant ende eijgen erve sculdich is te waren. Ende hier of beliede hem Mr. Reijnier voirsz. wel
voldaen ende betaelt, den lesten pennijnc mitten eersten. In oirkonden desen brieve bezegelt mit onse
zegelen. Int jaer ons heren duijsent vierhondert twie ende vijftich upten negentienden dach in julio.
Nr. 463 folio 127 d.d. 11-02-1441.
Drie morgen ende 15 roeden lands gelegen tot Alphen int Molenweer.
Wij Jan Taeij ende Jacop van Zonnevelt scepenen in Leijden oirkonden dat voir ons quamen
Goudraet, Aernt Smeetsz. wedewi mit hoers gecorens voichts hant ende Jan Jansz. ende gelieden dat
sij vercoft hebben mit gesamender hant ende elcx voer al die heijlige geest meesters van Leijden alse
Dirc Willemsz., Floris Claesz., Boudijn Harmansz. ende Wouter coman IJsbrantsz. tot des heijlige
geests behoef drie morgen lants ende vijftien roeden, geleghen inden ambocht van Alphen int
Molenweer mit gemengeder voer mit Boudijn Harmans zoen, mit tgoidshuijs van Alphen ende Willem
Aernt Smeetszsz. Ende heeft belegen an die een zijde heer Dirc van Egmonde ende an die ander
zijde Sijmon Harmansz. Ende Goudraet ende Jan voersz. loveden mit gesamender hant ende elcx
voer al den heijligen geest meesteren voirsz. of diet namaels wesen zellen dit voirsz. lant te waren jaer
ende dach alse recht is alsmen een vrij volboden eijgen erf sculdich is te waren. Ende Goudraet ende
Jan voirsz. lieden hun hier of wel voldaen ende betaelt, den lesten penninc mitten eersten. In
oirkonden desen brieve bezegelt mit onsen zegelen. Int jaer ons heren duijsent vierhondert een ende
viertich upten elften dach in februario.
Nr. 464 folio 127 d.d. 18-01-1444.
Een half morgen lants leggende inden ambachte ende weer als hier voren.
Wij Willem Kuijser van Boschuijsen ende Willem Foeijtgen van Zijl scepenen in Leijden oirkonden dat
voor ons quam Willem Claesz. ende geliede dat hij vercoft heeft die heijlige geest meesteren van
Leijden alse Floris Claesz., Claes Post ende Screvel Willemsz. ende Sijmon Jan Stiensz. tot des
heijligen geest behoef, een half morgen lants min vijftien roeden gelegen inden ambocht van Alphen
int Molenweer mit gemengeder voir mitten heijligen geest voirsz. ende tgoidshuijs van Alphen. Ende
Willem lovede den heijligen geest meesteren voersz. dit voersz. lant te waren tot des heijlige geests
behoef, jaer ende dach alse recht is alsmen vrij eijgen erve ende lande sculdich is te waren. Ende
Willem voirsz. geliede hem hier of wel voldaen ende betaelt den lesten penninc mitten eersten. In
oirkonden dese brieve bezegelt mit onsen zegelen. Int jaer ons heren duijsent vierhondert vier ende
veertich upten achtienden dach in januario.
Nr. 465 folio 127v. d.d. St. Gregorius avond 1430.
Vijf wilhelmus schilden tsiaers up 11 morgen lants in Alphen.
Kanttekening: Dese renten van ses gulden vijf stuvers is afgelost met de houfsomme van hondert gulden bij Jop Thijszoon
tot Alphen opden 1e julij 1695, vide den blaffert van tselve jaer folio 2.
Wij Heijnric Paedzesz. ende Jan Heerman scepenen in Leijden oirkonden dat voer ons quam Pieter
Dener Heijnricxz. ende geliede dat hij vercoft heeft Dirc Hugensz. vijf wilhelmus hollants scilden lest
geslegen tsiaers of paijment hore waerde, te betalen alle jaer tot korsavont of binnen den twaelf
nachten daer nae onbegrepen. Te versien ende staende up elff morgen lants die gelegen sijn inden
ambucht van Alphen ende voirt up alle zijn goeden die hi nu heeft of naemaels crijgen mach. Daer die
negen morgen of leggen in een weer lants van twintich morgen ende heeft belent an die oestzijde
heer Dirc van Egmont ridder, aen die westzide Adriaen van Raephorst mit cappelrie landt daer hi
gever of is, streckende vanden Rijn totten werlande toe. Ende die ander twee morgen sijn gelegen in
een weer lants van sestien morgen ende heeft belegen an die oestzide dat aelmis goet ende an die
westzide Pieter Dener voersz. selve mits even morgen leengoets, streckende van den Rijn totter
dwers weteringe toe. Ende waert saecke dat dese voirsz. goeden niet goet genoech en waren dese
renten alle jaer an te verhalen, soe sel heer Dirc Hugensz. voersz. voert versien an alle Willem
Gerijtsz. goeden, waer dat sij gelegen sijn. Voert geloefde Pieter Dener voersz. Willem Gerijtsz. hier of
scadelois te houden. In oirkond dese brieve bezegelt mit onse zegelen. Int jaer ons heren duijsent
vierhondert ende dertich op sinte Gregorius avont.
Nr. 466 folio 127v. d.d. 13-09-1463.
Transficx.
Wij Willem Foeijtgen van Zijl ende Jan Aernt Pouwelszsz. scepenen in Leijden oirkonden dat voir
gherechte quam Dirc de Man Gerijtsz. ende gaf over die heijlige geest meesteren tot Leijden alse Jan
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Claes Willemszsz., Willem van Oestgeest, coman Dirc Gerijtsz. ende Harman Boudewijnsz. die helft
van eenen scepenen brief daer dese brief doersteken is mit recht ende mit vonnisse alse recht is.
Ende scepenen wijsden die heijlige geest meesteren voirsz. of die namaels heijlige geest meesteren
wesen sullen tot den armen behouf, daer mede te winnen ende te verliesen, in allen schijn of Dirc
voersz. selve waer. Van welken brief die een helfte voirsz. Dirc de Man mit Meijnse Robbrechts
dochter sijn wijf an bestorven is van Amelburch, Dirc Hugensz. wedewi haer oude moeder. Daer of die
wederhelft den heijligen geest toebehoirt, soe hem dat mit besprec ende testamente an gecomen is
van Dirc Hugesz. die mandemaker. In oirkonde dese brieve bezegelt mit onse zegelen. Int jaer ons
heren duijsent vierhondert drie ende tsestich opten dertienden dach in septembri.
Nr. 467 folio 127v. d.d. 13-10-1537.
Een composicie datmen elke voersz. wilhelmus scilt jaerlicx betalen zal mit een philips gulden.
Wij jonge Dirc Jan Reijerszsz. ende Jan Heije Gerijtsz. scepenen in Leijden oirkonden dat voer ons
quamen die heijlige geest meesteren binnen Leijden als Willem Dircxz. olislager, oude Dirc Jan
Reijerszsz., Gerijt Jacopsz. rootsieder ende Michiel Jansz. ter eenre ende Jan Ewoutsz. wonende
inden ambochte van Alphen ter andere zijde ende bekenden dat zijluijden, te weten die voirsz. heijlige
geest meesteren voer hen ende hoeren naecomelingen van des zelven heijlige geests wegen bi
consent vanden gerechte ende die voern. Jan Ewoutsz. als possesseur ende besitter van elf morgen
lants, gelegen inden voersz. ambochte van Alphen, tsamen geaccordeert ende overgecomen zijn
aengaende alsulke vijf wilhelmus hollantsce scilden tsiaers of paijmente hoere waerde als den voirsz.
heijlige geest sprekende heeft opte voern. elf morgen lants. Achtervolgende den scepenbrieve die den
heijligen geest voern. daer van heeft in date duijsent vierhondert ende dertich op sinte Gregorius
avont ende dat in manieren hier nae verclaert. Dats te weten dat die voirsz. Jan Ewouts zoen zijnen
erven ende nacomelingen besitters vande voirn. elf morgen landts den voirn. heijlige geest van nu
voirt an jaerlicx tot Kersavont of binnen de twalef nachten van Kersmisse daer nae onbegrepen,
betalen zullen voer elke voirsz. wilhelmus hollantsce scilde eenen gouden phillippus gulden of vijf
ende twintich gevalueerde stuvers daer voer. Ende hier of zijn twee brieve daer of dat hebben den
heijlige geest meesteren voirsz. tot des zelven heijlige geests behoef den eenen ende Jan Ewoutsz.
voirn. den anderen. In oirkonden dese brief bezegelt mit onse zegelen. Int jaer ons heren duijsent
vijfhondert zeven ende dertich upten dertienden dach in october.
Nr. 468 folio 128 d.d. 31-03-1452.
Een brief van de helfte 18 morgen min 1½ hont lants in Alphen.
Wij Gerijt Heerman ende Gerijt Rijswijc scepenen in Leijden oirkonden dat voir ons quam Geertruijt
Jan Dircxz. weduwi mit hoers gecorens voochts hant ende geliede dat si gegeven heeft in rechter
aelmisse ende puermenticken om goidswillen tot enen vrijen eijgen den heijlige geest meesteren van
Leijden alse Claes Claes Willemszsz., Kerstant Nannensz., Jan coman Jansz. ende Huge Dobbensz.
tot des heijligen geests behoef die rechte helft van achthien morgen lands mijn anderhalf hondt. Ende
daer toe soe ghift Geertruijt 5 st. den heijligen geest voorn. sulke lijftocht als zij an die ander helft
vanden voirsz. lande heeft, nae wtwijsinge des briefs die zij daer of heeft, bezegelt mit twie scepenen
zegelen ende mitter stede zegel van Leijden. Voirt meer geeft die voirsz. Geertruijt den heijligen geest
voirn. sulke gelden als vanden voirsz. lande verschenen zijn tot dese daege toe. Welc lant gelegen is
inden ambocht van Alphen in die Steect ende heeft belegen an die oestzide Otte van Meresteijn ende
an die westzijde Jan van Rijn ende die broederen van Leijderdorp, streckende uter Rijn after anden
Groenenwech. Ende Geertruijt voersz. lovede den heijlige heest meesteren voirn. ende diet namales
wesen zullen tot des heijligen geests behoef dit voersz. lant mitter lijftochte ende verleden lanthuijr als
voirsz. staet, te waren jaer ende dach alse recht is ende alsmen vrij lant, lijftocht ende verleden
lanthuijr sculdich is te waren. Voirt soe gaf Geertruit voersz. over ende schout quijt den heijligen geest
voorn. alle recht, eijgendom ende toezeggen dat zij anden voirsz. lande, lijftocht ende verleden
lanthuijr gehadt heeft tot desen dage toe. In oirkonden desen brieve bezegelt mit onse zegelen. Int
jaer ons heren duijsent vierhondert twie ende vijftich upten lesten dach van maert.
Nr. 469 folio 128 d.d. 03-05-1453.
Een brief van dander helft vant voersz. lants.
Wij Jan van Zwieten ende Buekel Heerman scepenen in Leijden oirkonden dat voer quamen Jan Jan
Dircxzsz. ende Willem Jan Dircxzsz. ende geliede dat sij samentlic vercoft hebben die heijlige geest
meesteren van Leijden alse Claes Claes Willemszsz. die brouwer, Jan coman Jansz., Huge
Dobbensz. ende Jan Aelwijnsz. tot des heijlige geests behoef die rechte helft van achthien morgen
lants mijn anderhalf hont, behoudelic Geertruijt Jan Dircxz. wedewi hoer leven lanck hoer lijftocht daer
an te behouden. Welc landt gelegen is inden ambocht van Alphen in die Steeckt ende heeft belegen
an die oestzijde Otte van Meresteijn, an die westzijde Jan van Rijn ende die broederen van
Leijderdorp, streckende uten Rijn after anden Groenenwech. Ende Jan ende Willem voersz. loveden
mit gesamender hant ende elcx voir al den heijligen geest meesteren voirsz. of diet namaels wesen
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sullen tot des heijligen geests behoef dit voersz. lant ende eijgen erve sculdich is te waren. Ende
waert datter ijet an gebrake dat sellen die heijlige geest meesteren voirsz. of diet naemaels wesen
sullen tot des heijlige geests behoef versien ende verhalen up alle die goeden die Jan ende Willem
voirsz. nu ter tijt hebben of hier naemaels vercrijgen mogen, roerende ende onroerende, waer die
gelegen zijn. Ende Jan ende Willem voirsz. loveden malcander elc den anderen vanden helft hier of
scadelois te houden. Voirt soe beliede hen Jan ende Willem voirsz. hier of wel voldaen ende betaelt,
den lesten penninc mitten eersten. In oirkonde dese brieve bezegelt mit onse zegelen. Int jaer ons
heren duijsent vierhondert drie ende vijftich opten derden dach in meije.
Nr. 470 folio 128v. d.d. St. Jansavond midzomer 1454.
Eenen schouten brief van ofcoop van renten staende upte voirsz. 18 morgen min 1½ hont
lants.
Wij Spronc Evertsz., Dirc Heijnricxz. ende Louweris Willemsz. als kercmeesters der kercke van Alphen
maken cond ende kenlic allen luden dat wij vercoft hebben Ghijsbrecht Kint, Floris Claesz. ende
coman Jan Jansz. als des heijligen geest meesters inder stede van Leijden op dese tijt alsulke smael
renten als onse goidshuijs van Alphen voirsz. hadde sprekende op sulck lant als Jan Dircxz.
aftegelaten heeft in een weer lants in die Steect daer Engebrecht Buttermansz. nu ter tijt op woent,
cleen of groet alte samen als onse register wijsde. Ende belien ons van den heijligen geest meesters
voirsz. wel betaelt ende voldaen te wesen den laetsten penninc mitten eersten. Ende wij geloven den
voirsz. heijlige geest meesters ende die na hen comen zullen voir ons ende die na ons kerckmeesters
wesen zullen van alsulke renten als onse goedshuijs hebben mochte opten lande voirsz. van Jan
Dircxz. wegen roerende niet meer maninge te laten gheschien in eniger wijs ende sceldense daer of
quite mit desen brieve van ons goidshuijs wegen. Allen dinc sonder argelist. ende hier waren bi te
tugen als Ghijsbrecht Simonsz. die smit ende Jacop Jan die meester. Ende omdat wij Spronc Evertsz.,
Dirc Heijnricxz. ende Louweris Willemsz. kercmeesters voersz. selve genen zegel en hebben op dese
tijt, soe hebben wij gebeden heer Jan Jacob Woumansz. priester ende vive cureijt onse kercken van
Alphen voirsz. dat hi dese brief over ons bezegelen wil. Ende ic heer Jan Woumansz. priester ende
vicecureijt voirsz. ter bede dese kercmeesters voirn. soe hebbe ic mijnen zegel hier beneden an
gedaen in jegenwoirdicheijt der tugen voirsz. Int jaer ons heren dusent vierhondert vier ende vijftich op
sinte Jans avont te midzomer.
Nr. 471 folio 128v. d.d. 30-09-1467.
Zekere perchelen van landen ende renten in Alphen.
Kanttekening: Dese drie margen ende vijf hont lants zijn vercoft Jan Aertsz. aende Goutsluijs blijckende bijde blaffert den anno
1558 ende oick bij enen rentebrief daer van zijnde.
Nog een kanttekening: Nota dese 2 margen lants gelegen inde Steeckt zijn vercoft ende Adriaen Reijersz. dair van ontfanck
gemaict wert inden blaffert van alrehande pertijen den anno 1558.
Nog een kanttekening: Den 18e april 1626 is dese tweehondert wilhelmus schilden afgeschat tegens den penning twintich met
acht ende tnegentich gulden mitsgaders vier gulden achtien stuvers die een jaerrenten verschenen Alderheijlighen (1600) vijffen
twintich vide den blaffert vanden jaere 26 … ..

Ic Gerijt Taets scout inden ambocht van Alphen doe condt allen luijden dat voir mij quam Ghijsbrecht
Claesz. van Graeflant ende geliede dat hij vercoft heeft die heijlige geest meesteren van Leijden alse
Jacob Vinc, Dirc Gerijtsz., IJsbrant Heijnricxz. die apteker ende Scout Florisz. tot des heijligen geests
behoef alsulke landen ende renten als hier nae bescreven staen ende Ghijsbrecht voirsz. leggende
heeft inden ambocht van Alphen. Eerst twie morgen ende vijf hont lants gelegen an die oestzijde
vander Goude in Jan Maes huijsweer ende int Kade weer ende heeft belegen an die westzijde die
cade, an die oestzide Jan van Zijl ende Jacob Roemersz., streckende dat noerteijnde van Jan van
Zijls ende Jacob Roemersz. lant ende dat suijteijnde noch an Jacob Roemersz. lant ende die westzide
Jan van Zijl ende Jacob Roemersz. Item noch een morgen landts an die oestzijde in gemengeder vuer
mit Jacop van Griecken, streckende van meester Engebrecht IJsbrantsz. lant tot den Toeganck toe.
Des staet op die vier hont vanden voirsz. morgen lants twintich comans groot tsiaers. Item noch twie
morgen lants die gelegen zijn in die Steect in Spronc Evertsz. bredeweer, streckende wt den Rijn tot
den banwegen toe, in gemengeder vuer mit Spronc Evertsz. mit Aernt Pietersz. erfnamen ende mit
Claes Jansz. van Hillegom. Item twie gouden wilhelmus hollantsce scilden tsiaers eewige renten, te
betalen alle jaer tot Alreheijligen dage of paijment dier waerde die Ghijsbrecht voirsz. staende heeft op
twie morgen lants die nu ter tijt toebehoren Huge Aerntsz., gelegen in Aernt Evertsz. smalweertgen in
die Steect ende leggen in gemengeder vuer mit Aernt Evertsz. erfnamen ende heeft belegen an di
oestzijde Huge Aerntsz. huijsweer, an die westzijde Juenephije, Aernt Evertsz. wedewij, streckende wt
den Rijn opgaende een weijnich over den Toeganck. Ende Ghijsbrecht Claesz. voirsz., Bertelmees
IJsbrantsz. ende ic Gerijt Taets loven mit gezamender hant ende elcx voir al die heijlige geest
meesteren voirsz. ende diet namaels wesen sullen tot des heijlige geests behoef voersz. dese voirsz.
landen ende renten vrij te waren jaer ende dach alse recht is ende alsmen vrij lant ende renten
sculdich is te waren ende allen commer of te doen die daer nu ter tijt opstaet sonder op die vier hont
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lants vant morgen lants voirsz. twintich comans groot tsiaers als voirsz. is. Ende van dese coep hem
Ghijsbrecht Claesz. voirn. wel voldaen ende betaelt, den lesten penninc mitten eersten. Ende hier
waren an ende over als tuijgen ende buijrluijden inden ambocht voirsz. Jan Dircxz. ende Engebrecht
Buttermansz. In kennisse der waerheijt soe hebbe ic Gerijt Taets als scout voirsz. dese brieve
bezegelt mit mijnen zegele hier an gehangen. Ende om der meere zekerhede ende vesticheijt willen
soe hebbe ic Ghijsbrecht Claesz. van Graeflant voirsz. dese brieve mede bezegelt mit mijnen zegele
hier an gehangen voer mij zelven ende ter bede van Bertelmees IJsbrantsz. voirn. in tiegenwoirdiheijt
vanden tugen voirsz. Int jaer ons heren duijsent vierhondert zeven ende tsestich opten lesten dach in
septembrij.
Nr. 472 folio 129 d.d. donderdag voor Vastenavond 1355.
Vijf morgen lands in Oudtshoorn.
Wij IJsebrant Roetaertsz. ende Philips Jan Omensz. scepenen in Leijden maken condt allen luden dat
Willem Voet ende Mergriete Jansdr. van der Kerc zijn wijf quamen voir ons, machtich ende wetende
hoeren zinnen bi horen gave bi hoeren stane ende bij hoeren gesonden live, bespraken ende gaven in
testamente ende in ailmosse sempeliken omme gods willen om oirbaer ende zaliche de hoeren zielen
ende in oflate van alle horen sonden den heijligen geest van Leijden in sinte Pieters kercke vijf
morgen lants die gelegen sien inden ambochte van Outshoirne, an die oestzide in enen camp lants
diemen hiet tGrote weer ende Gered Aelwijnsz. plach te wesen, daer god die ziele of hebben moet
ende nu zijn erfnamen is. Ende belegen heeft opt een ende die Rijn opgaende dwers over de cadijc
an die Zwette. Ende van dese vijf morgen lants soe sel Willem ende Mergriete voirsz., of wilc hoer van
hen beijden langest leeft, geven den heijligen geest voorn. te huijr alse lange als zij leven, jaerlicx drie
penningen hollants ende na horen beijder doot soe sel dit voorn. lant comen opden heijligen geest
voirsz. Ende hier om soe sullen die meesters vanden heijligen geest die nu zien of naemaels wesen
sullen doen na hore beijder doot alle jaere hore jarichtide alse zeden ende woenten is. Ende up dese
vijf morgen lants voirsz. hebben die prochipape in sinte Pieters kercke vijf scellinge hollants tsiaers die
hem Semense die beghine, Mergrieten zuster voirsz. besprac alle jare hore jarichtide mede te doene
tsvrijdages na mid meije alse zede ende woente is. In oirconde dese brief bezegelt mit onsen zegele.
Gegeven int jaer ons heren duijsent driehondert vijf ende vijftich tsdonredages voer Vastelavont.
Nr. 473 folio 129v. d.d. vrijdag na St. Louwerisdag 1390.
Zes morgen in Oudtshoorn ende is genompt die Hoelcamp.
Wij Goeswijn Claesz. ende Dirc van der Geest scepenen in Leijden oirkonden dat voer ons quam
Jacop van Leijden ende geliede dat hij vercoft heeft Dammes Zegersz. ses morgen lants luttel min of
meer die gelegen zijn inden ambocht van Outshoern ende gehieten is die Hoelcamp ende mit eenen
camp lants die daer bi leijt van derdalf morgen. Welke twee camp lants belegen hebben voer die
Rijndijc bij der Hoelsluijse an twesteijnde ende an die nuwe sloot die gehieten is die weteringe van der
Hoelsluijs an die noertzijde, voert Willaem Hugensz. an die oestzijde ende Pieter Dene an die
zuijtzijde. Voert soe geloveden Jacob van Leijden, Pieter Dener ende Huge Coenraets zoen mid
samender hant ende elc voir al Dammes Zegersz. voirsz. dese voirgenoemde ses morgen lants luttel
min of meer, te waren jaer ende dach alse recht is ende men een vrie volboden erve sculdich is te
waren ande alle commer of te doen dier nu ter wijlen up staet, sonder twalif penningen tsiaers die daer
up staen ter papelicker proven tot Alphenre kercke. Voirt soe beliede hem Jacob van Leijden van
desen voirsz. zes morgen lants voldaen ende betaelt, de lesten penninc mitten eersten. Ende Jacop
van Leijden voirsz. lovede Pieter Dener ende Huge Coenraets zoen voirgenoemt hier of scadelois te
houden. In oirconde dese brieve bezegelt mid onse zegelen. Int jaer ons heren duijsent driehondert
ende tnegentich tsvridages na sinte Louweris dach.
Nr. 474 folio 129v. d.d. St. Luciendag 1420.
Transficx.
Wij Gerijt Aertsz. ende Jacop van Alcmaed scepenen in Leijden oirkonden dat voir gerechte quam
Heinric Paedzesz. ende gaf over Jan Bruijnsz. tot beloef Jan Gerijtsz. ende Wiburch sijnre zuster
eenen scepenen brief daer dese brief doer steken is, mit recht ende mit vonnesse alse recht is. Ende
scepenen wijsden Jan Bruijnsz. voirsz. mede te winnen ende te verliesen tot behoef Jans ende
Wiburchs sijnre zuster voirsz. In allen schijn oft Heijnric voirsz. zelve waer. In oirkonden dese brieve
bezegelt mit onse zegelen. Int jaer ons heren duijsent vierhondert ende twintich op sinte Lucien dach.
Nr. 475 folio 129v. d.d. woensdag na St. Victorsdag 1416.
Transficx.
Ic Sijmon Ockersz. priester cureijt der kercke van Alphen make condt ende kenlic allen luijden dat ic
bij consent ende geheugenisse den heren van Utrecht ende bij rade ende goetdencken den
kerckmeesters van Alphen alse Willem van Lewen Jansz. ende Gerijt Ramp vercoft heb Heijnric
Paeds zoen twalef penninc goets gelts siaers die die papelicke proven hadden staen opten Huelcamp
die Jacop van Leijden nu bruijct ende Jacop voirnt ende zijn ouders plagen te geven. Van welcken
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renten ic Sijmon Ockersz. priester voirsz. lijde of betaelt, den lesten penninc met den eersten. Ende
dese voorsz. renten sette ic ende ende besekere der papelicken proven op alsulke huijsinge ende
hofstede als ick heb staende ende leggende op die noortzijde vander kerc ende mijn selves eijgelijcke
goet es ter tijt toe want ic belegge an anderen landen of renten daer dese godshuijse meijsters voirsz.
of ander die hier na comen sellen dunct dat ic der papelicken proven voldaen hebbe van haren renten
die ic vercoft heb. Alle dijnc zonder argelist. Hier hebben overgestaen als tuge dese kerc meesters
voern. In kennesse der waerheijt soe heb ic Sijmon Ockersz. priester cureijt der kercken voersz. dese
brief open bezegelt mit mijnen zegel in tuegenwoerdichheit der getugen. Int jaer ons heren duijsent
vierhondert ende zestien des woensdages na sinte Victoersdach.
Nr. 476 folio 129v. d.d. 01-04-1422.
Transficx.
Ic Jacop van Leijden, Gerijt Jacopsz. ende Jacop Willemsz. wij maken cond ende kenlic allen luden
dat wij vercoft hebben Machtelt Gerijt Jan Heermans dochter alsulc overlant ende anzeggen als wij
gehadt hebben anden Huelcamp tot desen dage toe, die gelegen is inden ambocht van Outsoern al
vast anden nuwe sloet ende ic Jacop van Leijden plege te bruken. Ende hier lijden wij of voldaen ende
wel betaelt, den lesten penninc metten eersten. Ende lovent te waren een vrij erve alsmen een vrij
erve sculdich is te waren. Alle dijnc sonder argelist. Hier hebben over geweest als getugen Dirc van
Lewen Aerntsz. ende Huge Pieter Denersz. In kennesse der waerheijt want wij Jacop van Leijden,
Gerijt Jacopsz. ende Jacop Willemsz. selve genen zegel en hebben, soe hebben wi gebeden Martijn
Willemsz. dat hi dese brief over ons bezegelen wille ende ic Martijn Willemsz. voorn. om bede willen
deser goeder knapen voersz., soe heb ic mijnen zegel hier an gehangen in tijegenwoerdicheijt der
getugen voersz. Int jaer ons heren duijsent vierhondert ende twee ende twintich op ten eersten dach
van aprille.
Nr. 477 folio 130 d.d. 20-01-1456.
Transficx.
Wij Dirc van Zijl Jansz. ende Jacop van Alcmade heren Willemsz. scepenen in Leijden oirkonden dat
voir gerechte quam Machtelt Gerijts dochter mit hoers gecorens voichts hant ende gaf over die heijlige
geest meesteren van Leijden alse Claes Claes Willemszsz., Jan coman Jansz., Jacop Willem
Martijnszsz. ende Heijnric Willemsz. tot des heijligen geests behoef twie scepenen brieve van Leijden
ende noch twie ander brieve daer dese brief doersteken is, mit recht ende mit vonnesse alse recht is.
Ende scepenen wijsden die heijlige geest meesteren voersz. of diet naemaels wesen zullen tot des
heijligen geests behoef mede te winnen ende te verliesen, in allen schijn oft Machtelt voirsz. zelve
waer. In oirkonden desen brieve bezegelt mit onse zegelen. In jaer ons heren duijsent vier hondert ses
ende vijftich opten drie ende twintichsten dach in januario.
Nr. 478 folio 130 d.d. 30-05-1538.
Een brief waer mede die kercmeesters van Alphen vercoft hebben Volcwijf Dircxdr. alsulc recht
ende actie als zij gehadt hebben anden Hoelcamp.
Ic Dirc Jacobsz. van Boschuijsen schout inden ambocht van Alphen doe condt alle luden diet behoren
dat up datum van desen voer mijn ende twee getuigen hier onder bescreven gecomen zijn Govert
Willems zoen, Dirc Gerijtsz. ende Gerijt Claesz. kercmeesters nu ter tijt in Alphen ende bekenden voer
hoer ende horen nacomers vercoft ende overgegeven te hebben Volcwijf Dircx dochter weduwe van
Govert Claesz. saliger gedachten, alle alsulcken actie, recht ende anseggen als die kerc van Alphen
gehadt mach hebben tot desen tijt toe aenden lagen Hoelcamp. Ende beloven die voirsz.
kercmeesters voer hoer ende hoeren nacomers nu noch ten ewigen dagen daer na niet te talen noch
te doen talen, nu noch ten ewigen dagen. Ende bekenden die voorsz. kercmeesters van dese voirsz.
coep ende overgifte al wel vernoecht, voldaen ende betaelt te wesen den lesten penninc mitten
eersten ende innucierden die voirsz. kercmeesters alle weer van recht in eniger manieren ter
contrarie. Alle dinc sonder arch of list. In orconde soe hebbe ic Dirc Jacobsz. van Boschuijsen scout
voorn. doer versoucke van Govert Willemsz., Dirc Gerijtsz. ende Gerit Claesz. als kercmeesters dese
brief mit mijn eijgen zegel wthangende bezegelt in presentie van Jan Dirck Ellertsz. ende Philips
Claesz. als tugen. Actum anno 1500 acht ende dertich den 30e dach maij.
Nr. 479 folio 130 d.d. 01-06-1538.
Transficx.
Wij jonge Dirc Jan Reijerszsz. ende Jan Heije Gerijtsz. scepenen in Leijden oirkonden dat voerden
gerecht quam Volcwijf Dircx dochter weduwe van Govert Claesz. saliger gedachten mit Pieter Colijn
Eliasz. horen gecoren voocht in dese sake ende gaf over die heijlige geest meesteren binnen Leijden
als Willem Dircxz. olislager, oude Dirc Jan Reijerszsz., Michiel Jansz. ende Gerijt Jacopsz. rootsieder
tot des voirsz. heijlige geests behoef eenen scouten brief van Alphen daer dese brief doersteken is mit
recht ende mit vonnesse als recht is. Ende scepenen wijsden die heijlige geest meesteren voirsz.
ende diet naemaels wesen sullen tot des voirsz. heijligen geests behoef daer mede te winnen ende te
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verliesen in allen schijn oft Volcwijf voorn. selver waer. In oirkonden dese brieve bezegelt mit onse
zegelen. Int jaer ons heren duijsent vijfhondert acht ende dertich upten eersten dach in junio.
Nr. 480 folio 130v. d.d. 08-07-1511.
Negen gouden keurvorster guldens tsiaers daer de drie vierendeel ofgelost zijn.
Kanttekening: Dese resterende twee goutgulden ende een quaert jaerlicx sijn afgelost bij Jan Adriaensz. buerman tot
Aerlanderveen opten 15e martij 1600 vijfthien, vide den blaffert van tselve jaer folio 2.

Wij Cornelis Mast ende Bouwen Willemsz. scepenen in Leijden oirkonden dat voir ons quam Jacop
Jansz. van Airlanderveen ende beliede sculdich te wesen die heijlige geest meesteren binnen Leijden
als Aernt Heerman, Jan Reijersz., Jan Veen ende Volkert Roelofsz. ende diet namaels wesen zullen
tot des voersz. heijlige geests behoef, negen gouden coervorster rinsche gulden, wegende tstuck twie
engelsce ende een troije of paijment hoere waerden siaers ewige ende erflicke renten. Te betaelen
alle jaers opten sevenden dach in julio. Te versien ende te verhalen an alsulcke perchelen van landen
als hier nae bescreven staen. Eerst an de helft van sesendetwintich morgen lants min een sestienden
deel bij den hoop sonder maet gelegen inden ambocht van Airlander veen. Ende heeft belegen an die
suijtsijde Thomas Gerijtsz. ende an die noortzijde Agniese Jan Willemsz. weduwe ende Hautgen
Jacop Nuweveens weduwe, streckende wten Rijn an tsGraven wildernisse. Item an de helft van
achtiendalff morgen lants min een sestienden deel bij den hoop sonder maet gehieten dat Molenweer
gelegen inden ambocht voirsz. Ende heeft belegen an die zuijtzijde Clemeijnse Adriaen Dircx zoens
weduwe ende an die noertzijde Willem Volkensz., streckende wten Rijn an tsGraven wildernisse. Item
noch an de helft van drie morgen vijf hondt lants bijden hoop sonder maet, gelegen in Oudthorren
ende heeft belegen an die oestzijde Claes Langerlaen ende an die westzide Aernt van Griecken,
streckende wter Aer an Zegers wechsloot. Ende voort meer te versien ende te verhalen an alle die
goeden die Jacop Jansz. voirsz. nu ter tijt heeft ende naemaels vercrijgen sel, roerende ende
onroerende, waer ende waer an die gelegen zijn binnen der stede van Leijden of daer buijten sonder
eenich weer van rechte, tsij geestelic of waerlic daer jegens te doen of te doen doen in eniger
manieren hoemen dat soude mogen deijncken, peijnsen, vinden of visieren. Des zijn voorwaerden dat
Jacop Jansz. voorsz. zijnen erven ende nacomelingen dese voirsz. renten zullen mogen lossen tot
enen male tot hoeren belieften, elke gouden coervorster rinsche gulden voirsz. mit achtien der selver
gouden rinsche gulden, wegende tstuck als boven of paijment hoer waerden ende mit die verschenen
renten die naden beloop des tijts verscenen zullen wesen als die lossinge geschiet. In oirkonden dese
brief bezegelt mit onse zegelen. Int jaer ons heren duijsent vijfhondert ende elf upten achten dach in
julio.
Nr. 481 folio 130v. d.d. 17-12-1439.
Die helfte van 13 morgen lants in A(r)landerveen.
Wij Heijnric Paedzesz. ende Jan Reijner Ghijsbrechtszsz. scepenen in Leijden oirkonden dat voer ons
quam Clemeijns van Noerde wedewi mit hoers gecorens voochts hant ende geliede dat zij gegeven
heeft in rechter aelmisse die heijlige geest meesteren van sinte Pieters kerc te Leijden alse Dirc
Willemsz., Gerijt die Man die oude, Floris Claesz. ende Boudijn Hermans zoen tot des heijlige geest
behoef die rechte helfte van dertien morgen lants gelegen inden ambocht van Arleveen mit
gemengeder voer mit Gerijt Aerntsz. ende is gehieten Loenen Clien weer. Ende heeft belegen an die
oestzijde Jan Dirc Janszsz. mit twie ackeren lants ende an die noortwestzide Jacop die Monick mit
eijgen ende mit erve. Ende Meijns voirsz. lovede den heijlige geest meesteren voersz. die nu zijn of
hier naemaels wesen zellen die rechte helfte vanden dertien morgen lants voirsz. te waren jaer ende
dach alse recht is alsmen vrij lant sculdich is te waren. ende na Meijnsgen doot voorsz. soe selmen
hier voer van des heijligen geest wegen voorsz. alle jaer Clemeijnsen voorsz. ende hoeren vrienden
hoir memori doen tot ewigen dagen tot sinte Pieters, na inhout des heijlige geest bouc. In oirkonden
dese brief bezegelt mit onse zegelen. Int jaer ons heren duijsent vierhondert negen ende dertich upten
zeventienden dach in decembri.
Nr. 482 folio 131 d.d. 20-02-1503.
De helfte van 7 morgen lants mit de helft van thuijs, schuijr etc. gelegen inden ambacht van
Zwamerdam ende is wtgegeven in erfpacht.
Ic Aernt Pietersz. scout inden ambocht van Zwamerdam doen condt allen luijden dat voer mi gecomen
zijn Floris Ghijsbrechtsz. ende Oede Heijnricx dochter zijn wijf ende geliede dat zij vercoft hebben den
heiligen geest tot Leijden ende Jan Heijnricxz. van Waermonde een huijs ende erve mitter barge,
schuijeren, boomte ende potinge mit seven morgen lands daer toe behorende, gelegen inden
ambochte van Zwamerdam in een weer van twalef morgen lands ende is gehieten dat Vogelaers
weer. Mitten bruijcwaer, beterscip ende alle actie die Floris ende Oede voirsz. daer an hebben. Ende
hebben belegen an die zeezijde Jacop Willemsz., Mathijs Willemsz. ende meer anderen ende an die
ander zijde Nout van Zonnevelt, die huijssitten ende meer anderen, streckende wt den Rijn over den
dijck tot anden afterdijc toe. Ende Floris ende Oede voirsz. lovede den heijligen geest tot Leijden ende
Jan Heijnricxz. voorn. dit voorsz. huijs ende erve mitter schuijre, barge, boomte, potinge ende zeven
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morgen landts mit die bruijcwaer, beterscip ende actie voirsz. te waeren jaer ende dach als recht is
ende allen commer of te doen die daer nu ter tijt up staet sonder acht comans groten siaers die de
papelicke proven van Zwamerdam voirsz. daer op heeft. Des zijnt voirwaerden dat Floris ende Oede
voirsz. of hoeren erven ende nacomelingen dit voirsz. huijs, schuijr, barge ende landen voirsz. weder
an haer sullen mogen lossen binnen thien jaren naestcomende van datum dese brieve of te rekenen
mit hondert ende veertich rinsche gulden, veertich comans groten voirden rinsche gulden gerekent, in
paijmente als die nu ter tijt ganc ende loop hebben nae gebode ons genadichs heren laestwerven
vercondicht. Ende ten eijnde die voirsz. thien jaren en zullen Floris ende Oede voersz. of hoeren erven
ende nacomelingen anden voirsz. goeden gene lossinge hebben, maer ten vrijen eijgen bliven anden
heijlige geest ende Jan Heijnricxz. voirsz. Voert soe belieden hem Floris ende Oede voirsz. van dese
cope wel voldaen ende betaelt den lesten penninc mitten eersten. Hier hebben bij, an ende over
geweest als tuijgen buijren inden ambocht voirsz. Aelbrecht Ghijsbrechtsz. ende Ghijsbrecht
Ghijsbrechtsz. In kennisse der waerheijt soe heb ic Aernt Pietersz. scout voirsz. dese brieve bezegelt
mit mijnen zegele hier an gehangen. Int jaer ons heren duijsent vijfhondert ende drie upten
twintichsten dach in februario.
Nr. 483 folio 131 d.d. 10-01-1504.
Transficx.
Wij Pieter de Grebber ende Jan Heerman scepenen in Leijden oirkonden dat voirden gerechte quam
Jan Heijnricxz. van Warmonde ende gaf over Ghijsbrecht Ghijsbrechtsz. die rechte helfte van een
scouten brief van Zwamerdamme daer dese brief op doersteken is, mit recht ende mit vonnisse als
recht is. Ende scepenen wijsden Ghijsbrecht voirsz. daer mede te winnen ende te verliesen in allen
schijn oft Jan voirn. selver ware. In oirkonde dese brieve bezegelt mit onse zegelen. Int jaer ons heren
duijsent vijfhondert ende vier opten tienden dach in januario.
Nr. 484 folio 131v. d.d. de andere dag maart 1532.
Vierdalve karolus gulden tsiaers erfpacht, staende up de helft van zeven morgen lants in
Zwaemerdam.
Ic Sijmon Jansz. scout inden ambochte van Zwammerdam doe condert allen luijden dat voer mij ende
getuijgen hier onder gescreven gecomen is Heijndric Florisz. ende beliet sculdich te wesen den
heijligen geest tot Leijden drie gouden karolus guldens ende een halve van veertich comans groten
tstuck tsiaers ewige erfpachte, staende ende geijpotekeert upte helfte van zeven morgen lands mit die
helfte van thuijs, scuijr, barge, gheboomte ende potinge. Welke voersz. landen, huijs, scuijr, barge,
geboomte ende potinge Heijndrick Florisz. voorn. vanden heijligen geest voirsz. in erfpacht an
genomen heeft, alzoe groot ende cleijne als Heijndric Florisz. voirsz., zijn vader den heijligen geest
voorn. vercoft heeft. Ende dese voirgen. percelen hebben belegen an deen zide duergaens Dirck
Heijnricxz., an dander zide den armen van Zijon, Kors Dircxz. ende meer ander, streckende wten Rijn
tot over een overdijc toe. Ende dese voirsz. drie gouden karolus guldens ende een halve siaers
verwillecoort Heijnrick Florisz. voersz. alle jaers te betalen tot Onser Liever Vrouwen dage te
Lichtmisse of binnen een maent daer nae onbegrepen ende dit al up willecoer recht. Ende indien
Heijndric voersz. oft zijn erve ende nacomelingen niet en betaelden upten dach voirsz. zoe sullen die
heijlige geest meesters dat mogen vermanen den schout van Zwammerdam alsoe wel van dien
oncosten hoe die gemaect mogen wesen die daer omme gedaen zullen zijn als tprincipael gelijc of die
willecoer zijnen vollen stal gestaen hadden. Ende hier tiegens belooft Hendric voersz. niet te doen,
noch te doen doen mit genen rechte, tsij geestelic ofte waerlic, noch met genen ofscrifte hoe die
genomt mogen wesen. In oerkonde van desen soe hebbe ic Sijmon Jansz. scout voirsz. desen brief
bezegelt mit mijnen zegele. In presentie van Gijsbrecht Mathijsz. ende Costen Dircxz. als buijrluijden
ende getuijgen hier over geroepen. Int jaer ons heren duijsent vijfhondert twee ende dertich upten
anderen dach in maerte.
Nr. 485 folio 131v. d.d. 23-12-1483.
Twee morgen lands tot Bodegraven gelegen in een weer van 6 morgen ende dander 4 morgen
behoren den heijlgen geest mede als hier onder blijckt.
Wij Floris Pietersz. ende Hobbe Pietersz. scepenen in Leijden oirkonden dat voer ons quam Jacop
Egbaertsz. ende geliede dat hij vercoft heeft die heijlige geest meesteren tot Leijden alse Ghijsbrecht
Jansz., Jacop Boelinc, Gerijt Pietersz. ende Jacop Tuijninck tot des heijligen geest behoef twie
morgen lants bijden hoop sonder maet, gelegen inden ambocht van Bodegraven in een weer van zes
morgen lants gemeen mit Aernt Gerijtsz. ende Alijt Jacop Aerntsz. weduwi. Ende heeft belegen an die
oestzijde jonge Jan Pietersz. erfnamen, an die westzijde die heren van sinte Jans tot Utrecht,
streckende voir wt den Rijn after an die Lange weije. Ende Jacop voirsz. lovede die heijlige geest
meesteren voorn. ende diet naemaels wesen sullen tot des heijligen geest voirsz. behoef des voersz.
twie morgen lands vrij te waren jaer ende dach alse recht is ende alsmen vrij lant ende eijgen erve
sculdich is te waren. Voirt soe beliede hem Jacop voirsz. hier of wel voldaen ende betaelt, de lesten
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penninc mitten (eersten). In oirkonden dese briefve bezegelt mit onsen zegelen. Int jaer ons heren
duijsent vierhondert drie ende tachtich upten drie ende twintichsten dach in decembri.
Nr. 486 folio 132 d.d. 27-07-1503.
Vier morgen lands in Bodegraven gemeen mit de voirsz. twie morgen lands.
Wij Pieter Heijnric Reijnerszsz. ende Claes Huijgensz. scepenen in Leijden oirkonden dat voer ons
quam Jan Aernt Gerijtszsz. ende geliede dat hi vercoft heeft die heijlige geest meesteren van Leijden
als Aernt Heerman, Claes Cornelisz., Jan Aerntsz. van Beringen ende Willem van Lodesteijn ende die
genen diet namael wesen sullen tot de heijlige geest behoef, vier morgen lands bijden hoop zonder
maet gelegen inden ambacht van Bodegraven in een weer lands van zes morgen, daer die ander twie
morgen of toebehoren den heijligen geest voorz. Ende heeft belegen an die oostzijde Cornelis
Hermansz. ende an die westzijde Jacop Huijgensz. tot Oudewater, streckende wten Rijn tot an die
Weijpoortse wateringe toe. Ende Jan Aernt Gerijtszsz. voorsz. gelovede die heijlige geest meesteren
voorn. ende diet naemaels wesen zullen totten heijligen geests behoef dese voirseijde vier morgen
lands vrij te waren, jaer ende dach als recht is ende alsmen vrij landt ende eijgen erve sculdich is te
waren gelijc buijrlant inden ambacht daert gelegen is. Voort soe beliede hem Jan Aerntsz. voorn. van
dese cope wel voldaen ende betaelt, den lesten penninc mitten eersten. In oirkonde dese brief
bezegelt mit onse zegelen. Int jaer ons heren duijsent vijfhondert ende drie upten zeven ende
twintichsten dach in julio.
Nr. 487 folio 132 d.d. woensdag na Dertiende dag 1390.
Veertich scellingen comans gelts tsiaers in Hazertswoude mit een certificatie der stede van
Leijden anden volgende brieven gefixceert.
Ic Willem Heijnensz. scout inden ambocht van Hazaerdswoude doe kond ende kenlike allen luijden
dat voer mij quam Dirc die Hellebreker ende gelijde dat hij vercoft heeft Claes den Caluwen viertich
scellingen comans gelts tsiaers te versien up sijn huijs ende up sijn lant twisken die twie wegen ende
belegen heeft an die oostzijde Jacop Claesz. mit erve ende mit eijgen ende an die westzijde Claes
Boijt mit erve ende mit eijgen ende daer Claes Boijt of gaet, Claes Jansz. mit erve ende mit eijgen.
Ende waer dat sake sat Dirc voorsz. viertich scellingen tsiaers cofte up lant dat alsoe goet waer, soe
mocht hij sijn landt daer mede vrijen ende waer dat sake dat Claes voirsz. geld noch pand en vond up
dit voorsz. lant diemen driven of dregen mocht, soe waer tlant rechte voirt verloren. Hier waren over
alse buijrluijden Ever Vos ende Claes Gelmaer. In oirkonde dese brieve bezegelt mit mijnen zegel. Int
jaer ons heren duijsend driehondert ende tnegentich des woensdages nae dertienden dach.
Nr. 488 folio 132 d.d. 26-08-1410.
Transficx.
Wij Floris Heerman ende Andries Costijnsz. scepenen in Leijden dat voir gerechte quam Dirc Hillensz.
die wever ende gaf over Heijnric Willems Vlamincxz. ende Willem Jan Willemszsz. nu ter tijt heijlige
geest meesters te Leijden enen scouten brief daer dese brief duersteken is, mit recht ende mit
vonnisse alse recht is. Ende scepenen wijsden die heijlige geests meesters voorsz. mede te winnen
ende te verliesen tot des heijlige geests behoef. In allen schijn oft Dirc Hillen voirsz. selve waer. Alsoe
Dirc dese brief voirsz. an bestorven was van Claes den Caluwen sijnen zweder. In orikond dese brief
bezegelt mit onse zegelen. Int jaer ons heren duijsent vierhondert ende tien upten zes ende
twintichsten dach in augusto.
Nr. 489 folio 132 d.d. 19-12-1536.
Transficx.
Wij scout ende scepenen der stede van Leijden doen condt allen luijden dat up huijden datum van
desen voorden gerechte gecomen zijn Gerijt Boeckelsz. Buijtenwech onse mede broeder inden
gherechte oudt omtrent een ende veertich jaren ende Jan Louwerisz. oudt omtrent vijf ende tzeventich
jaren. Ende tugeden, te weten die voorsz. Gerijt Boeckelsz. bijden eede die hij der k. mt onsen
genadige heer ende der voorn. stede int stuck van zijnre officie gedaen heeft ende die voirsz. Jan
Louwerisz. bij zijnen gestaefde eede die hij volcomelicken daer toe dese mit upheven hande ende wt
gestrecte vingeren als recht is, zoe zijluijden rechtelicken daer toe gebrocht zijn tgeen dat hier na
volget ende bescreven staet. Eerst soe tuijgede Gerijt Boeckelsz. voirsz. hoe dat hij voortijts wesende
scepen binnen der voorsz. stede tot verscheijden tijde gesien ende gehandelt heeft eenen scouten
brief van Hazertswoude mit een transficx daer op doer steken, houdende upte heijligen geest binnen
Leijden. Ende is den zelven scouten brief, beginnende: Ic Willem Heijnensz. scout inden ambochte
van Hazertswoude doe cont ende kenlicke allen luijden dat voir mij quam Dirc de Hellebreker ende
geliede dat hij vercoft heeft Claes de Caluwen veertich schellingen comans gelts tsiaers, in date
duijsent driehondert ende tnegentich des woensdages nae dertienden dach, al breder blijckende
bijden zelven scouten brief daer op dese certificatie doersteken is. Ende als hij deposant den voirsz.
scouten brief voortijts gesien ende gehandelt heeft zoe was den voorn. scouten brief gans gave in
zegele in staerte ende ongecasseert gelijck die behoert te wesen. Voert soe tuijgede Jan Louwerisz.
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voersz. hoe dat hij lange jaren gedient ende gewoent heeft int heijlige geest huijs binnen der voorsz.
stede ende dat hij den voorn. scouten brief, wesende gans gaef in zegele in staerte ende
ongecasseert dickwil ende tot verscheijden tijde gesien, gehandelt, gelesen ende oic in zijn bewaringe
gehadt heeft ende dat tzegel vanden zelven scouten brief doer ongeval ende bij onwetenheijt of
gebroken ende geschoert is ende anders niet. Ende want godlick ende verdienstelick is in allen
rechtvaerdigen zaecken der waerheijt, getuijchnisse te geven alsmen des versocht wordt. Soe hebben
wij des versocht zijnde gebeden den burgermeesteren der selver stede dese brief over ons te willen
bezegelen mitter voirsz. stede dagelicxe zegele, soe wij geen gemeen zegel en gebruijcken. Twelck
wij burgermeesteren voorn. hier an hebben doen hangen. Int jaer ons heren duijsent vijfhondert
zesendedertich upten negenthienden dach in decembrij.
Nr. 490 folio 132v. d.d. 19-12-1536.
Noch een certificatie roerende de voirsz. zake.
Wij scout ende scepenen der stede van Leijden doen condt allen luijden dat up huijden datum van
dese voerden gerechte gecomen is oude Dirck Jan Reijerszsz. oudt omtrent zeven ende dertich jaren
ende tugede bij zijnen gestaefde eede die hij volcomelicken daer toe dese mit up gehheven hande
ende wtgestrecte vingeren als recht is, zoe hij rechtelicken daer toe gebrocht is, hoe dat hij omtrent
thien iaeren geweest is heijlich geest meester binnen der voirsz. stede van Leijden ende dat hij voirtijts
dicwil ende tot verscheijden tijde gesien, gehandelt ende ooc gelesen heeft een schouten brief van
Hazertswoude mit een transficx daer up doersteken, houdende upten heijlige geest binnen der voorn.
stede. Ende is den zelven scouten brief beginnende: Ic Willem Heijnensz. scout inden ambochte van
Hazertswoude doe condt ende kenlicke allen luijden dat voer mij quam Dirck de Hellebreker ende
geliede dat hij vercoft heeft Claes den Caluwen veertich scellinge comans gelts tsiaers, in date
duijsent driehondert ende tnegentich des woensdaechs nae dertienden dach. Ende als hij deposant
den voirsz. scouten brief voirtijts gesien ende gehandelt heeft, zoe was den zelven scouten brief gans
gave in zegele in staerte ende ongecasseert gelijc die behoert te wesen. Ende want godlic ende
verdienstelic is in allen rechtvaerdigen zaecken der waerheijt, getuijchnisse te geven alsmen des
versocht wordt. Soe hebben wij des versocht zijnde gebeden den burgermeesteren der zelver stede
desen brief over ons te willen bezegelen mitter voorsz. stede dagelicxe zegele, soe wij geen gemeen
zegel en gebruijcken. Twelck wij burgermeesteren voorn. hier an hebben doen hangen. Int jaer ons
heren duijsent vijfhondert zes ende dertich upten negentienden dach in decembrij.
Nr. 491 folio 133 d.d. St. Maria Magdalena dag 1399.
36 sc. tsiaers hollants comans paijment ende hier onder staet noch een brief van 36 sc. tsiaers,
maect tsamen 54 (?) sc.
Wij Bertelmees IJmmensz. ende Jan Hugensz. van der Hant scepenen in Leijden oirkonden dat voer
ons quam Dirc Gerijtsz. ende beliede voer hem ende sijnen nacomelingen Jan Hamer sculdich te
wesen ende sijn nacomelingen alle jaer tot enen ewigen pacht ses ende dertich scellingen hollants
comans paijment. Welc gelt men versien sel op enen halven werf ende op die helfte van zestalf hont
lants die Dirc gecoft heeft iegen Jan Hamer na inhout den brieve die Dirc van Jan Hamer daer of
heeft. Ende dit voersz. lant sel Dirc voorsz. ende sijn nacomelingen bruken tot hore oerbaer ende
sellent beteren ende niet quaden. Welke renten men betalen sel alle iaer tot Valkenburger marct
binnen Leijden, binnen staende cruce. In oirkonde desen brieve bezegelt mit onse zegelen. Int jaer
ons heren duijsent driehondert negen ende tnegentich up sinte Maria Magdalenen dach.
Nr. 492 folio 133 d.d. St. Angen avond 1404.
Transficx.
Wij Phillips Florisz. ende Dirc Willem IJsbrantszsz. scepenen in Leijden oirkonden dat voor tgerecht
quam Jan Hamer ende gaf over Aelwijn Jacopsz. een scepenen brief daer dese scepene brief doer
gesteken is, mit recht ende mit vonnisse alse recht is. Ende scepenen wijsden Aelwijn voorsz. daer
mede te winnen ende te verliesen in allen schijn oft Jan voorsz. selve ware. In oirkond dese brieve
bezegelt mit onse zegelen. Int jaer ons heren duijsent vier hondert ende vier op sinte Angen dach.
Nr. 493 folio 133 d.d. 17-02-1419.
Transficx.
Wij Gerijt die Bruijn Dircxz. ende Heijnric Dammesz. scepenen in Leijden oirkonden dat voir gerechte
quam Aelwijn Jacopsz. ende gaf over den heijligen geest meesters alse Jan Dirc Coenensz. ende
Heijnric Heijnricsz. enen scepen brief daer dese brief doersteken is mit recht ende mit vonnisse alse
recht is. Ende scepenen wijsden den heijligen geest meesters voersz. of diet naemaels wesen sullen
tot des heijligen geests behoef mede te winnen ende te verliesen in allen schijn oft Aelwijn Jacopsz.
selve waer. In oirkond dese brieve bezegelt mit onse zeglen. Int jaer ons heren duijsent vierhondert
ende negentien upten zeventienden dach in februario.
Nr. 494 folio 133 d.d. 13-03-1417.
Noch een brief van 36 sc. hollants comans paijment tsiaers.
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Wij Heijnric Dammesz. ende IJsbrant Gerijt Spronxz. scepenen in Leijden oirkonden dat voer ons
quam Dirc Gerijts zoen ende beliede sculdich te wesen voer hem ende voer zijnen naecomelingen
Ermbout Kerstantsz. ende zijnen nacomelingen alle jaer tot enen ewigen pacht zes ende dertich
scellingen hollands comans paijments. Welc gelt men versien sel up enen halven werf ende up die
helft van zestalf hont lands die Dirc gecoft heeft jegen Wouter Gerijtsz. Ende dit voirsz. lant sel Dirc
voersz. bruken tot horen oirbaer ende zullent beteren ende niet quaden. Welke renten men betalen sal
alle jaer tot Valkenburger marct binnen staende cruce te Leijden. Welc lant gelegen in inden ambocht
van Hasaertswoude neffens Poelgeest over. Ende heeft belegen an die westzijde Jan Vrericxz. ende
an die oesteijnde Pieter Camerlinc. Voirt lovede Dirc voirsz. dese voersz. renten te waren alsoe goet
ende alsoe quaet als dat weerdeel van desen voorsz. lande jaerlicx sculdich is (te) gelden, dat is te
weten dat up dit landt oec staet ses ende dertich scellingen hollants comans paijments tsiaers. In
oirkond dese brieve bezegelt mit onse zeglen. Int jaer ons heren duijsent vierhondert ende zeventhien
upten dertienden dach in maert.
Nr. 495 folio 133v. d.d. 06-03-1419.
Transficx.
Wij Gerijt die Bruijn Dircxz. ende Willem Gerijt Janszsz. scepenen in Leijden oirkonden dat vier
gerechte quam Ermbout Kerstantsz. ende gaf over Jan Dirc Coenensz. ende Heijnrick Heijnricx zoen
enen scepenen brief daer dese brief doersteken is, mit recht ende mit vonnisse alse recht is. Ende
scepenen wijsden Jan Dirc Coenensz. ende Heijnric Heijnricxz. of die bij tijden heijlige geest meesters
wesen sullen tot des heijligen geests behoef mede te winnen ende te verliesen in allen schijn oft
Ermbout voorsz. selve waer. In oirkond desen brieve bezegelt mit onsen zegelen. Int jaer ons heren
duijsent vierhondert ende negentien upten zestien dach in maert.
Nr. 496 folio 133v. d.d. 07-02-1530.
Twee k. gulden tsiaers losrenten in Hazertswoude.
Kanttekening: Deese renten zijn offgelost bij Michiel Gherijtsz. upten 13e junij anno 1564 na uijtwijsen den blaffaert.

Ic Sander Jansz. Block scout inden dorpe ende ambocht van Hazertswoude doe kondt allen luijden
dat voer mij ende die getuijgen hier onder gescreven in persoen gecomen is Claes Joris zoen ende
bekende voer hem ende voer zijnen erven ende nacomelingen sculdich te wesen den vier heijlige
geestmeesteren der stede van Leijden als Jan Claes Cornelisz., Dirc Jansz., Gerijt Boeckels zoen
ende Willem Dircxz. of die naemaels heijlich geest meesteren wesen zullen tot des voersz. heijlige
geest behouf of den houder van desen die somme van twie rins gulden tsiaers. Te betalen alle jaers
up Alreheijligen avont of viertien dagen daer nae onbegrepen of bij gebreke van dien soe sal die
voersz. heijlige geest ofte actie van desen hebben ofte oic den houder van desen brieve alle sijne
gebreken bijden quade betalinge versien ende verhalen an een stucke lants groot wesende drie
morgen inden voorsz. ambocht van Hazertswoude gelegen. Ende is belent an die zeezijde den
heijligen geest ende dat heijligen Cruijs gilde van Hazerswoude ende an die oestzijde Mouwerijn
Jansz., streckende voer vanden Rijn tot achter an des heijligeest lant van Haserswoude. Ende voort
ande helft van zes morgen lands leggende in des voersz. Claes Joris zoens huijsweer voor de doer
van zijn woninge ende is gecomen van Sijmon Pietersz. Welcke zes morgen belegen sijn an die
westzijde Rijnenburch, ande oestzijde Jan Cornelis zoen Bung, ant noorteijnde Gerijt van Looe inden
Hage zijn landt ende an die zuijtzijde Dwersweteringe. Ende of in dese ijpotheke enich gebreck
geviele, soe is daer borch voer geworden Sijmon Floris Huijgensz. Ende voort an alle die goeden die
Claes Jorisz. nu ter tijt heeft ende hier naemaels vercrijgen zal mogen, te verhalen als erfpenninck
sculde. Ende die voorsz. Claes Jorisz. ende Sijmon Floris zoen beloefden voer hen, hoeren erven
ende nacomelingen den voern. heijligen geest ende den houder van desen hier tegen niet te doen
noch te doen doen mit genen rechte, geestelic noch waerlic, noch mit genen mercen subtilen vonden
diemen ter contrarie van desen soude mogen vinden. Des zijnt voerwaerden dat Claes Jorisz. ende
zijn erven dese renten sullen mogen lossen mits opleggende ende betalende voer elke penninc
achtiendalve gelijcke penningen ende die renten die naden beloop des tijts als die lossinge geschiet,
verschenen zullen wesen. Ende Claes Jorisz. voersz. beloefde Sijmon Floris zoen van dese
borchtochte te vrijen, te quijten ende scadeloes te houden. Alle dijnc sonder arch ende list. Hier
hebben bij, an ende over geweest als tuijgen Jan Heijnricxz. backer ende Jacop Heijne zoen
buijrluijden inden voersz. ambacht van Hazerswoude. In kennisse der waerheijt soe hebbe ic Sander
Jansz. Bloc als scout voersz. doer verlijden vande voersz. Claes Jorisz. ende Sijmon Floris Hugensz.
dese brief mit mijnen zegel wthangende bezegelt. Int jaer ons heren duijsent vijfhondert ende dertich
upten zevenden dach in februario.
Nr. 497 folio 134 d.d. donderdag na St. Odulfsdag 1341.
Twintich morgen lands in Hazertswoude die in erfpacht wtgegeven zijn.
Kanttekening: Dese brief is ofgelost bij de weduwe wijlen Jan Jacopsz. van der Graft tot Leijden, heeft betaelt voor die
hooftsomme vierhondert gulden ende voor acht maenden verloops twaelff gulden upt sc… alst blijct bij de blaffaert anno
sesthien hondert ende vier folio 9.

Dit document is afkomstig van www.hogenda.nl

Klik hier voor het totale register van Hogenda bronnen.

Wij rechter, scepenen ende raet van Leijden maken cont allen luijden dat Dieric Mouwerijnsz.,
machtich sijne sinne ende redene bij sijne gave ende bij sinen stane voer ons verliede dat hij gegeven
heeft ende geeft den heijligen geest van Leijden enen vrijen eijgendom bij wille ende bij goedenken
Erkenrade sijnre dochter van alle sijnen lande dat hij leggende heeft te Groenendijcke, dat bij
morgentalen hout twintich morgen luttel min of meer ende nu ter tijden gelt tien pont hollants siaers,
daer Erckenraet sijn dochter mede over was ende gaf mede mit horen vrijen wille den heijligen geest
van Leijden enen vrijen eijgendom van alle dese lande voorsz. Ende gelegen is mede inden ambochte
van Haiswaertswoude ende belegen hebben Mouwerijn Gered Rampen sone, Danel sijn broeder ende
Huge Costijnsz. optie westzijde, Claijs Claijs snidersz. van Haiswaerdswoude optie oistzijde vanden
dijke, streckende an die Buijrmade. In dese manieren dat die meesters vanden heijligen geest van
Leijden nae Dierc Mouwerijnsz. doot ende na Erkenrade sijnre dochter doot de renten van desen
voorgenoemde lande jaerlicx op heffen zullen ende innemen ende jaerlicx daer of weder wt rekenen
sullen ende betalen de twien pochipapen van Leijden een pondt hollants. Ende daer omme soe sullen
sij dagelicx gaen tote Vir Godelt Mouwerijns grave tote Claren Dieric Mouwerijnsz. wijfs grave, tote
Dieric Mouwerijns zoens grave ende tote Erkenrade sine dochter grave ende lesen alsi scondich sien
te doene. Ende waer dat sake dat die prochpapen van Leijden tot horen grave dagelicx niet en gingen
alsi scondich waeren te doen ende men dat kenlike betogen mochte, soe soude zij des pont tsiaers
voorsz. quijte wesen ende dan soudet comen opten heijligen geest van Leijden. Voert so sullen die
meesters vanden heijligen geest voirsz. jaerlicx doen Vir Godelde, Clare, Dieric Mouwerijnsz. ende
Erkenrade jarichteijt avonds ende geven van desen voergen. lande Geertrude Diric Mouwerincxz.
dochter, of horen erfnamen die van wittachtiger boert van horen lijve gecomen sien vijf pont hollants
tsiaers. Maer waer dat sake dat die renten van dese voergen. lande minreden ende tlandt of namen
ende min goude dant nu doet, soe soude men Geertrude renten, of horen erfnamen corten also alst
beliepe bider huijre. Ende gecrijgen Geertruijden erfnamen kinder die van wittachtiger boert van horen
lijve gecomen sien, daer zullen dese vijf pondt siaers opcomen, in manieren waer dat sake dat sake
dat Geertruijt voorsz. twie erfnamen liet of meer ende die ene erfname loifde een kint ende die ander
erfname loifden twie kinder of meer, soe soude Geertrude renten voirsz. half comen optat ende kint
ende half optie twie ander kinder ende alsoe voirt te erven van grade te grade bij gelijcke. Ende soe
wanneer Geertrude erfnamen die van wittachtiger boert van horen lijve gecomen sien sterven sonder
wittachtige boert, soe sullen hoer renten comen opten heijligen geest van Leijden. Ende waer dat
saecke dat Geertruijt voersz. storve sonder wittachtige boert van horen lijve gecomen, soe souden
hoer renten voorsz. comen opten heijligen geest van Leijden. Ende waer dat sake datter ene mene
vaert worden overzee soe soude die meesters vanden heijligen geest van Leijden daer senden bij een
goeden knape die zijs wel geloefden tien pondt hollants ende die weder in te nemen binnen drien
jaren vanden helen renten die van alle den lande voirsz. comen sullen. In kennisse der waerheijt soe
hebben wij desen brief openen bezegelt mit onsen gemeenre poirte zegele. Gegeven int jaer ons
sheeren duijsent drie hondert een ende viertich des donresdages na sente Odulfs dage.
Nr. 498 folio 134 d.d. donderdag na St. Odulfsdag 1341.
Noch een brief van tvoorsz. landt.
Allen den genen die desen brief sullen sien of horen lesen make ic Aernt Diericx zone scoute van
Haiswaertswoude condt ende kenliken dat Dirc Mouwerijns zone machtich sire sinne ende redene bij
zijnen gave ende bij sijnen stane quam voer mij inden ambochte van Haeswaertsoude ende voor de
buren vanden selven ambochte die hier nae gescreven staen alse Claes Femensen zone, Heijnric
Werenbout, Jacop ende Sijmon Claes Femensz. kinder voersz., Jan Teden zone, Claes Claes snijders
zone, Nanne Boudijn de Hoifsche ende Claes Wille ende gaf den heijligen geest van Leijden bij wille
ende bij goedencken Erckenrade zijne dochter enen vrijen eijgendom van alle zijnen landen dat hij
leggende heeft te Groenedijcke mit rechte ende mit vonnisse alse recht is. Ende die bure wijsden die
hier voorgescreven staen dat bij morgentale hout twintich morgen luttel min of meer ende nu te tijden
gelt tien pondt hollants siaers. Ende belegen hebben Mouwerijn Gered Rampesz., Danel zijn broeder
ende Huge Costijnsz. opten westzijde, Claes Claes snijders zone opte oistzijde uten Rijne streckende
an die Buurmade. Ende om dat ic Aernt Diericx zone scoute van Haiswaertswoude voorsz. hier ane
ende over geweest hebbe mitten buijren voorsz., soe heb ic desen brief bezegelt mit mijnen zegele. In
kennesse der waerheijt. Gegeven int iaer ons sheren duijsent driehondert een ende veertich des
donresdages na sente Odulfs dage.
Nr. 499 folio 134v. d.d. 10-06-1517.
Zestien pont hollants ende twie coppoenen of 5 st. daer voer tsiaers erfpacht vande voorsz. 20
morgen lants.
Ic Claes Pietersz. schout inden ambocht van Hazertswouda doe kont ende kenlic allen luijden dat voer
mij quam Arien Jansz. ende bekende schuldich te wesen den heijligen geest inden kercken van sinte
Pieters tot Leijden zestien pont hollants coopmans paijment ende twie capoenen of vijf stuvers daer
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voer tsiaers. Te betalen alle jaer tot sinte Pieter ad Cathedram van dertich comans groot dat pondt
gerekent vrij gelt. Welke penningen sijn roerende van 20 morgen lants luttel min ofte meer bijden hoop
sonder maet. Gelegen inden ambocht voorsz. anden Groenendijck daer Arien Jansz. voorsz. nu ter tijt
op woent ende sijn huijs op staet. Ende is streckende uten Rijn zuijtwert over die Slijngerkae tot die
ouwe Williken ende heeft belegen an die zeesijde Jan Pietersz. mit zijn mede landers, an die lantzijde
Willem Woutersz. mit zijn mede landers elcs mit erf ende mit eijgen. Welke 20 morgen lands luttel min
ofte meer bijden hoop sonder maet heeft Arien Jansz. voersz. an genomen in een eewigen erfliken
erfpacht ewich duijrende om die voerseijde £ 16 tsiaers ende 2 capoenen of vijf stuvers daer voer.
Ende of Arien Jansz. voirsz. of zijn naecomers die besitter waer van dit voerseijde huijs ende lant niet
en betaelde alle jaer als voerseijt is, soe souden die heijlige geestmeesters die nu sijn of hier namaels
comen hen selven versien ende verhalen an dit voorn. lant of an dat huijs of an eenich goet dat
zijluijden dan ter tijt daer op vinden of an alle alsulke goeden als Arien Jansz. voersz. of zijn
naecomers die besitter zijn van dit voersz. huijs ende lant hebben het zij roerende, onroerende,
wonnen ofte ongewonnen binnen den ambocht of daer buijten, waer ende waer an datse gelegen
mogen wesen. Des soe loeft Arien Jansz. voorsz. voer hem ende voer sijn naecomers niet te
verweren mit genen recht, het sij geestelic of waerlic ofte mit enige niewe vonden diemen peijnsen,
dencken ofte versieren can. Alle dijnc sonder argelist. Hier hebben bij, an ende over geweest als
tuijgen ende buijrluijden wten zelven ambacht als Vreric Jansz. ende Claes Florisz. In kennisse der
waerheijt soe hebbe ic Claes Pietersz. scout voersz. dese brief bezegelt mit mijnen zegel in
tegenwoordicheijt van desen tugen voorn. hier an gehangen. Int jaer ons heeren duijsent vijfhondert
ende zeventhien opten 10e dach in junio.
Nr. 500 folio 135 d.d. 22-03-1521.
Vijfthien stuvers tsiaers erfpacht staende up een morgen landts in Hazertswoude.
Kanttekening: Desen vijftien stuvers erffpacht zijn opten vierden aprilis 1600 ende twintich voorleden affgelost met vier ende
twintich gulden capitael tegens den penninck twee en dertich ende een jaer pachte wesende van Petri ad Cathedram 1600 ende
twintich voorsz. Dus quite vide den blaffert vanden jaere 1600 ende twintich folio 20.

Wij Wermbout Pietersz. ende IJsaac Claesz. scepenen in Leijden oirkonden dat voor ons quam Dirc
Adriaensz. wonende anden Groenendijc ende geliede dat hij voer hem zijnen erven ende
nacomelingen in manieren ende voorwaerden hier nae bescreven angenomen heeft in eenen ewigen
erfpacht vanden heijligen geest meesteren binnen Leijden als Dirc van der Boechorst, Dirck Claes
Gellensz., Willem Hugensz. ende Aelwijn Bertelmeesz. een acker lands groot wesende omtrent een
morgen bijden hoop sonder maet, gelegen inden ambocht van Hazertswoude anden Groenendijc in
een weer van zes morgen. Ende heeft belegen an die oestzijde die voersz. Dirc Adriaens zoen zelver
ende an die westzijde oude Jan Cornelis zoen, streckende voer wten Rijn after ande weteringe. Des
jaers om dertich comans groten vrij gelts. Te betalen alle jaers tot sinte Pieters dage ad Cathedram,
daer of teerste jaer verschijnen sel tot sinte Pieters dage ad Cathedram naestcomende. Te versien
ende te verhalen eerst ande voorsz. acker lants ende waert dat die acker niet goet genoech en waer
dese voorsz. dertich comans groten jaerlicx an te verhalen, soe sullen die heijlige geest meesteren
voersz. ende diet naemaels wesen zullen dat voert versien ende verhalen an alle die goeden die Dirc
Adriaens zoen voersz. nu ter tijt heeft ende naemaels vercrijgen zel, roerende ende onroerende, waer
ende waer an die gelegen zijn of bevonden zullen worden binnen steden, dorpen ende daer buijten
zonder eenich weer van rechte, tzij geestelic of waerlic daer jegens te doen of te doen doen, in
eeniger manieren hoemen dat soude mogen dencken, peijnsen, vinden ofte visieren. Des zijn
voorwaerden dat Dirc Adriaensz. zijnen erven ende nacomelingen dese voersz. acker lands altijt
verbeteren zullen ende niet verargen. Mede zijnt voorwaerden tot welker tijt dese voorsz. acker lants
groot wesende omtrent een morgen comt in coope of in besterfte zoe zelmen die telcken
vervoerhuijren iegens den heijligen geest voorn. mit die helfte vande voersz. renten. In oirkonden dese
brief bezegelt mit onse zegelen. Int jaer ons heren duijsent vijfhondert een ende twintich opten twie
ende twintichsten dach in maerte.
Nr. 501 folio 135 d.d. 04-01-1451.
De helfte van een campe landts in Voerscoten genomt Aden camp.
Wij schout, burgermeesteren, scepenen ende rade der stede van Leijden doen cond allen luijden
alsoe zekere geschillen staende zijn tusschen die heijlige geest meesteren van Leijden, die huijssitte
meesteren van sinte Pieters prochi ende die procuratoirs van sinte Quierijns broederscip in sinte
Pieters kerc als eijsschers an die een zijde ende Willem Pennincsac ende Jan Mathijsz. alsoe Jan
voorsz. here Willem Pennincsac priester van zijn deel wt gecoft heeft alse erfnamen van Aechte
IJsbrant Rijckensz. weduwi als verwerers an die ander zijde. Roerende van sulc testament ende
besprec alse Aechte IJsbrant Rijckensz. weduwi voorn. gemaect ende besproken heeft. Welke
geschillen beijde partijen voorsz. an ons mit goeden voersien ende hoeren vrijen wille gebleven zijn
ende geloofden te houden sulc zeggen als wij daer of zeggen ende wtspreken zullen. Soe ist dat wij
daer over geseten ende die saken van beijden zijden mit rijpen rade doergesien ende verstaen
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hebben, daer of dat wij onse wtsprake doen als hier na volget. Eerst zoe is ons zeggen dat die heijlige
geest meesteren ende die broederen van sinte Quirrijn voorsz. tsamen onder hem beijden hebben
ende eijgelic behouden sullen een campe lants gelegen tot Voerscoten, geheten Aden camp zoe groot
ende clien als die gelegen is ende Aecht voorsz. hemluijden gemaect ende besproken heeft. Voor
welc voorsz. lant die heijlige geest meesteren ende broederen van sinte Quierijn voorsz. tot ewijgen
dagen elc doen zullen alle jaer zulke memorije ende jaergetijden als Aecht voorsz. in hoer testament
dat gemaect heeft ende daer toe zullen die heijlige geest meesteren ende broederen voorsz. elck den
armen alle jaer op Aechte voorsz. memori dach deelen een pondt paijments an schonen broode na wt
wijsinge hoers testaments. Voort soe zoe zullen die huijssitte meesteren voorsz. hebben die campe
lands die Aecht voorn. hen gemaect ende besproken heeft, soe groot ende clien als die gelegen is
inden ambocht van Wassenaer, alsoe Aecht voorsz. vanden huijssitte lange iaeren bekent geleeft te
hebben ende voor sulke gelden alsmen den armen wt reijcken zal na inhout hoers testaments. Welke
renten comende vanden voorsz. lande die huijssitte meisteren den rechten armen huijssitten om
goidswille omme deelen zullen. Voort soe zullen die heijlige geest ende die huijssitte meesteren ende
die broederen van sinte Quierijn voorsz. tsamen betalen sulke sculden als van Hadewij Coenen noch
tafteren staet te betalen ende daer toe sulke dootsculden, wtvaert, testament ende sculden die Aecht
voorsz. in hoer wterste bekent heeft ende sonderlinge begeert heeft die betaelt te hebben gelijc sij
bescreven zijn, lopende tot eenre somme gerekent omtrent twee hondert zes ende tachtich ponden
comans paijment. Van welken gelden ende sculden die huijssitten betalen zullen die een helft, den
heijligen geest voorsz. een vierendeel ende die broederen van sinte Quierijn een vierendeel. Ende
hier mede soe zeggen wij opt stede zeggen dat die voorsz. pertien an beijde zijden gescheijden zullen
wesen ende elc den anderen voirt meer ongemoeijt te laten blijven sonder die een den anderen enige
hinder, letsel, cost of scade te doen, in eniger manieren deser brieve zijn drie alleens sprekende daer
of, dat hebben die huijssitten voorsz. den ene ende den heijligen geest den anderen ende die
broederen van sinte Quierijn den derden. In kennisse der waerheijt soe hebben wij dese brieve
bezegelt mit onser stede zegel hier an gehangen. Ende om der mere zekerhede wille soe hebben wij
Jan van Noorde ende Gerijt Rijswijck scepenen in Leijden voer ons ende onse mede gesellen dese
brieve bezegelt mit onsen zegelen hier angehangen. Gedaen opten vierden dach in januario int jaer
ons heeren duijsent vierhondert een ende vijftich.
Nr. 502 folio 135v. d.d. de anderen dag december 1452.
Noch een brief van dander helft van Aden camp voorsz.
Wij Sijmon van der Woude ende Jacop van Noorde scepenen in Leijden oirkonden dat voor ons
quamen die procuratoirs van sinte Quierijn broederscip ende vanden vier gecroonden in sinte Pieters
kerc alse Claes Florisz., Aelbrecht Jansz., Ghijsbrecht van Voorschoten ende Floris Claes Gerijtszsz.
ende Pieter vander Geest bij consent ende goetdencken vanden gemenen broederen vanden voorsz.
broederscip ende gelieden dat zij van dat broederscip wegen voorsz. vercoft hebben die heijlige geest
meesteren van Leijden alse Kerstant Nannensz., Claes Claes Willemszsz., Jan coman Jansz. ende
Huge Dobbensz. tot des heijlige geests behoef, die rechte helfte van een campe lands gehieten Aden
camp gelegen inden ambocht van Voerschoten, daer die wederhelft of toebehoort den heijligen geest
voersz., soe groot ende clien als dat Aecht IJsbrant Rijckesz. wedewi den heijligen geest ende dat
voorsz. broederscip tsamen besproken ende in testamente gemaect heeft. Ende heeft belegen an die
oestzijde ende an die westzijde die kerc van Voerschoten ende andat noorteijnde Jacop Rijswijc ende
an dat zuijteijnde die Vliet. Ende die procuratoers voorsz. loveden van des gemeen broederscip
wegen voorsz. die heijlige geest meesteren voorn. dit voorsz. lant vrij te waren jaer ende dach alse
recht is ende alsmen vrij lant ende eijgen erve sculdich is te waren. Ende die procuratoors voorsz.
belieden hen tot des gemeen broederscip behoef hier of wel voldaen ende betaelt den lesten penninc
mitten eersten. In oirkonden desen brieve bezegelt mit onsen zegelen. Int jaer ons heren duijsent
vierhondert twie ende vijftich opten anderen dach in decembri.
Nr. 503 folio 136 d.d. St. Nicolaasdag 1452.
Een schoutenbrief vanden wtwech van Aden camp voorsz.
Ic Dirc Hoochstraet scout inden ambocht van Voerscoten doe kont allen luden dat ic mitten asich ende
mit zeven bueren gewijst hebbe in een ban dinge enen wtwech van Adencamp gelegen inden
ambocht van Voorscoten after dorp, die wij een wtwech gewijst hebben op die oestwal van sinter
Nijclaes campgen voort soe wt gaende tot den heerwech toe. Ende waer dat saec dat die genen die
Adencamp bruijcte ijment van dat voerlant dede scade daer hij over toech, dat soude die gene beteren
dat Adencamp bruijcte bij den scout ende bij twee buerluden die den scout daer toe name tot wat
tiden dat sijt begeerden die die scade gedaen waren. In kennesse der waerheijt soe heb ic Dirc
Hoechstraet scout voersz. dese brief bezegelt mit mijnen zegel. Int jaer ons heren dusent vierhondert
twee ende vijftich op sinter Niclaes dach.
Nr. 504 folio 136 d.d. 22-11-1497.
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8½ karolus gulden tsiaers erfpacht up 4 morgen lands inden ambocht van Voerschoten.
Ic Aernt Jansz. bastert van Duvenvoorde scout inden ambocht van Voerscoten doe condt allen luijden
dat voer mij quam Dirck Hoochstraet ende beliede dat hij in erfpachte genomen heeft van Joost
Pietersz. ende Alijt Anthonis van Bergens dochter sijnre huijsvrouwe vier margen lands, leggende
inden ambocht van Voerschoten. Al alsulke vier margen lands als Dirc Hoochstraet voorsz. nu ter tijt
bruijckende is ende dertien jaer hier voormaels gebruijct hadde om achte rijnse gulden ende eenen
halve corrent tsiaers ende een capoen. Ende welke vier morgen landts belegen heeft an die oestzijde
mijn vrouwe dabdisse van Reijnsburch ende die personerije van Voerscoten, an dat zuijteijnde den
heerwech, an die westzijde Dirc Gijsbrechtsz. van der Dont mit zijn huijrwaer ende heer Jan
Moeijenkint mit zijn cappelrijen landt ende an dat noordeijnde die ban wateringe. Van welke vier
margen lands ic Dirc Hoochstraet voorsz. nu ter tijt gene (?) achte rinsce gulden ende enen halve
corrent tsiaers ende sullen verschijnen alle jaer Voorscoten ende Valkenburger marct, Kerssavont,
Vrouwe Lichtmisse wel betaelt. Wel verstaende waer dat sake dat ic Dirck Hoochstraet voorsz. ofte
mijnen erven ende nacomelingen niet en betaelde als voorsz. staet, soe sal dat Joost voorsz. ofte Alijt
sijnre huijsvrouwe ofte horen erven ende naecomelingen dat mogen verhalen an dese voorsz. vier
margen lands ende waer dat sake dat dese voorsz. vier margen lants niet goet genoech en ware, soe
set ic Dirck Hoochstraet voorsz. voor mij ende mijnen erven ende nacomelingen tot eenen onderpant
enen margen lants ende huijs midden doergaende dese voersz. vier margen lands, streckende van
die noerdwateringe zuijdwert opgaende tot den heerwech. Voert soe sijnt voorwaerde waer dat sake
dat Joost Pietersz. ende Alijt sijnre huijsvrouwe voorsz. ofte hoeren erven ende nacomelingen dese
voorsz. erfpachte ofte renten vercopen wouden, soe soude dan Dirc Hoochstraet voorsz. ofte zijnen
erven ende nacomelingen altijt die voercoop hebben, indien dat Dirc Hoochstraet voorsz. ofte zijnen
erven ende nacomelingen dat soude willen hebben. Ende voort soe belove ic Joost Pietersz. voorsz.
mit Alijt mijnre huijsvrouwe ofte onse erven ende nacomelingen dese voorsz. erfpachte te vrijen ende
te waren alsmen vrij erfhuijre ofte erfpachte sculdich is te waren. Ende waer dat sake dat Dirc
Hoochstraet voorsz. ofte zijnen erven ende naecomelingen enige hinder ofte scade hier bij lede, dien
cost, hinder ende scade belove ic Joost Pietersz. voorsz. ende Alijt mijnre huijsvrouwe ende onse
erven ende nacomelingen Dirc Hoochstrate voorsz. ofte zijnen erven ende nacomelingen dat op te
rechten tot sijn selfs simpel woorde sonder eede ende dit niet te verweren mit genen rechten
geestelicke ofte waerlicke. Ende hier hebben bij an ende overgeweest als tugen Herberen van
IJselsteijn, Joost van Duvenvoirde, Pieter Ansijm ende Gerijt Ghijsbrechtsz.. In kennesse der waerheijt
soe hebbe ic Aernt Jans zoen bastaert scout voorsz. mijnen zegel hier onder an gehagen. Int jaer ons
heren dusent vierhondert ende seven ende tnegentich opten twee ende twintichsten dach in novembri.
Nr. 505 folio 136 d.d. 05-09-1498.
Transficx.
Upten dach van huijden soe compareerden voorden Hove van Hollant in propren persone Joost
Pietersz. ende Al(t)ijt Anthonis dochter van den Berge zijnen geëchte wijve ende bekende voer hem
hoeren erven ende nacomelingen wel ende duechdelic ewich ende erflick vercoft te hebben ende
vercopen mits desen Pieter de Grebbere poorter ende inwonende der stede van Leijden omme de
penninc twee ende twintich daer van zij hem hielden over wel vernuecht ende betaelt te wesen
vanden voersz. Pieter, den lesten penninc mitten eersten acht ende eenen halve rijns gulden curent
tsiaers ewige ende erflicke renten die zij jaerlicx sprekende hebben up Dirck Hoochstraet ter cause
van vier margen lants, gelegen inden ambochte van Voerscoten, eijgen goedt wesende die zij den
voorsz. Dirc inden jaere zeven ende tnegentich upten twee ende twintichsten dach van novembri
lestleden in eenen erfpacht wtgegeven hebben omme de voorsz. negendalve rijns gulden tsiaers die
alle iaere verschijnen Voerscoten ende Valkenburger marct, Kerssavont, Vrouwe Lichtmisse wel
betaelt, gelijc als den brief die de voorsz. Joost Pietersz. ende Alijt Antonisdr. sijn voorsz. huijsvrouwe
daer van hebben, dat breder wtwijst ende verclaert ende die zij den voorsz. Pieter de Grebber mits
dese overdrougen ende tgeheel recht ende inhouden van dien, daer dese acte duergesteken ende
getransfixeert is onder tsegnet van Hollant, daer van teerste iaer renten vallen ende verschijnen sal
Valkenburch ende Voerscoteren marct naestcomende, omme de voorsz. jaerlicxe rente van acht ende
eenen halve rijns gulden tsiaers van nu voortan ewich ende erflic bijden voorsz. Pieter de Grebbere
ofte actie van hun hebbende ontfangen, geheven ende up gebuert te wordene als zijn vrij eijgen ende
proper goet sonder dat hij Joost ofte Alijt voorgenoemt hemliede dies hier namaels meer onderwinden
zullen. Gelovende de voorsz. Joost Pieters zoen ende Alijt zijnen voorsz. huijsvrouwe voer hem horen
erven ende nacomelingen dat waert sake dat de voorsz. Pieter de Grebbere ofte actie van him
hebbende int ontfanck vande voersz. acht ende eenen halve rijns gulden curent tsiaers enich hinder,
letsel ofte ongebruijc gecregen, dat zij hem daer voren in staen ende daer van voldoen sullen tot allen
tijden als dat van node wordt ende zij dies bijden voorsz. Pieter de Grebbere ofte actie van hem
hebbende versocht sullen worden, daerde voorsz. Joost Pieters zoon ende Alijt Anthonisdr. van den
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Berge voer hun horen erven ende naecomelingen onderstellende, verbindende ende ijpotekerende
waren een half huijs ende erve mit een halve wrwere (verwerie?) daer inne staende die welke zij
staende hebben binnen der voorsz. stede van Leijden upten Steenschuijre ende hun Joost an
gecomen ende bestorven is bij doode ende overlijden van wijlen Pieter Gerijtsz. de verwer sijnen
vadere ende belegen hebben ande oistzijde Sijmon backer, ande zuijtzijde ende westzijde Dieuwer
Buijtenwech ende ande noortzijde de voorsz. Steenschuijre mit eijgen ende erve. Ende noch daer toe
acht gemeten lants gelegen inde Coirndijc, daer nu ter tijt gebruijcker of is Jan Lauwesz. Ende voorts
allen hoeren andere roerende ende onroerende goeden die zij nu ter tijt hebben ofte namaels
vercrijgen mogen, alle tot heerlicke ende reale executie vanden voorsz. Hove. Begerende ende
versouckende daer inne gecondempneert te wesen. Gehoort welke consessie, versouc ende begeerte
vanden voorsz. Joost Pietersz. ende Alijt zijne voorsz. huijsvrouwe, soe heeft tvoorsz. Hof hunluijden
ende hoere voersz. goeden in tguent dat voersz. is, gecondempneert ende condempneert mits desen.
Aldus gedaen inden Hage onder tsignet van Hollant dat men noch dagelicx gebruijct hier an gehangen
upten vijften dach van septembri anno viertienhondert acht ende tnegentich bij Phillips Ruijchroch
vande Werve ende Sijmon Pietersz. readtsluijden van Hollant. Daer mede bij was ick (De) Mote.
Nr. 506 folio 136v. d.d. 07-09-1498.
Transficx.
Ic Aernt Jansz. bastaert van Duvenvoerde scout inden ambocht van Voerschoten doe condt allen
luijden dat voer mij gecomen zijn Joost Pietersz. ende Alijdt Anthonisdr. vanden Berge zijn wijf ende
geliede dat zij samentlick vercoft hebben Pieter de Grebbere negen dalve rijnsce gulden current
tsiaers erfpacht, soe den principalen erfpachtsbrief ende die acte vanden Hove die daer of zijn ende
mit malcander doersteken zijn, dat wtwijsen ende begrijpen, daer desen mijnen jegenwoordige brieve
mede an gehecht ende doergesteken is. Ende Joost Pietersz. ende Alijt Antonisdr. zijn wijf lovede
samentkic den voorsz. Pieter de Grebbe dese voorsz. negendalve rijnsce gulden current tsiaers
erfpacht vrij te waren jaer ende dach alse recht is ende alsmen vrije erfrenten sculdich is te waren.
Ende waert zake dat Pieter de Grebber voorn. hier en boven enighe schade, hinder oft letsel
gecregen, dat sal hij moghen versien ende verhalen an alle die goeden die Joost Pietersz. ende Alijt
Antonisdr. zijn wijf voorsz. beijde oft eenich van hem beijden nu ter tijt hebben ofte hier namaels
vercrijgen mogen, zij zijn roerende ofte onroerende, waer ende waer an dat die gelegen zijn oft
bevonden mogen worden. Hier waren bij, an ende over alse tugen Jan Niesen ende Pieter Jacopsz.
Snellinck. In kennisse der waerheijt soe hebbe ic Aernt Jansz. schout voorsz. dese brieve bezegelt in
tiegenwoordicheijt der tugen voorn. mit mijnen zegele hier an gehangen. Int jaer ons heeren duijsent
vierhondert acht ende tnegentich upten zevenden dach in septembrij.
Nr. 507 folio 137 d.d. 17-07-1514.
Transficx.
Wij Jan Stoop Kerstantsz. ende Jan van Leijden scepenen in Leijden oirkonden dat voorden gerechte
quam Pieter de Grebber ende gaf over die kerckmeesteren van sinte Pieters kercke binnen Leijden als
Pieter van Zijl, Jan Heijnricxz. van Warmonde, meester Ewout Wel ende Claes Dircxz. houtcoper tot
des voorsz. kercke behoef drie brieven daer desen brief doersteken is, mit recht ende mit vonnisse als
recht is. Ende scepenen wijsden die kercmeesteren voorsz. ende diet namaels wesen sullen tot des
voorsz. kercke behoef daer mede te winnen ende te verliesen in allen schijn oft Pieter de Grebber
voorn. selver waer. In oirkonden desen brief bezegelt mit onsen zegelen. Int jaer ons heren duijsent
vijfhondert viertien upten seventienden dach in julio.
Nr. 508 folio 137 d.d. 28-08-1512.
Transficx.
Wij Dirck van der Boechorst ende Jan van Berendrecht scepenen in Leijden oirkonden dat voor ons
quamen Vranc Pietersz. ende Heijnric Joostensz. als mede erfgenamen van Sophie Gerijt Vincken
weduwe saliger gedachten ende gaven over ten vrijen eijgen den kerckmeesteren van sinte Pieters
kercke binnen Leijden als Reijer Dircxz., Pieter van Zijl, Gerijt van Lochorst ende Jan van Honthorst tot
der voorsz. kercke behoef alle alsulck recht, actie ende toeseggen als zijluijden inden name als boven
hebben an alzulke landen als Joost Pieter Gerijtszsz., wesende inder stede voochdie voortijts van
wegen Alijdt Anthonis van Bergens dochter zijn wijf was, des voorsz. Sophijen suster vercoft heeft
Pieter de Grebber. Ende Vranck Pietersz. ende Heijnric Joostensz. voorsz. geloveden den
kerckmeesteren voorn. ende diet naemaels wesen sullen daer omme nimmermeer antalinge,
ansprake noch moeijnisse te doen, noch te doen doen, in eeniger manieren noch mit genen rechten
geestelic noch waerlic. In oirkonden dese brief bezegelt mit onse zegelen. Int jaer ons heren duijsent
vijfhondert ende twaelef upten acht ende twintichsten dach in augusto.
Nr. 509 folio 137 d.d. 18-01-1514.
Transficx.
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Joost Pieter Gerijtszsz. voer hem selven ende Ariaen Dircksz. ende Claes Arentsz. coster als
voochden van Joost voorsz. ende geven over mits desen ten vrijen eijgen den kerckmeesteren van
sinte Pieters kerck binnen Leijden als Pieter van Zijl, Jan Heijnricxz. van Warmen, Pieter Gerijtsz. Goel
ende Claes Dircxz. houtcoper tot die voorsz. kerc behoef alle alsulc recht, actie ende toe seggen als
Joost voersz. heeft of gehadt mach hebben an alsulke landen als Joost Pietersz. voorsz. wesende
inde stede voochdie, vercoft heeft Pieter de Grebber. Ende Joost Pietersz., Arien Dircxz. ende Claes
Arentsz. coster voorsz. geloveden den kercmeesteren voorn. ende diet namaels wesen sullen daer
omme nimmermeer, antalinge, ansprake noch moeijenisse te doen, noch te doen in eeniger manieren
noch mit genen rechten, geestelic noch waerlic. In kennisse der waerheijt soe hebben wij Joost, Arien
ende Claes voorsz. dese quitancie selve onderteijckent ende onse namen met ons zelf hant hier
beneden angeset opten 18e dach van januario anno 1500 ende 14. Onderteijckent, bij mij Joest
Pietersz., Adrijaen Diercksz., bij mij Claes Arent coster.
Nr. 510 folio 137 d.d. 29-05-1514.
Transficx.
Wij Phillips Nachtegael ende Heijnrick van der Does scepenen in Leijden oirconden dat voor ons
quam Frans Dammes zoen als mede erfnaem van Sophie Gerijt Vincken weduwe saliger gedachten
ende gaf over ten vrijen eijgen den kercmeesteren van sinte Pieters kercke binnen Leijden als Pieter
van Zijl, Jan Heijnricxz. van Warmonde, Claes Dircxz. houtcoper ende meester Ewout Wel tot der
voorsz. kercke behoef alle alsulke recht, actie ende toezeggen als hij heeft an alsulke landen als Joost
Pieter Gerijtszsz., wesende inder stede voochdie, voortijts van wegen Alijt Anthonis van Bergensdr.
zijn wijf was, des voorsz. Sophien zuster, vercoft heeft Pieter de Grebber. Ende Frans Dammesz.
voorsz. gelovede den kercmeesteren voorn. ende diet naemaels wesen sullen daer omme
nimmermeer antalinge, ansprake noch moeijenisse te doen, noch te doen, in eniger manieren, noch
mit genen rechten geestelic noch waerlic. In oirconden desen brief bezegelt mit onsen zegelen. Int
jaer ons heeren duijsent vijfhondert ende viertien upten negen ende twinticgsten dach in meije.
Nr. 511 folio 137v. d.d. 16-10-1514.
Transficx.
Wij Dirc van der Boechorst ende Floris van Boosch scepenen in Leijden oirconden dat voorden
gerechte quamen die kerckmeesteren van sinte Pieters kercke binnen Leijden als Pieter van Zijl, Jan
Heijnricxz. van Warmonde, meester Ewout Wel ende Claes Dircxz. houtcoper ende gaven over voer
hem ende hoeren naecomelingen van des voorsz. kercke wegen bij consent vanden gherechte, die
heijlige geest meesteren binnen Leijden als Jan Reijersz., Jan Veen Claesz., Claes Claesz. ende
Pieter Pouwelsz. ende diet namaels wesen sullen tot des voorsz. heijlige geest behoef seven brieven
daer dese brief doersteken is, mit recht ende mit vonnisse als recht is. Ende scepenen wijsden die
heijlige geest meesteren voorsz. ende diet namaels wesen zullen tot des voorsz. heijlige geest behoef
daer mede te winnen ende te verliesen in allen schijn oft die kercmeesteren voorn. ende diet namaels
wesen sullen selver waren. In oirconde desen brief bezegelt mit onse zegelen. Int jaer ons heren
duijsent vijfhondert ende veertien upten zestienden dach in octobri.
Nr. 512 folio 137v. d.d. de andere dag juni 1473.
Die helfte ende een 12e deel van Haesgen van Boschs woninge ende noch twie morgen landts.
Ic Jan van Duvenvoirde scout inden ambocht van Voorschoten doen condt allen luijden dat voer mij
quam Jan Claes Hugensz. oudste zoen ende geliecde dat hij vercoft heeft Cornelis Aerntsz. van der
Goude die helft van een woning die Haestgen van Bosch plach toe te behoren, gelegen inden
ambacht van Voerschoten. Dat is te weten mitten helfte vanden huijse, camer, boomte ende
boomgaert datter nu ter tijt op staet, daer die wederhelft vanden selvert woninge ende huijs, camer,
boomte ende boomgaert of toebehoort Anthonis van Bergen, Jan Gerijtsz. van Berendrecht ende
Huge Claesz. Ende die voorsz. hele woninge is groot negendalf morgen lands, luttel mijn of meer bij
den hoop sonder maet. Des heeft IJde Dirc Coenen kinderen inde voorsz. negendalf morgen lands
anderhalf hont ende leijt op die ban greppel tusschen den Bredewech ende tSlimpat. Ende noch soe
hebben inde voorsz. negendalf morgen lands Claes Hugensz. kinderen twie hont lants ende leijt an
die oestcant. Ende dese voorsz. woninge heeft belegen an die oostzijde Mathijs Hugensz. kinderen,
an die wetszijde IJde Dirc Coenen kinderen ende die heijlige geest, an dat zuijteijnde die Vliet ende an
dat noorteijnde die heerwech. Item noch soe geliede Jan Claes Hugensz. oudste zoen voorsz. dat hij
vercoft heeft Cornelis Arentsz. van den Goude voorn. twie morgen lants, luttel mijn of meer bij den
hoop sonder maet, gelegen inden ambocht van Voerschoten ende heeft belegen an die westzijde
Anthonis Aerntsz., an die oestzijde ende an dat zuijteijnde IJde Dirck Coenen kinderen ende an dat
noorteijnde die ban wateringe. Ende Jan Claes Hugensz. oudste zoen voorsz. lovede Cornelis
Aerntsz. van der Goude voorn. die helfte vande voorsz. woninge inde manieren als voorsz. staet ende
oic mede die voorsz. twie morghen lants vrij te waren jaer ende dach alse recht is ende alsmen vrij
eijgen landt ende huijs, camer, bomen ende boomgaert sculdich is te waren ende allen commer of te
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doen die daer nu ter tijt op staet sonder op die voorsz. hele woninge twie ende twintich scellingen
hollants paijments tsiaers dat die heijlige geest tot Voorschoten daer op heeft. Ende van dese voorsz.
copen beliede hem Jan Claes Hugensz. oudste zoon voorsz. wel voldaen ende betaelt, den lesten
penning mitten eersten. In kennisse der waerheijt soe heb ic Jan van Duvenvoorde als scout inden
voorsz. ambocht van Voorscoten dese brief bezegelt mit mijnen zegele hier an gehangen. Opten
anderen dach in junio int jaer ons heren duijsent vierhondert drie ende tzeventich.
Nr. 513 folio 138 d.d. 15-05-1493.
Transficx.
Ick Aernt Jansz. bastert van Duvenvoirde scout inden ambocht van Voerscoten doe condt allen luijden
dat voor mij quam Gerijt Vinck ende geliede dat hij vercoft heeft Cornelis Aerntsz. van der Gouwe een
twalefsten deel van Haestgen Moers woninge, leggende inden ambocht van Voirschoten ende heeft
belegen an dat zuijteijnde die Vliet, an die westzijde Lijsbet Dirc Coenen dochter, an dat noorteijnde
den heerwech ende an die oestzijde Huijch Jansz. Ende ic Gerijt voersz. lovede Cornelis voorn. dese
voorsz. landen ende erven vrij te waren jaer ende dach alse recht is, naden rechten vanden landen.
Ende dese voorsz. coop beliede hem Gerijt voorsz. van Cornelis voorn. wel voldaen ende betaelt te
wesen, den lesten penning mitten eersten. Ende voort houders des briefs maners des gelts van desen
voorsz. landen ende erven. Ende ic Aernt scout voorsz. desen brief bezegelt in tegenwoordicheijt der
tugen Jan Gerijtsz. ende Martijn Claesz. Int jaer ons heren duijsent vier hondert ende drie ende
tnegentich upten vijftienden dach in meije. Ende dese voorsz. woninge is groot omtrent achte morgen
daer dese voorsz. twalefsten deel wt vercoft is.
Nr. 514 folio 138 d.d. 20-05-1531.
Transficx.
Wij Dirck Aelbrechtsz. schout, Cornelis Huijgensz. ende Jan Philipsz. buijrluijden inden ambochte van
Voerschoten doen cont allen luijden dat op huijden datum van dese voor ons gecomen is in hueren
properen personen Maritgen Jacobsdr. mit Aelbrecht Quijerijncxz. horen gecoren voocht in dese
saecke ende heeft Jan Louwerisz. rentemeester vanden heijligen geest tot Leijden getransporteert
ende transporteert mits desen twee schouten brieven daer dese brief deursteken ende getransficxeert
es, omme daer mede te winnen ende te verliesen in allen schijne oft Maritgen Jacobsdr. voorn. selver
waere. Ende Maritgen voorsz. ende Fijtgen Jan van Zanten weduwe mit Sijmon Paeds Willemsz. heur
voocht in dese zaecke ghesamender handt ende elcx voor al loveden Jan Louwerisz. voorn. dese
landen inden principalen brief begrepen, vrij te waren jaer ende dach als recht is ende alsmen vrij
landen inden ambachte voorsz. gelegen schuldich is te waren, sonder twee ende twintich scellingen
hollants staende up die geheele woninge, daer of den voorsz. principalen breder mentie of maect.
Ende Aelbrecht Quierijnsz. ende Maritgen voorsz. loveden Fijtgen voorn. hier of schadeloos te
houden. Ende bekenden heur die voirsz. Maritgen van dese voorsz. transpoerte wel voldaen ende
betaelt te wesen. In oerconden soe hebbe ick Dieric Aelbrechtsz. schout voorsz. voer mijn zelve ende
ter bede vanden voorsz. buijren mijn zegel hier aen gehangen. Upten twintichsten dach in meije int
jaer ons heren duijsent vijfhondert een ende dertich.
Nr. 515 folio 138 d.d. 15-09-1531.
Transficx.
Wij Florijs Jacobsz. ende Gerijt Heerman scepenen in Leijden oerconden dat voorden gerechte quam
Jan Louwerisz. ende gaf over den heijligen geest meesteren binnen Leijden als oude Dirc Jan
Reijerszsz., Willem Dircxz. olijslager, Mr. Phillips van Henengouwen ende Claes Jansz. rootsieder
ende diet namaels wesen sullen tot des voorsz. heijligen geest behoef, drie schouten brieven van
Voerschoten daer dese brief doer steecken is, mit recht ende mit vonnisse als recht is. Ende
scepenen wijsden den heijligen geest meesteren voirsz. ende diet naemaels wesen sullen tot des
voorsz. heijligen geest behoef daer mede te winnen ende te verliesen in allen schijn oft Jan
Louwerisz. voorn. zelver ware. In oirkonde dese brief bezegelt mit onse zegelen. Int jaer ons heren
duijsent vijfhondert een ende dertich upten vijftienden dach in septembrij.
Nr. 516 folio 138 d.d. niet gedateerd.
Item den heijlige geest is getransporteert ende overgegeven een schouten brief van Voerscoten
inhouwende die helfte van Haesgen van Boschs woninge mit die helfte van thuijs, camer ende boomte
etc., welke hiele woninge groot is 8½ morgen lands. Des zoe hebben IJde Dirck Coenen kindere inde
voorsz. 8½ morgen 1½ hondt lands ende leijt up die ban greppel. Ende noch zoe hebben inden
voorsz. 8½ morgen lands Claes Hugensz. kinder 2 hondt lands. Ofgetogen vande voorsz. 8½ morgen
die 3½ hondt voorsz. Soe is de helfte van de reste van den 8½ morgen voorsz. mit de helfte vant huijs
etc. den heijligen geest over gegeven ende daer toe noch een 12e deel van Haesgen voorsz. woninge
alst blijct bij het briefgen anden groten principael brief doersteken. Ende den heijligen geest en
behoert niet meer overgegeven te wesen dan die helfte vande helfte van de reste vande 8½ morgen
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lants mit die woninge. Te weten een vierde paert van Haesgen voorsz. woninge mit een vierde paert
van de reste vande 8½ morgen lands voorsz. Ende daer toe noch een 12 e deel vande heele woninge.
Noch soe hout die principael brief die den heiligen geest overgegeven is noch twie morgen lants, van
welke den heiligen geest niet meer toebehoort dan een morgen.
Ende tgene dat den heijligen geest te veel getransporteert is, dat is naderhant gecocht van Jan Claes
Cornelis zoen alst hier after blijct bij den brief ende breder verhaelt is in onse oude register folio 299.
Nr. 517 folio 138v. d.d. 19-08-1507.
Noch een brief van Haesgen voorsz. woninge.
Wij Willem Heerman ende Dirck van der Bouchorst scepenen in Leijden oirkonden dat voor ons
quamen Mathijs Claesz., Zijburch Jorijn Dircxz. weduwe ende Aechte Jan Gelmersz. weduwe, elcx mit
hoers gecorens voochts hant ende gelieden dat zij samentlic vercoft hebben Erm Claes Cornelisz.
weduwe een recht vierendeel van eenre woninge mit negendalve morgen lants, gelegen inden
ambocht van Voorscoten, daer die helfte vanden woninge of toe behoort die erfgenamen van Marie
Dammes Sijmonsz. wijf was ende Gerijt Vinc. Ende dat andere vierendeel Cornelia Cornelis van der
Goude weduwe. Ende bruijct nu ter tijt Martijn die snijder, wtgenomen dat Dirc Coenen kinderen nu ter
tijt in hebben anderhalf hont lants ende noch twie hont lants die Claes Hugensz. kinderen daer in
hebben. Welke voorsz. hele woninge mit die voorsz. landen belegen heeft an die oestzijde Huijch
Jansz., an die westzijde Jan Pietersz., an die noortzijde die heerwech ende an die zuijtzijde die Vliet.
Ende Mathijs Claesz., Zijburch Jordijn Dircxz. weduwe ende Aechte Jan Gelmersz. weduwe lovede
mit gesamender handt ende elcx voor al Erm Claes Cornelisz. weduwe dit voorsz. recht vierendeel
van den woninge die negendalve morgen lants inder manieren voorsz. te waren jaer ende dach als
recht is ende allen commer of te doen die daer nu ter tijt op staet sonder op die heele woninge ende
landen drie ende dertich comans groten tsiaers. Item ende noch geliede die voorsz. personen dat zij
vercoft hebben Erm Claes Cornelisz. weduwe die rechte helfte van twie morgen lants, gelegen inden
ambocht voorsz. inden Rietbroec, daer die wederhelft vande twie morgen of toe behoort Cornelia
Cornelis van der Goude weduwe. Ende heeft belegen an die oestzijde ende zuijtzijde joncfrou Lijsbet
Dirc Coenen dochter, an die westzijde Gerijt Ghijsbrechtsz. ende an die noortzijde die ban weteringe.
Ende Mathijs Claesz., Zijburch ende Aechte voorsz. loveden Erm Claes Cornelisz. weduwe als boven
die voorsz. rechte helfte vande twie morgen vrij te waren, jaer ende dach als recht is ende alsmen vrij
lant ende eijgen erve sculdich is te waren. Ende Mathijs, Zijburch ende Aechte voorsz. loveden
malcander ende elcx den anderen van een derdendeel hier of scadelois te houden. Voort belieden die
voorsz. personen van dese cope wel voldaen ende betaelt, den lesten penning mitten eersten. In
oirkonden dese brief bezegelt mit onse zegelen. Int jaer ons heren duijsent vijfhondert ende zeven
opten negentienden dach in augusto.
Nr. 518 folio 138v. d.d. 22-06-1538.
Transficx.
Wij Jacop Cornelisz. gorter ende Jan Heije Gerijtsz. scepenen in Leijden oirkonden dat voorden
gerechte quam Jan Claes Corneliszsz. als erfgename van Erm Claes Cornelisz. weduwe zijn moeder
ende gaf over die heijlige geest meesteren binnen Leijden als Willem Dircxz. olijslager, oude Dirc Jan
Reijersz., Gerijt Jacopsz. rootsieder ende Michiel Jansz. tot den voorsz. heijlige geests behoef eenen
scepenen brief daer dese brief doersteken is mit recht ende mit vonnisse als recht is. Ende scepenen
wijsden de heijlige geest meesteren voorsz. van des voorn. heijligen geest wegen ende hoeren
naecomelingen daer mede te winnn ende te verliesen in allen schijn oft Jan Claesz. voorn. selver
waer. In oirkonde dese brieve bezegelt mit onse zegelen. Int jaer ons heeren duijsent vijfhondert acht
ende dertich opten tween twintichsten dach in junio.
Nr. 519 folio 139 d.d. 14-07-1500.
Drie vieren deelen van zeven hondt lands 51 voeten in Voerschoten.
Wij Floris Heerman ende Phillips van der Laen scepenen in Leijden oerkonden dat voer ons quam
Meijnsgen Jans dochter van Houdt mit hoers gecoren voochts hant ende geliede dat zij vercoft heeft
die heijlige geest meesteren binnen Leijden alse Dirc Meesz., Aelwijn Pietersz., Jan Gerijtsz. ende
Joris Jansz. ende die gene diet naemaels wesen sullen totten heijligen geest behoef, die drie vieren
deelen van een campe weijlants houdende omtrent zeven hont, luttel min of meer bij den hoop sonder
maet, gelegen inden ambacht van Voerscoten bide Voorcapelle. Van welc voorsz. lant dat vierde
vierendeel of toebehoort Bertelmees Claesz. Ende heeft belegen an die oestzijde die Voorwech,.andie
westzijde tcapittel vanden Hage, an dat suijtende Mees Claesz. ende an dat noorteijnde die
Veenwech. Ende Meijnse voersz. lovede die heijlige geest meesteren voorn. ende die gene diet
naemaels wesen sullen totten heijlige geest behoef dese drie vierendelen vanden campe lants voorsz,
vrij te waren, jaer ende dach als recht is ende alsmen vrij lant ende eijgen erve sculdich is te waren
gelijke buijrlant inden ambocht daert ghelegen is. Voert soe beliede hoer Meijnse van Houdt voorsz.
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van dese coope wel voldaen ende betaelt, den lesten penninc mitten eersten. In oerconde dese brieve
bezegelt mit onse zegelen. Int jaer ons heren duijsent ende vijfhondert upten viertiende dach in julio.
Nr. 520 folio 139 d.d. zondag na dertienden dag 1368.
Een pondt tsiaers gecomen van Sijmon Ghijsbrechtsz.
Ic Claes Hurst scoute inden ambocht van Wassenaer doe cont allen luden dat voer mij quam Huge
Aerntsz. ende geliede dat hij vercoft heeft Willaem van Sevenhusen of houder des brieves een pondt
siaers toet ewige dagen op drie morgen lants mitter huijsinge die daer op staet ende Huge voorsz. nu
ter tijt in woent. Alle jaer te betalen tot Voerscoten marct ende Valkenburger marct, mit alsulken gelde
als men om coopt brier ende broed. Ende dit lant voorsz. heeft belegen Ploij an die oestzijde, opt suud
ende ene ban weteringe, op die westzijde Willem Anesz. ende dat noortende streckende an die Noort
clinen. Om dat dit waer is heb ic desen brief open bezegelt mit mijnen zegel. Gegeven int jaer ons
heren dusent driehondert achte ende tsestich des sonnendages na dertienden dage.
Nr. 521 folio 139 d.d. vrijdag na St. Mauricius dag 1389.
Transficx.
Wij Pieter Gobburgensz. ende Dirc vanden Bossche scepenen in Leijden oirkonden dat voer gerechte
quam Sijmon Ghijsebrechtsz. ende gaf over Vranke Diedwarensz. ende Willaem Philipsz. nu ter tijt
heijlige geest meesters in sinte Pieters kercke te Leijden of namaels wesen zullen tots heijligen geests
behoef eenen brief daer dese brief doer gesteken is, mid recht ende mid vonnesse alse recht is. Ende
scepenen wijsden die heijlige geest meesters voorsz. mede te winnen ende te verliesen gelijken oft
Sijmon voorsz. selve waer. In oirconde dese brieve bezegelt mit onsen zegelen. Int jaer ons heren
duijsend drie hondert negen ende tachtich tsvrijdages na sinte Mauricius dach.
Nr. 522 folio 139v. d.d. 15e dag zelmaent 1392.
Een pondt hollants tsiaers in Wassenaer.
Kanttekening: Nota, dit voorsz. transfix leijt inden lade 23 ende is ghebonden om de principael brieven.

Wij Goeswijn Claesz. ende Jan Grietensz. scepenen in Leijden oerkonden dat voer gerechte quam
Steven Coppedraeijer, Semeijns Jan Aerntsz. weduwe, Jutte Danels wedwi van der Haer ende Aechte
Claes Barlaers wedwi ende elck mit hoers voochts hant die des bedarf ende gaven over mit recht
ende mit vonnesse alse recht is. Ende scepenen wijsden Willem Korstiaensz. ende Gerijt Emmensz.
nu ter tijt wtmeesters vanden heijligen geest tot sinte Pieters kercke tot des heijlich geests behoef twie
scouten brieve, roerende van een pondt hollants tsiaers op een scapen woninge inden ambocht van
Wassenaer, gehieten Jacop Jansz. In allen schijn als die principael scoutenbrief daer of begrepen
heeft. Die heijlich geests meesters voorsz. of die naemaels wesen zullen mede te winnen ende te
verliesen in allen schijn oft Steven, Semeijns, Jutte of Aecht alle voorsz. elcx naden beloop van sijnen
aendeel selve waeren, alsoe elcx daer an gegoet was. In oirkonde dese brieve bezegelt mit onse
zegelen. Int jaer ons heren duijsent driehondert twie ende tnegentich opten vijftienden dach in
zelmaent.
Nr. 523 folio 139v. d.d. 18-02-1469.
Twie morgen lands gelegen in Valkenburger broeck.
Wij Claes van Leijden ende Jan vanden Woude scepenen in Leijden oirkonden dat voor ons quamen
meester Jan Florisz. doctor in medecinen ende Jan Dircxz. Puijsick ende gelieden dat zij samentlic
vercoft hebben die heijlige geest meesteren tot Leijden als Claes die Grebber, coman Dirc Gerijtsz.,
IJsbrant Heijnricxz. ende Dirc Wouter Danelsz. tot des heijligen geest behoef een campe lants
houdende twie morgen lants, luttel mijn of meer bijden hoop sonder maet, gelegen inden ambocht van
Valkenburger broec. Ende heeft belegen an die oestzijde den broecwech, an die zuijtzijde Jacop Moer
ende Katrijn Jan Codden zijn zuster, an die westzijde Willem van Lodensteijn ende Bertelmees Harinc
ende an die noortzijde Gerijt Mouwerijnsz. ende Willem Bol van Haerlem. Ende meester Jan ende Jan
Dircxz. voorsz. loveden mit gesamender handt ende elcx voor al die heijlige geest meesteren voorn. of
diet naemaels wesen zullen tot des heijligen geests voorsz. behoef die voorsz. landen vrij te waren,
jaer ende dach alse recht is ende als men vrij lant ende eijgen erve sculdich is te waren. Ende Mr. Jan
voorsz. lovede Jan Dircxz. voorn. hier of scadeloos te houden. Voort soe beliede hem meester Jan
ende Jan Dircx zoen voorsz. hier of wel voldaen ende betaelt, den lesten penninc mitten eersten. In
oirconden desen brieve bezegelt mit onse zegelen. Int jaer ons heren duijsent vierhondert negen ende
tzestich upten achtienden dach in februario.
Nr. 524 folio 139v. d.d. 09-08-1482.
Twee morgen lants in Zuijtwijc gecomen van Mees Jansz.
Ic Jan Willemsz. scout inden ambocht van Zuijtwijc doe cond allen luijden dat voor mijn gecomen is
jonge Aernt Jansz. ende geliede dat hij vercoft heeft Mees Jansz. twee morgen lants, luttel mijn of
meer bijden hoop sonder maet gelegen inden ambacht voorsz. ende geheten dien Huijstede. Ende
hebben belegen an dat oestende an die zuijtzijde ende an dat westeijnde Willem van Lovesteijns
oerfnaems ende an die noortzijde Danel van Tetroen. Ende jonge Aernt voorsz. lovede voor hem ende
sijnen oerven Mees Jansz. voorn. ende sijnen oerfven dese voorsz. twee morgen lants inder manieren
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voorsz. vrije te waren, jaer ende dach als recht is ende alsmen vrie lant ende erve sculdich is te
waren. Ende waer dat sake dat an dese voirsz. waringe eenich gebreck waer, dat sel Mees Jansz.
voorsz. ende zijnen erfven versien ende verhalen an alle die goeden die jonge Aernt voorsz. nu ter tijt
heeft of naemaels datums vercrijgen mach, roerende ende onroerende hoe ende waer an dat die
gelegen zijn, binnen stede of daer en buijten sonder hem daer tegens te verweren of te doen
verweren, mit recht et zije geesteliken of waerliken of mit nuwen vonden of treken diemen hier tegens,
deincken of vinden of versieren soude mogen in eeniger manieren. Alle dijnc sonder arch ende lijst.
Ende hier of beliede hem jonge Aernt voersz. wel voldaen ende betaelt, den lesten penninc mijtten
eersten. Ende hier hebben bij geweest als tugen Philips Woutersz. stierman ende Jan Jansz. In
kennesse der waerheijt ende in tegenwoerdicheijt der tugen soe hebbe ic Jan Willemsz. als scout
voorsz. minen zegel hier an gehangen. Int jaer ons heren duijsent vierhondert ende tachtich upten
negenden dach in augusto.
Nr. 525 folio 140 d.d. 27-09-1497.
Transficx.
Wij Jan van Leijden ende Jan van der Boechorst scepenen in Leijden oirkonden dat voer gerechte
quam Mees Jansz. ende gaf over den heijlige geest meesters binnen Leijden alse Dirck Aerntsz., Joris
Jansz., Dibbout Harmansz. ende Jacop Tuijninck ende den genen die naemaels heijlige geest
meesters wesen sullen tot des heijlige geests behoef eenen scouten brief van Zuijdwijck daer dese
brieve doersteken is mit recht ende mit vonnesse alse recht is. Ende scepenen wijsden die heijlige
geest meesters voorsz. ende die gene diet namaels wesen zullen tot heijligen geests behoef daer
mede te winnen ende te verliesen in allen schijn oft Mees Jansz. voorsz. zelver waer. In oirkonden
dese brieve bezegelt mit onse zegelen. Int jaer ons heren duijsent vierhondert zeven ende tnegentich
opten zeven ende twintichsten dach in septembrij.
Nr. 526 folio 140 d.d. 22-01-1467.
Drie perchelen van landen in Zuijdwijc ende zijn gecomen van Aernt Robbrechtsz. ende Vranc
Robbrechtsz.
Ic Wouter Jacopsz. scout inden ambocht van Zuijdwijc doe condet allen luijden dat voor mij quamen
Aernt Robbrechtsz. ende Vranc Robbrechtsz. gebroederen ende gelieden dat zij samentlic vercoft
hebben den heijligen geest meesteren van Leijden alse Willem van Lewen, coman Dirck Gerijtsz.,
IJsbrant Heijnricxz. die apteker ende Jan Florisz. tot des heijligen geests behoef, sulke landen als hier
na volgen ende bescreven staen. Eerst een camp van tien hont lands gelegen tot Wassenaer inden
ambocht van Zuijtwijck. Ende heeft belegen an die zuijtzijde die ban weteringe, an die westzijde Coen
Dircxz., aen die noortzijde dat clooster tot Warmonde, aen die oostzijde die Bellelaen. Item twie hont
geests lant gelegen inden ambocht voorsz. ende heeft belegen an die westzijde Nanne Paedze, an
dat noorteijnde Jacop van Assendelft, aen dat oesteijnde Jacop van Assendelft ende aen dat
zuijteijnde die buijrwech. Item noch een half morgen weijlands gelegen inden ambacht voorsz. ende
heeft belegen an die westzijde Jacop van Assendelft, an dat noorteijnde die ban weteringe, an die
oostzijde Dirc van Tetroede ende an dat zuijteijnde Jacop Philipsz. Ende Aernt Robbrechtsz., Vranc
Robbrechtsz. gebroederen voorsz. ende Dirck Gerijtsz. die roeper loveden mit gesamender hant ende
elcx voor al die heijlige geest meesteren voorsz. ende diet naemaels wesen zullen tot des heijligen
geests behoef dese landen gelijken die voorsz. staen vrij te waren, jaer ende dach alse recht is ende
alsmen vrij lant ende eijgen erve sculdich is te waren. Ende Aernt ende Vranc gebroederen voorsz.
loveden mit gesamender hant ende elcx voor al Dirc Gerijts zoen die roeper voorn. hier of scadelois te
houden. Ende Aernt ende Vranc voorsz. loveden malcander elc den anderen vander helft hier of
scadelois te houden. Voirt soe belieden Aernt ende Vranc voersz. hier of vanden heijligen geest
meesteren voorsz. wel voldaen ende betaelt, den lesten penninc mitten eersten. Ende hier waren an
ende over als tugen Claes Claesz. ende Dirc van Tetroede. In kennisse der waerheijt soe hebbe ick
Wouter Jacopsz. als scout voorsz. desen brieve ter bede ende begeerte van Aernt Robbrechtsz.,
Vranc Robbrechtsz. ende Dirc Gerijtsz. voorn. in tiegenwoerdicheijt der tugen voorn. bezegelt mit
mijnen zegele hier an gehangen. Int jaer ons heren duijsent vierhondert zeven ende tzestich opten
twie ende twintichsten dach in januario.
Nr. 527 folio 140v. d.d. 04-02-1438.
Vijftalf hondt landts inden ambacht van Vorenbroeck in een weer van 2 morgen, twelc de
heijlige geest nu altsamen toebehoort.
Ic Jan van den Woude doe condt allen luijden dat ic vercoft hebbe die heijlige geest meesters tot
Leijden tot des heiligen geests behoef vijftalf hont lands, luttel min of meer gelegen mit gemengeder
vuer mit zwarte Pieter Jacopsz. in een camp van twie morgen lants inden ambacht van Vorenbroec.
Ende heeft belegen an die zuijtzijde die wateringe, an die westzijde Pouwels Coop, an die noortzijde
die canonicken van sinte Pancraes tot Leijden ende heer Gillis van Cralingen ridder ende an die
oestzijde Lijsbet Jacob Willemsz. Welke vijftalf hont lants voorsz. ic Jan van den Woude voern. gelove
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den heijlige geest voorsz. te waren jaer ende dach als recht is alsmen vrij landt ende erve sculdich is
te waren inden banne daert gelegen is. Voert soe belie ic mij van dese voorsz. coop wel voldaen ende
betaelt, den lesten penninc mitten eersten. In kennisse der waerheijt soe heb ic Jan van der Woude
voorn. dese brief bezegelt mit mijnen zegel hier an ghehangen. Int jaer ons heren duijsent vierhondert
acht ende dertich upten vierden dach in februario.
Nr. 528 folio 140v. d.d. 15-03-1441.
Een derdendeel van 2½ hont ende 12½ roede lands gelegen inden voorn. twee morgen.
Wij Jan Taeij ende Jacob van Zonnevelt scepenen in Leijden dat voor ons quam Aernt Heijnricxz.
ende geliede dat hij vercoft heeft die heijlige geest meesteren van Leijden alse Boudijn Harmansz.,
Dirc Willemsz., Floris Claesz. ende Wermbout Claesz. tot des heijligen geests behoef een derdendeel
vanderdalf hondt ende dertiendalve roede lants, luttel min of meer bijden hoop sonder maet, gelegen
inden ambocht van Wassenaer in een campe lants van twie morgen ende hiet die Sceercamp. Ende
heeft belegen an die zuijdtzijde die wateringe, an die westzijde Pouwels Coop, an die noortzijde die
heeren van sinte Pancraes tot Leijden ende heer Gillis van Cralinge ridder, aen die oostzijde Lijsbet
Jacop Willemsz. weduwe. Ende Aernt voorsz. ende Pieter Harman van Akensz. loveden mit
gesamender hant ende elcx voer al die heijlige geest meesteren voorsz. dit voorsz. landt te waren,
jaer ende dach als recht is alsmen vrij landt sculdich is te waren. Ende Aernt voorsz. lovede Pieter
voorsz. hier of scadeloos te houden. Voort soe liede him Aernt voorsz. hier of wel voldaen ende
betaelt den lesten penninc mitten eersten. In oirkonden dese brief bezegelt mit onse zegelen. Int jaer
ons heren duijsent vierhondert een ende viertich upten vijftienen dach in maerte.
Nr. 529 folio 141 d.d. 15-03-1441.
Die tweedeel van 2½ hont ende 12½ roede lants, gelegen inde voorsz. landen.
Wij Jan Taeij ende Jacop van Zonnevelt scepenen in Leijden oirkonden dat voer ons quamen Sijbrant
Doenensz. ende Huge Sijmonsz. ende geliede dat sij vercoft hebben mit gesamenden hant ende elcx
voer al die heijlige geest meesters van Leijden alse Dirck Willemsz., Floris Claesz., Boudijn Harmansz.
ende Wermbout Claesz. tot des heijlige geests behoef die twiedeel van derdalf hont ende dertiendalve
roede lants, luttel mijn of meer bijden hoop sonder maet, gelegen inden ambocht van Wassenaer in
een campe lants van twie morgen ende hiet die Sceercamp. Ende heeft belegen an die zuijtzijde die
wateringe, an die westzijde Pouwels Coop, an die noortzijde die heren van sinte Pancraes tot Leijden
ende heer Gillis van Cralingen ridder, an die oestzijde Lijsbet, Jacop Willemsz. wedewi. Ende Zijbrant
ende Huge voorsz. loveden dit voorsz. lant te waren, jaer ende dach als recht is alsmen vrij lant
sculdich is te waren. Ende Zijbrant ende Huge voorsz. loveden malcander elcx van hoer helft
scadeloos te houden. Voort soe lieden him Zijbrant ende Huge voorsz. hier of wel voldaen ende
betaelt, den lesten penninc mitten eersten. In oirkonde dese brieve bezegelt mit onse zegelen. Int jaer
ons heren duijsent vierhondert een ende viertich upten vijftienden dach in maerte.
Nr. 530 folio 141 d.d. St. Appolonien dag 1445.
Vijf hont lants min 12½ roede gelegen inde voorsz. 2 morgen.
Ic Claes Hurst scout inden ambocht van Wassenaer doe cont allen luden dat voor mij quam Jacop
Phillipsz. ende liede dat hij vercoft heeft Sijmon Jansz. ende Heijnrick Heijnricx zoen als heijlige geest
meesters van Leijden tote heijligen geest behoeft vijf hont lants dertiendalf roeden min, leggende
inden ambacht voorsz. ende is geheten Sceercamp. Ende belegen heeft an die oestzijde Jan
Hugesz., an die zuijtzijde die banwateringe, an die westzijde Onse Vrouwen kerc tot Leijden mitten
heijligen geest tot Wassenaer. Welc lant voorsz. leijt ongescheijden mitten heijligen geest van Leijden
voorsz. Waer of Jacop voorn. belijt wel voldaen ende al betaelt, den lesten penning mitten eersten.
Alle dijnc sonder arch ende list. Hier waren bij als tugen Claes colfmaker ende Wouter Aerntsz. In
kennisse der waerheijt soe hebbe ic om bede wille van Jacop voorsz. dese brief bezegelt mit mijnen
zegel hier an gehangen. Int jaer ons heren duijsent vierhondert vijf ende viertich up Sinte Appolonien
dach.
Nr. 531 folio 141 d.d. 07-08-1531.
Een vidimus van een scepenen brief van 10 st. tsiaers pacht, staende op 14 hont lants in
Valkenburch gehieten Ghijsbrechts camp.
Wij Claes Adriaensz. ende Gerijt Boeckelsz. scepenen in Leijden oirkonden ende kennen dat wij up
huijden datum van desen gesien, gehandelt ende gelesen hebben eenen scepenen brief van Leijden
wesende gans gave in zegelen ende staerten ende ongeraseert, luijdende van woorde te woorde
gelijc hier nae volget ende best staet. Wij Foijtgen Jansz. van Meerburch ende Heijnric Dammes zoen
scepenen in Leijden oirkonden dat voor ons quam Jacop Gerijtsz. ende geliede dat hij vercoft heeft
Dirc Willemsz. die lijnmaker dat de(rde)ndeel van viertien hont lants, luttel min of meer daer die
twiedeel of toebehoert Alijt Claes Sonderlants weedwi. Welc lant gelegen is inden ambocht van
Valkenburch ende van Catwic ende is geheten Ghijsbrechts camp. Ende heeft belegen an die
oestzijde ende an die noertzijde Willem van Lewen, an die westzijde Ludolf Gerijtsz. ende an die
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zuutzijde die heren vanden Hogelande te Leijden. Ende Jacop Gerijtsz. lovede Dirc Willemsz. die
lijnmaker dat de(rde)ndeel vanden lande voorsz. te waren. iaer ende dach alse recht is alsmen een vri
volboden eigen erve sculdich is te waren ende alle commer of te doen die daer nu ter wilen up staet,
sonder veertich comans grote siaers die de heilige geest te Leijden heeft upten helen camp lants
voorsz. Vout liede hun Jacop voorn. hier of voldaen ende betaelt, den lesten penninc mitten eersten.
In oirkond desen brieve bezegelt mit onse zegelen. Int jaer ons heren duijsent vierhondert ende
zestien upten anderen dach in junio. In kennisse der waerheijt zoe hebben wij scepenen voorsz. dese
brieve in forme van vidimus bezegelt mit onse zegelen. Int jaer ons heren duijsent vijfhondert een
ende dertich upten zevenden dach in augusto.
Nr. 532 folio 141v. d.d. 11-04-1441.
Acht hont ende 31 gaerden min 3 voet gelegen inden ambacht van Valkenburch int Boenrack.
Wij Willem Kuijser van Bosschuijsen ende Joost Heijnricxz. scepenen in Leijden oikonden dat voor
ons quam Willem Jacop Doesz. ende geliede dat hij vercoft heeft die heijlige geest meesters van
Leijden alse Boudijn Harmansz., Wermbout Claesz., Dirc Willemsz. ende Floris Claesz. tot des
heijligen geests behoef achte hont ende een ende dertich gaerden lants mijn drie voet, gelegen inden
ambocht van Valkenburch in Boenrack. Ende heeft belegen an die noortzijde heer Jacop Dircxz., an
die suijtsijde Gijsbrecht van Egmonde, ant oesteijnde den Rijn ende ant westeijnde den Rijndijck.
Ende Willem voorsz. lovede dit voorsz. lant te waren, jaer ende dach alse recht is alsmen vrij lant
sculdich is te waren. Voort soe liede hun Willem voorsz. vanden heijlige geest meesters voirsz. hier of
wel voldaen ende betaelt, den lesten penning mitten eersten. In oirkonde dese brief bezegelt mit onse
zegelen. Int jaer ons heren duijsent vier hondert een ende viertich upten elften dach in aprille.
Nr. 533 folio 141v. d.d. 13-02-1466.
Zekere perchelen van landen gelegen inden ambacht van Valkenburch ende Catwijck.
Wij Sijmon Paidze Pietersz. ende Dirc Hugensz. van der Burch scepenen in Leijden oirkonden dat voir
ons quam Roelof Pieter Stoopsz. ende geliede dat hij vercoft heeft die heijlige geest meesteren tot
Leijden alse Claes die Grebber, Jan Jansz., IJsbrant Heijnricxz., coman Dirc Gerijtsz. ende Jan
Florijsz. sulke landen als hier na volgen ende bescreven staen. Eerst een stuck lants mitter laen daer
toe behorende, houdende tsamen vijf morgen lants, luttel mijn of meer bij den hoop sonder maet
gehieten die Tucht, gelegen inden ambocht van Valkenburch. Ende heeft belegen an die noortzijde
tgoodshuijs lant van Catwijck ende heer Adam Jacop Hugensz. priester, an die zuijtzijde die wateringe
ende Dirck Aelwijns zoen ende die Kneppel, an dat oesteijnde Dirc die apteecker was ende an dat
westeijnde Katrijn Claesdr.. Ende die voorsz. laen strecket van dit voorsz. lant tot anden dijck ende
voort over den dijck tot inden Rijn. Item die helft van een campe lants gehieten den Holensloot, soe
groot ende clien als die gelegen is, daer die wederhelft of toebehoort Pieter Dammesz. tot Catwijc
ende is gelegen inden ambocht van Catwijc. Ende heeft belegen an die oestzijde Adriaen van der
Boechorst, an die westzijde den heerwech, an die noortzijde Adriaen van der Boechorst ende an die
zuijtzijde Jan Arents zoen. Item noch een stucke lants bijden hoop sonder maet gehieten den
Hogendam ende den Lagendam, alsoe groot ende clien als Roelof voorsz. dat leggende heeft inden
ambacht van Catwijc. Ende heeft belegen an die oestzijde Adriaen van der Boechorst, an dat
westeijnde den heerwech, an die noortzijde Gerrit Hasselaer ende an die zuijtzijde den Holensloot
voersz. Item een thuijn mit hoeren erve gelegen inden ambocht van Catwijck ende bruijct nu ter tijt
Jacop Buije ende heeft belegen an die westzijde den heerwech, an die oestzijde Ave Gerijt Soeten
wedewi, an die suijtsijde Gobburch Heijnric Paedze dochter ende Ermgaert Pieter Stoops wedewi
ende an die noortsijde Ave Gerijt Soeten wedewi voersz. Ende Roelof Pieter Stoops zoen voersz.,
Ermgaert Pieter Stoops wedewi mit hoers gecorens voechts hant ende Jan Stoep Pietersz. loveden
mit gesamender hant ende elcx voeral die heijlige geest meesteren voersz. of diet naemaels wesen
zullen totten armen behoef alle dese voersz. landen ende tuijn mit horen erve inder manieren als
voersz. staet vrij te waren, jaer ende dach alse recht is ende alsmen vrij lant ende eijgen erve ende
tuijn schuldich is te waren. Ende Roelof Pieter Stoopsz. voersz. lovede Ermgaert Pieter Stoops
wedewi ende Jan Stoop Pietersz. voorn. hier of scadelois te houden. Voort soe loveden Ermgaert
ende Jan voirsz. malcander elcx den anderen vander helft hier of scadeloos te houden. Ende van
dese coep beliede hem Roelof Pieter Stoopsz. voirsz. wel voldaen ende betaelt, den lesten penninc
mitten eersten. In oirkonden dese brieve bezegelt mit onse zegelen. Int jaer ons heren vierhondert zes
ende tzestich opten dertienden dach in februario.
Nr. 534 folio 142 d.d. 24-01-1466.
Twee morgen lants inden ambacht van Valkenburch.
Wij Aernt Heerman ende Dirc Hugensz. van der Burch scepenen in Leijden (oirconden) dat voer ons
quam Jan Heijnrick Harmanszsz. ende geliede dat hij vercoft heeft die heijlige geest meesteren tot
Leijden alse Claes de Grebber, Jan coman Jansz., Jan Florisz. ende IJsbrant Heijnricxz. twie morgen
lants, luttel mijn of meer bijden hoop sonder maet gelegen inden ambocht van Valkenburch. Ende
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heeft belegen an dat westeijnde heer Claes Tol priester mit sijn cappelrijlant, an dat oesteijnde die
Duijtsche heren tot Catwijck, an die noortsijde Kerstant Nannensz. mit sijn kinderen, an die zuijtsijde
Jan voersz. Ende Jan Heijnric Harmanszsz. ende Claes Claes Willemszsz. sijns wijfs vader loveden
mit gesamender hant ende elcx voer al die heijlige geest meesteren voorsz. of diet namaels wesen
zullen totten armen behoef dese voorsz. twie morgen lants vrij te waren, jaer ende dach alse recht is
ende alsmen vrij eijgen lant ende erve sculdich is te waren. Ende Jan voorsz. lovede Claes voorn. hier
of scadeloos te houden. Voort soe beliede hem Jan voorsz. hier of wel voldaen ende betaelt, den
lesten penninc mitten eersten. In oirconden dese brieve bezegelt mit onse zegelen. Int jaer ons heren
duijsent vierhondert sesentsestich opten vier ende twintichsten dach in januario.
Nr. 535 folio 142 d.d. 08-04-1428.
Zestien schellingen tsiaers in Catwijck.
Kanttekening: Dese zestien schellingen tsiaers zijn ofgecoft bij Gerrit Dircksz. Leffus. Actum den 27 e februarij ’79 ende daer is of
gecoemen twaelif gulden.

Wij Jan Willem Jans Voszsz. ende Vreric Bertelmeesz. scepenen in Leijden oirkonden dat voer ons
quam Aecht van Damme ende geliede dat op dat huijs ende erve dat Jacop Baijtgensz. plach te
wesen ende Aechten voorsz. van Jan Dircxz. horen vader an quam, Semeijns Claes Pormers weedwi
op heeft tot jaerlixen renten zestien scellingen comans paijments tsiaers. Te betalen alle jaer tot
heijliger misse. Welc huijs ende erve gelegen is tot Catwijck opten Rijn. Ende heeft belegen an die een
zijde Griet Jan Jacopsz. ende an die ander zijde Alijt Valcx. In oirkondonde dese brief bezegelt mit
onse zegelen. Int jaer ons heren duijsent vierhondert acht ende twintich opten achtenden dach in april.
Nr. 536 folio 142 d.d. 12-06-1434.
Transficx.
Wij Claes Claes Willemszsz. ende Zijbrant Doensz. scepenen in Leijden oirkonden dat voorden
gerechte quam Semeijns Claes Pormers mit hoers gecorens voochts hant ende gaf over die heilige
geest meesters te Leijden als Wermbout Nannensz. ende Dirc Willemsz. tot der armen behoef enen
scepen brief daer desen brief doersteken is, mit recht ende mit vonnisse alse recht is. Ende scepenen
wijsden die heijlige geest meesters voorsz. tot der armen behoef mede te winnen ende te verliesen in
allen schijn oft Semeijns voorsz. zelve waer. In oirkonde dese brieve bezegelt mit onse zegelen. Int
jaer ons heren duijsent vierhondert vier ende dertich upten twaleften dach in junio.
Nr. 537 folio 142v. d.d. 16-01-1524.
Zes morgen lants mit een laen van omtrent een halve morgen inden ambacht van Catwijck
ende is gecomen van Ghijsbrecht vander Boechorst.
Ende die copie vanden brief van Ghijsbrechts voorsz. memorie in ons oude register in folio
278.
Wij Adriaen Gerijtsz. ende Claes Claesz. scepenen in Leijden oirkonden dat voor ons quam
Ghijsbrecht vander Boechorst ende geliede dat hij vercoft heeft die h(e)ijligen geest meesteren binnen
Leijden als Dirck Claesz. Gel, Jan Jansz. wtreder, Aelwijn Bertholmeesz. ende Claes Reijer Claesz.
totten zelven heijligen geest behouf zes morgen lands bijden hoop sonder maet, gelegen inden
ambochte van Catwijc genaemt de Heijcamp ende de Zwaenvoert mit een laen daer toe behorende,
groot wesende ontrent een half morgen lants. Ende die voorsz. zes morgen lants hebben belegen an
die oestzijde die Regulieren buijten Haerlem, an die zuijtoestzijde die banwateringe genaemt
Zwaenvoert, ande zuijdwestzijde den heijligen geest voorn. ende an die noordwestzijde dat teelandt.
Ende die voersz. laen heeft belegen an die noortwestzijde die heijlige geest tot Catwijck ende an die
zuijtwestzijde den voorsz. heijlige geest binnen Leijden ende Katrijn Pietersdr., streckende vande
voersz. zes morgen lants tot anden heerwech. Ende Ghijsbrecht vander Boechorst voorsz. lovede den
heijligen geest meesteren voorn. ende diet naemaels wesen zullen totten zelven heijligen geest
behoef die voorsz. zes morgen lands mit een laen daer toe behorende inder manieren voorseijt vrij te
waren, jaer ende dach als recht is ende alsmen vrije landen inden ambochte voorsz. sculdich is te
waren. Voort soe beliede hem Gijsbrecht vander Boechorst voersz. van dese cope wel voldaen ende
betaelt, den lesten penning mitten eersten. In oirkonden dese brief bezegelt mit onse zegelen. Int jaer
ons heren duijsent vijfhondert vier ende twintich upten zestienden dach in januario.
Nr. 538 folio 142v. d.d. 31-01-1453.
Twee morgen lands in Catwijc ende leggen an twie perchelen.
Wij Aernt van Rollant ende Jan van Zonnevelt scepenen in Leijden oirkonden dat voor ons quam
Katrijn van Boomgaert, Jan Claesz. wedewi mit hoers gecorens voochts handt ende geliede dat sij
vercoft heeft die heijlige geest meesteren van Leijden alse Kerstant Nannensz., Claes Claes
Willemszsz. ende Jan coman Jansz. ende Huge Dobbensz. tot des heijligen geests behoef twie
morgen lands die Katrijn voorsz. leggende heeft inden ambocht van Catwijck. Daer die vijf hont of
belegen sijn an die suijtzijde Vranc van der Boechorst, an die noortzijde Hobbe Dircxz., an die
westzijde heer Dirc Aemsz. erfnamen, streckende mitter oestzijde an Jan Heijnric Harmansz. lijtwech.
Ende die ander seven hont lants vanden twie morgen voorsz. hebben belegen ommegaende Jan
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Heijnric Harmansz. voorsz. Ende Katrijn voorsz. lovede die heijlige geest meesteren voorn. of diet
naemaels wesen zullen tot des heijligen geests behoef dit voorsz. lant te waren jaer ende dach alse
recht is ende allen commer of te doen die daer nu ter tijt op staet sonder enen gouden wilhelmus scilt
tsiaers die den heijligen geest daer op heeft. Ende hier of beliede hoer Katrijn voorsz. wel voldaen
ende betaelt, den lesten penninc mitten eersten. In oirkonden dese brieve bezegelt mit onse zegelen.
Int jaer ons heren duijsent vierhondert drie ende vijftich upten lesten dach in januario.
Nr. 539 folio 143 d.d. 05-05-1453.
Die helfte van 2½ hondt lands in Catwijck ende ons maenbouck hout dat die 2½ hont lants den
heijligen geest al heel toebehoort.
Wij Aernt van Rollant ende Jacop van Noorde scepenen in Leijden oirkonden dat voer ons quam
Aecht Dirc Dibbouts wedewi mit hoers gecorens voochts handt ende geliede dat zij gegeven heeft in
rechter aelmissen ende testamente den heijlige geest meesteren van Leijden alse Claes Claes
Willemsz., Jan coman Jans zoen, Huge Dobbensz. ende Jan Aelwijn Dircxzsz. tot des heijligen geests
behoef die rechte helfte van derdalf hont lands, daer die wederhelfte of toebehoort Dirc Dibbouts
erfnamen, gelegen inden ambocht van Catwijck. Ende heeft belegen an die oestzijde Erckenraet Jan
Stoops wedewi, an die westzijde Dirc Lueijtgen, an dat zuijteijnde den heerwech ende an dat
noorteijnde Jacop van der Kerc. Ende Aecht voorsz. lovede die heijlige geest meesteren voorsz. of
diet naemaels wesen sullen tot des heijligen geests behoef dit voersz. lant vrij te waren, jaer ende
dach alse recht is ende alsmen vrij lant sculdich is te waren. Voor welc voorsz. lant die heijlige geest
meesteren voorsz. of diet naemaels wesen sullen weder doen sullen tot ewigen dagen Aechten
voorsz. memorij nae inhout des memorij boec. In oirkonden desen brieve bezegelt mit onsen zegelen.
Int jaer ons heren duijsent vierhondert drie ende vijftich upten vijften dach in meije.
Nr. 540 folio 143 d.d. 10-12-1465.
Een thuijtgen gelegen anden Hogendamme tot Catwijc dat Pieter Jansz. nu ter tijt bruijct mit
den Hogendamme.
Ic Aernt Grueninck scout inden ambocht van Valkenburch ende van Catwijck doe cond allen luijden
dat voer mij gecomen is Aem Jansz. ende verlijde vercoft te hebben den heijligen geest meesters van
Leijden een erve gelegen tot Catwijck opten Rijn. Ende heeft belegen an die westzijde Aernt Jansz.,
an die oestzijde den heerwech, ant noorteijnde Karreman. Ende Pieter Woutersz. heeft gelooft als
waerborch dit erf voorsz. vrij te waren jaer ende dach alsmen vrij erf sculdich is te waren. Ende Aem
Jansz. voorsz. kende hem van dese coep wel voldaen ende betaelt, den laetsten penninc mitten
eersten. Des toirconde soe hebbe is dese brief bezegelt mit mijnen zegel hier an gehangen. Den
thiensten dach van decembrij int jaer ons heren duijsent vierhondert vijf ende tzestich.
Nr. 541 folio 143 d.d. 29-12-1513.
Vier rijns gulden tsiaers losrenten up Florijs Volprechtsz.
Kanttekening: dese vier rijnsche gulden zijn ofghelosset als ons maenboucke wtwijst.

Wij Phillips Nachtegael ende Heijnric van der Does scepenen in Leijden oirkonden dat voor ons quam
Floris Volprechtsz. ende beliede sculdich te wesen meester Claes Aelwijnsz. priester vier rijnsce
gulden tstuc veertich vlaems tsiaers ewige ende erflicke renten. Te betalen alle jaers tot Korsavont,
daer of teerste jaer verschijnen zel tot Korsavont naestcomende. Te versien ende te verhaelen eerst
an drie hont lants gelegen inden ambocht van Catwijc ende hebben belegen an die noertoostzijde Jan
Gerijt Lamsz. erfnamen ende Claes van Leuwens wedewije, an die zuijtwestzijde den heijlige geest tot
Reijnsburch, streckende voor vanden heerwech after an (sheen?). Voort te versien an een wierdijc mit
een rietvelt groot wesende tsamen zes hondt lants, gelegen inden voorsz. ambocht van Catwijck.
Ende heeft belegen an dat zuijteijnde die ziecken buijten Leijden, an dat noorteijnde tclooster tot
Reijnsburch, streckende voer vanden Rijndijck after inden Rijn. Ende voert meer te versien ende te
verhalen an alle die goeden die Floris voorsz. nu ter tijt heeft ende naemaels vercrijgen sel, roerende
ende onroerende, waer ende waer an die gelegen zijn of bevonden sullen worden, binnen der stede
van Leijden ende daer buijten sonder eenich weer van rechte, tzij geestelick of waerlic daer jegens te
doen of te doen doen in eniger manieren. Des zijn voorwaerden dat Floris voorsz. zijnen erven ende
nacomelingen dese voorsz. renten sullen mogen lossen tot horen belieften den penning mit twintich in
hooftgelde ende mit sulke renten als naden beloop des tijts verschenen zullen wesen als die lossinge
geschiet. In oirkonden dese brief bezegelt mit onse zegelen. Int jaer ons heren duijsent vijfhondert
ende dertien upten negen ende twintichsten dach in decembrij.
Nr. 542 folio 143v. d.d. 20-12-1524.
Zeven perchelen van landen in Catwijck gecomen van Ghijsbrecht vander Boechorst.
Kanttekening: Dese acker lants daer het huijs op gestaen heeft uijtgegeven in erffpacht om tien stuvers jaerlijcx, is ofgelost bij
Hob Cornelisz. als possesseur vanden hijpotheecque opten 20e februarij 1600 twaelf tegens den penninck twee ende twintich.
Blijckt bij den blafaert vanden zelven jaere folio acht.

Wij Ambrosius Colen ende Claes Claesz. scepenen in Leijden oirkonden dat voor ons quam
Ghijsbrecht van der Boechorst ende geliede dat hij vercoft heeft den heijlige geest meesteren binnen
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Leijden als Dirc Claesz. Gel, Jan van Honthorst, Jan Jansz. wtreder ende Adriaen Jansz. brouwer tot
des voersz. heijlige geests behoef, dese navolgende percelen van landen al bijden hoop sonder maet
gelegen inden ambocht van Catwijc upten Rijn ende bruijct nu ter tijt eenen Willem Willemsz. alias
Man. Eerst een acker lants gehieten Vranken acker groot wesende ruijm een morgen ende heeft
belegen an dat westeijnde den lijdwech, an die zuijtzijde die vrouwe van Reijnsburch, an die noortzijde
Ghijsbrecht van Lodensteijn ende an dat oesteijnde Garbrant van Buijten tot Haerlem. Item noch twie
ackeren daer an gelegen genoemt die Hoge acker ende die Lage acker, elcx groot wesende vier hont
ende hebben belegen an dat oesteijnde Rijns over, an die zuijtzijde Ghijsbrecht van Lodensteijn, an
die noortzijde meester Gerijt Harmansz. Ramp tot Haerlem ende an dat westeijnde die lijdwech. Item
noch een acker lands gehieten die Geer acker groot wesende vier hont ende heeft belegen an dat
oesteijnde Ghijsbrecht vander Boechorst voorsz. mitte Monincx camp, an die zuijtzijde den heijlige
geest tot Reijnsburch, an die noortzijde die ziecken buijten Leijden ende an dat westeijnde die
wildernisse. Item noch die voersz. Monnincx camp gelegen upten Bijlt groot wesende acht hont ende
heeft belegen an dat oesteijnde Rijns over, an die zuijtzijde Adriaen Dircxz., an die noortzijde die
voorsz. Garbrant van Buijten ende an dat westeijnde die ziecken buijten Leijden, den heijlige geest tot
Reijnsburch ende meer andere. Item noch een acker lants gehieten die Sant acker groot wesende
vijftalf hont gelegen an dat noortheck dat men gaet van Catwijck upten Rijn nae Noortwijck ende heeft
belegen an die oestzijde Rijns over, an dat zuijteijnde die Rijns over, an die westzijde Noertwijckerhec
ende an dat noorteijnde Fijtgen Allart Meesz. wedewi. Item noch een morgen lants leggende inde
Noernesse ende heeft belegen an dat oesteijnde Rijns over, an die zuijtzijde Willem Sijmonsz. tot
Catwijck upte Zee, an dat westeijnde die lijdwech ende an die noortzijde sinte Katrijnen zusterhuijs
binnen Leijden. Item ende noch een acker lants gelegen upt westeijnde van Catwijck upten Rijn daer
een huijs up plach te staen ende heeft belegen an dat oesteijnde den lijdwech, an die zuijtzijde Mr.
Gerijt van der Laen, an dat westeijnde den heerwech ende an die noortzijde die kercke tot Catwijck.
Ende Ghijsbrecht vander Boechorst voersz. lovede den heijlige geest meesteren voorn. ende diet
namaels wesen zullen tot den voorsz. heijlige geest behoef dese voorn. percelen van landen vrij te
waren, jaer ende dach als recht is ende alsmen vrij lant inden ambacht voersz. sculdich is te waren.
Voert soe beliede hem Ghijsbrecht van der Boechorst voersz. van dese cope wel voldaen ende
betaelt, den lesten penning mitten eersten. In oirkonde dese brief bezegelt mit onse zegelen. Int jaer
ons heren duijsent vijfhondert vier ende twintich upten twintichsten dach in decembrij.
Nr. 543 folio 144 d.d. 25-07-1465.
Acht hont lants inden ambacht van Noortigerhout ende is gecomen van Ghijsbrecht van der
Boechorst.
Eijngebrecht Gerijtsz. doe kond ende kenlic allen luijden dat ick vercoft hebbe Adriaen van der
Boechorst een stucke broeclants van achte hont lants, luttel min of meer bijden hoep sonder maet
gelegen in Noertbroec inden ambocht van Noortigerhout. Welc belegen heeft an die noordoestzijde
tcloester lant te Leijderdorp gheheten die Reguliers oerd ende Claes Pietersz. erfgenamen, an die
zwijtwestzijde Willem Claes Merskensz., an tnoertwestende Willem Dircxz. op die Nesse,
tzwijtoesteijnde an die banwateringe. Ende ic Engebrecht voorsz. gelove voer mij ende mijnen
erfgenamen Adriaen vander Boechorst ende zijnen erfgenamen dit stucke lants voersz. te vrijen ende
te waren alsmen vrij lant ende erve sculdich es te waren in den ambochte daert gelegen es. Ende ick
bekenne mij vanden lande voorsz. van Adriaen van der Boechorst voorsz. eerbaerlick voldaen ende
wel betaelt, den lesten penninc met den eersten. In kennisse der waerheijt ende soe ic Engebrecht
voorsz. op dese tijt geenen zegel en hebbe, soe hebbe ic gebeden twee eerbaer mannen als Gerijt
Hoen ende Jan Pieter Kennincxz. dat sij dese brief over mij bezegelen hebben mit haer zegelen hier
an gehangen. Op den vijf ende twintichsten dach in julio int jaer ons heren dusent vierhondert vijf ende
tsestich.
Nr. 544 folio 144 d.d. 15-01-1532.
Transficx.
Wij Jan van Bosschuijssen ende Zeger Huijgensz. scepenen in Leijden oirkonden dat voorden
gerechte quam Ghijsbrecht van der Boechorst ende bekende hoe dat hij inden jare duijsent vijfhondert
vijf ende twintich upten vrier ende twintichsten dach in maerte vercoft heeft den heijligen geest binnen
Leijden, acht hont lands bijden hoep sonder maet gelegen inden ambocht van Noortigerhout inden
Noertbroec. Ende alsoe die voersz. Ghijsbrecht vander Boechorst begeert te procederen ter goeder
trouwen ende deselve coope begeert te consumeren ende te bevestigen, zoe bekende die voorsz.
Ghijsbrecht vander Boechorst overgegeven te hebben ende gift over mits desen den heiligen geest
voorn. enen brief inhoudende de voersz. achte hondt lants daer dese brief doersteken is, mit recht
ende mit vonnisse als recht is. Ende scepenen wijsden den heiligen geest voersz. daer mede te
winnen ende te verliesen in allen (schijn) oft Ghijsbrecht vander Boechorst voorn. zelver waer. In
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oirkonden dese brief bezegelt mit onse zegelen. Int jaer ons heren duijsent vijfhondert twie ende
dertich upten vijftienden dach in januario.
Nr. 545 folio 144 d.d. 23-05-1495.
De helfte van 2 morgen lands gelegen inden ambacht voersz. ende is ghecomen van
Ghijsbrecht van der Boechorst voorsz.
Wij Dirck Dircxz. ende Huge Hugensz. van Zwieten scepenen in Leijden oirkonden dat voer ons quam
Sijmon Dirc Hieckensz. wonende tot Reijnsburch ende geliede dat hij vercoft heeft Adriaen van der
Boechorst een morgen lands, luttel min of meer gelegen inden ambocht van Noortigerhout inden
Noortbroeck. Ende heeft belegen an dat zuijtoesteijnde, an dat noortoestzijde ende an die
zuijtwestzijde een clooster tot Dordrecht gehieten sinte Marijen borne ende an dat noortwesteijnde die
banwateringe. Item ende noch een morgen lands luttel min of meer gelegen inden ambocht van
Noortigerhout inden Noortbroeck voersz. ende heeft belegen an dat zuijtoesteijnde die banwateringe
voorsz., an die noortoestzijde ende an dat noortwesteijnde Danels erfnamen van Tetroede ende an
die zuijtwestzijde dat clooster van der Lee. Ende Sijmon voersz. ende Luijt Jansz. viscoper wonende
opte Zee tot Noortich loveden mit gesamender hant ende elcx voer al Adriaen van der Boechorst
voorn. dese voorsz. twie morgen lands inder manieren voersz. vrij te waren, jaer ende dach alse recht
is ende alsmen vrij landt ende eijgen erve sculdich is te waren gelijc buijrlant inden ambacht daert
gelegen is. Ende Sijmon voersz. lovede Luijt Jansz. voern. hier of scadeloes te houden. Voert soe
beliede hem Sijmon voersz. van dese cope wel voldaen ende betaelt, den lesten penning mitten
eersten. In oerkonde dese brieve bezegelt mit onse zegelen. Int jaer ons heren duijsent vierhondert
vijf ende tnegentich upten drie ende twintichsten dach in meije.
Nr. 546 folio 144 d.d. 15-01-1532.
Transficx.
Wij Jan van Bosschuijsen ende Zeger Huijgensz. scepenen in Leijden oirkonden dat voerden gerechte
quam Ghijsbrecht van der Boechorst ende bekende hoe dat hij inden jaere duijsent vijfhondert vijf
ende twintich upten vier ende twintichsten dach in maerte vercoft heeft den heilige geest binnen
Leijden de rechte helfte van twie morgen lants biden hoop sonder maet, gelegen inden ambocht van
Noortigerhout inden Noortbroec, daer of de wederhelft nu ter tijt toebehoert Danel Jansz. van
Tetroede. Ende alzoe die voorsz. Gijsbrecht vander Boechorst begeert te procederen ter goeder
trouwen ende de zelve cope begeert te confirmeren ende te bevestigen, zoe bekende die voorsz.
Ghijsbrecht vander Boechorst overgegeven te hebben ende ghift over mits desen den heijligen geest
voorn. de helfte van een scepenen brief, inhoudende die voersz. twie morgen lants daer dese brief
doersteken is, mit recht ende mit vonnisse als recht is. Ende scepenen wijsden den heijligen geest
voorsz. daer mede te winnen ende te verliesen in allen schijn oft Ghijsbrecht vander Boechorst voorn.
zelver waer. In oirkonden dese brief bezegelt mit onse zegelen. Int jaer ons heren duijsent vijfhondert
twie ende dertich upten vijftienden dach in januario.
Nr. 547 folio 144v. d.d. 17-12-1457.
Een beijersce gulden tsiaers up een huijs in Noortwijck.
Adriaen Florisz. scout van Noortich doe cont allen luijden dat voer mij quam Willem Jansz. ende
gelijde dat hij vercoft heeft comen Florijs Zijbrantsz. enen gouden beijerse guldem jaers erflike renten
of paijment zijn waerde daer voer, die hij hem versekert heeft op sijn huijs ende erve daer hij nu
eijgentlijck in woent, staende ende liggende inden ambacht van Noertich, dat belast is erflike renten
mit vijf scellingen jaers als den gemenen man gift ende ontsaet, toebehorende tcloister van der Lee.
Welc huijs ende erve voern. belegen heeft an die zuijtwestzide Pieter van Bosch, an die noortoistzide
Lutgaert Boudijnsdr., an tnoirtwesteijnde mijn joufrou van Noertigerhout, tzuijtoisteijnde streckende
voer an die heerstraet. Ende Willem Jansz. heeft geloeft voer hem ende zijnen erven comen Florijs
voorsz. ende zijn erfnamen dese beijerse gulden voergeroert alle jaers te betalen binnen den vier
heijligen dagen van Kersmisse sonder ofbrec. Ende waer inder betalinge gebreck dat sal den houder
van desen brief verhalen an die husinge mitten erve voorn. den derden penning beter dwers nacht
verstaen. Ende Willem Jansz. heeft geloeft dat dese voorn. husinge mitten erve vrij ende
onbecommert is dan mit die belastinge voersz. Ende Willem Jansz. gelide hem van comen Floris
Zijbrantsz. vanden beijersce gulden erflicken jaers voldaen ende wel betaelt, den lesten penninc
mitten eersten. In kennisse der waerheijt soe heb ic ter bede van Willem Jansz., Adriaen scout voern.
mijnen zegel an dese brief gehangen opten zeventienden dach in decembri, daer bij waren als tugen
Mr. Willem Jansz. ende Pieter scoemaker int jaer ons heren duijsent vierhondert zeven ende vijftich.
Nr. 548 folio 144v. d.d. zaterdag na St. Elisabethsdag 1376.
Veertich scellingen hollants comans paijments tsiaers staende up 7 hont lants inden ambocht
van Oestgeest.
Ic Jan van Alcmade Heijnricxz. scout inden ambocht van Oestgeest doe cont allen luden dat voer mi
quam Dirc Claesz. ende geliede dat hij vercoft heeft Willem Pietersz. viertich scellingen hollants
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comans paijmente tsiaers. Te versiene op zeven hont lands die gelegen sien binnen den ambocht van
Oestgeest voorsz. Ende belegen heeft Willem van Alcmade opt oestende, op die zuijtzijde Jacop
Dircxz. op die noertzijde ende Jacop Jansz. opt westende. Ende dese renten alle iaer te betalen tot
Voerscoter marcte ende Valkenburch. Ende Dirc Claesz. voorsz. lovede Willem voorsz. dese
voerghenomde renten te waren jaer ende dach alse recht is ende men renten sculdich is te waren.
Voert soe lovede Dirc Claesz. waer dat op dit voorseijde lant enige renten meer stoede dan elf
scellingen goets gelts ende dese renten voorsz. dat hij dat Willem voersz. soude uprichten ende
beteren. Ende hier waren bij ende over alse buijrluden in Oestgeester ambochte voersz. Claes Jansz.
ende Claes Vranckensz. In kennisse der waerheijt heb ic Jan scout voorn. dese brief open bezegelt
mid onse zegelen. Int jaer ons heren duijsent driehondert zes ende tzeventich tsaterdages na sinte
Lijsabetten dach.
Nr. 549 folio 145 d.d. vrijdag na grote Vastenavond 1391.
Een overgifte vanden voersz. brief ende en is doer den zelven brief niet getransficxeert.
Wij Harman Bitter ende Jan Stantvast Ludolfsz. scepenen in Leijden oirkonden dat voer gerechte
quam Erkenraet Willaem Pietersz. wedue mid hoers voechts hant, Ghijsebrecht Gonse Willaemsz.
ende Jan Jacob jonge Dircxzsz. ende gaven over Daniel uten Pol ende Willaem Kerstantsz. nu ter tijt
heijlige geest meesters of namaels wesen zullen tots heijligen geests behoef, mid recht ende mid
vonnesse alse recht is. Ende scepenen wijsden eenen scouten brief van Oestgeest roerende van Dirc
Claesz. van viertich scellingen hollants tsiaers die heijlige geest meesters voersz. of naemaels wesen
zullen mede te winnen ende te verliesen tots heijligen geests behoef voersz., gelijken oft Erkenraet,
Ghijsebrecht ende Jan voersz. selve waren. In oirkonde dese brieve bezegelt mid onse zegelen. Int
jaer ons heren duijsend driehondert een ende tnegentich tsvrijdadages nae grote vastelavond.
Nr. 550 folio 145 d.d. 12-06-1444.
Een halve gouden engelschen nobel tsiaers staende op 11 hont lands in Oestgeest.
Ic Jan Vinc doe condt allen luijden dat ic vercoft hebbe die heijlige geest meesteren van Leijden alse
Floris Claesz., Wermbout Kerstantsz., Claes Post, Screvel Willemsz. ende Sijmon Jan Stiensz. tot des
heijlige geests behoef eenen halven gouden engelsche nobel of paijment hoeren waerde tsiaers. Te
betalen alle iaer tot sint odulfs dage. Te versien ende staende up elf hond lands gelegen inden
ambocht van Oestgeest ende heeft belegen an die noortzijde Jan Vinck voorsz. ende an die zuijdzijde
Dirc Boudijnsz. van Zwieten, an dat oesteijnde Jan Vinck voersz. ende an dat westeijnde Dirc
Boudijnsz. voorn. Ende ic Jan Vinck love die heijlige geest meesteren voersz. of diet namaels wesen
sullen dese voorsz. renten vrij te waren, jaer ende dach alse recht is alsmen vrij renten up vrij landt
sculdich is te waren. Ende waert dat dit voersz. landt ijet becommert of belast waer mit eenigen
renten, sculden of anders, soe sel men dese voorn. renten voert verhaelen an alle mijn goede,
roerende ende onroerende waer die gelegen zijn. Ende hier of gelie ic mij wel voldaen ende betaelt,
den lesten penninc mitten eersten. In kennisse der waerheijt soe hebbe ic Jan Vinc voersz. dese brief
bezegelt mit minnen zegele hier an gehangen. Int jaer ons heren duijsent vierhondert vier ende
veertich upten twalefsten dach in junijo.
Nr. 551 folio 145 d.d. 26-06-1515.
Zeven hont lants in Oestgeest ende is gecomen van Claesgen Jansdr. falide baghijn.
Wij Dirck vander Boechorst ende Bouwen Willem Gerijtszsz. scepenen in Leijden oirconden dat voer
ons quam Claesgen Jans dochter falide baghijn mit Jan Louwerisz. hoeren gecoren voocht in dese
zaecke ende geliede dat zij vercoft heeft die heijlige geest meesteren binnen Leijden als Jan Reijersz.,
Jan Veen Claesz., Pieter Pouwelsz. ende Claes Claesz. ende diet namaels wesen zullen tot des
voersz. heijlige geest behoef, zeven hont lants luttel mijn of meer gelegen inden ambocht van
Oestgeest. Ende heeft belegen an die oestzijde derfnamen van heer Jan Moeijenkint priester, an die
zuijtzijde heer Jacop van Lochorst priester, an die noortzijde die Groenestege ende an die westzijde
die pastorie van Reijnsburch ende heer Willem van Alcmade priester. Ende Claesgen Jansdr. voorsz.
ende heer Gerijt Jans zoen priester pastoer tot Reijnsburch haer broeder mit Jan Louwerisz. voorsz.
zijnen gecoren voocht in dese sake loveden mit gesamender handt ende elcx voer al den heijligen
geest voern. tvoorsz. landt vrij te waren, jaer ende dach als recht is ende alsmen vrij landt inden
ambocht voersz. sculdich is te waren. Ende Claesgen voersz. lovede heer Gerijt Jansz. voern. hier of
scadeloes te houden. Voort soe geliede haer Claesgen Jansdr. voersz. van dese cope wel voldaen
ende betaelt, den lesten penning mitten eersten. In oirconden dese brief bezegelt mit onse zegelen.
Int jaer ons heren duijsent vijfhondert ende vijftien upten zes ende twintichsten dach in junio.
Nr. 552 folio 145v. d.d. Catharina dag 1430.
Een ouden brief vande voersz. 7 hont lants.
Ic Jan van Alckemade scout inden ambocht van Oestgeest doe condt allen luden dat voer mij quam
Alijt Dirck Vogelaers weduwe mit Claes Dircxz. hoerensz. hoeren geboren voocht ende geliede dat sij
vercoft hebben Jan Baertoutsz. zeven hont lants, luttel min of meer gelegen inden ambocht van
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Oestgeest voersz. Ende heeft belegen an die oestzijde Jan Willem, an die zuijtzijde Katrijn Jan
Hermansz., an die westzijde Alijt Alkemade dochter ende an die noortzijde die Groenstege. Ende Alijt
voersz. mit Claes Dircxz. horen geboren voocht lovede Jan Baertoutsz. voersz. dit voersz. lant te
waren, jaer ende dach alse recht is alsmen een vrij eijgen erve sculdich is te waren, sonder den tijns
die daer op staet. Ende hier of liede him Alijt voersz. mit Claes Dircxz. horen geboren voocht voldaen
ende betaelt den lesten penninc mitten eersten. Ende hier waren an ende over alse tughe Jan
Mouwerijnsz. ende Ger Hieck. In kennesse der waerhede soe heb ic Jan van Alcmaed scout inden
ambocht voerz. dese brief bezegelt in jegenwoordicheijt der tugen voersz. mit mijnen zegle. Ghegeven
int jaer ons heren duijsent vierhondert ende dertich op sinte Katrijnen dach.
Nr. 553 folio 145v. d.d. 18-03-1525.
Twintich hont ende 2½ morgen lands gecomen van Gerijt Jan Kerstantszsz.
Wij Claes Claesz. ende Frans Gerijt Doensz. scepenen in leijden oirkonden dat voor ons quam Pieter
van Noerde ende geliede dat hij vercoft heeft Gerijt Jan Kerstantszsz. dese nae bescreven percelen
van landen. Eerst twintich hont lants gelegen inden ambocht van Oestgeest ende heeft belegen an dat
noorteijnde Heijnric Florisz., an die westzijde die banweteringe, an dat zuijteijnde die erfgenamen van
Katrijn van Endengeest ende an die oestzijde die hofstede van Sijmon Jacopsz. ende die hofstede
van Dirc Dircxz. Ende noch derdalf morgen lants gelegen over de Poel inden ban van Oestgeest ende
heeft belegen an dat oesteijnde den Bruecdijc, an die noortzijde Willem Jacopsz., an dat westeijnde
die prelaet ende tgoidshuijs van Egmont ende die erfnamen van Heijnrick van Alcmade ende an die
zuijtzijde dat capittel van sinte Pancraes binnen Leijden. Ende Pieter van Noerde voersz. ende
meester Willem van Oij doctor inden rechten loveden mit gesamender hant ende elcx voer al Gerijt
Jan Kerstantszsz. voern. dese voorsz. perchelen van landen vrij te waren, jaer ende dach als recht is
ende alsmen vrij lant inden ambochte voorsz. sculdich is te waren. Ende Pieter van Noerde voorsz.
lovede Mr. Willem van Oij voorn. hier of scadeloes te houden. Voert soe beliede hem Pieter van
Noerde voorsz. van dese cope wel voldaen ende betaelt den lesten penninc mitten eersten. In
oirkonden dese brief bezegelt mit onse zegelenn. Int jaer ons heren duijsent vijfhondert vijf ende
twintich upten achtienden dach in maerte.
Nr. 554 folio 146 d.d. 09-07-1528.
Een cedulle gescreven bij de voorn. Gerijt Jan Korstantsz. hant waer mede hij den heijligen
geest tvoorsz. lant overgegeven heeft, verclarende wat men daer voor doen zal.
Ick Gerijt Jan Kerstantszsz. doe condt allen luijden dien behoort dat ick gegeven hebbe ende geve
mits dese mijne brief den armen vanden heijligen geest tot Leijden dese naebescreven perchelen van
landen. Eerst twintich hont lants gelegen inden ambocht van Oestgeest ende noch derdalf morgen
lants gelegen over de Poel inden ban van Oestgeest. Welke voersz. landen nu ter (tijt) gebruijct ende
in huijr heeft Dirc Dircxz. in Oestgeest, tsiaers om twintich rijns gulden stuc van 40 grooten, twie
capoenen ende een stoop roems. Ende Gerijt Jan Kerstantszsz. voersz. heeft den meesteren vanden
heijligen geest tot Leijden die principael brief van die voersz. landen overgegeven ende geeft over
mits dese zijnen brief alsoe hij dat voersz. lant zelver gecoft heeft van Pieter van Noerde. Ende dat die
voersz. heijlige geest meesteren daer mede zullen mogen doen gelijc oft Gerijt Jansz. voersz. zelver
waer. Ende hier voer zullen die voersz. heijlige geest meesteren gehouden wesen wt te reijken ende
te betalen Gerijt Jan Kerstantszsz. tsiaers zijn leven lang ende niet langer, tien rijns gulden stuc van
40 grooten ende twie capoenen. Ende dat sal beginnen in januarij naestcomende anno 1500 negen
ende twintich. Ende noch sullen die voersz. heijlige geest meesteren gehouden wesen te deelen an
witte broot binnen achte dagen nae dat Gerijt Jan Kerstantszsz. voersz. oflijvich geworden sal wesen
die arme luijden van Leijden voer die ziel van Gerijt voersz. eens voer tien rijns gulden. Des
toerconden soe heeft Gerijt Jan Kerstantszsz. voersz. dit zelver gescreven ende zijn naem hier onder
geset opten 9e in julio anno 1500 acht ende twintich. Ende die heijlige geest huijsmeesteren alsoe zij
dit an genomen hebben, hebben dese brief voer hem ende voer die naemaels heijlige geest
meesteren wesen sullen mede onderteijckent in julio anno 1500 acht ende twintich. Ondergeteijckent
Gerijt Jan Kerstantszsz., Jan Clais Cornelijszsz., Gerijt Beuckelsz., bij mijn Willem Dircksz., ouwe
Dirick Jansz.
Nr. 555 folio 146 d.d. 05-07-1460.
Derdalf morgen lants in Oestgeest after Lops.
Ic Jan van der Haer doe condt allen luden dat ic machtich gemaect hebbe ende machtich make mit
dese brieve joncfrou Adriaen Sijmon Vredericx dochter van Zwieten mijn wijf mit rechte voorden scout
ende scepenen van Leijden vrij te mogen overgeven ende quijt te schelden ende anders horen vrijen
wille te mogen doen van alsulke lijftochte als zij heeft anden landen, renten ende goeden te Lopsen
gelegen buijten ander stede van Leijden, inden ambocht van Oestgeest die ic voertijts joncfrou Marie
mijnre dochter gegeven hebbe, alsoe die brieve dat wt wijset die joncfrou Marie voersz. daer of heeft.
Ende soe wat overgifte ende quijtsceldinge dat joncfrou Adriaen voersz. doet dat gelove ick Jan van
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der Hair te houden vast, gestade ende van goeder waerde, in alre manieren als of ic dit mit haer als
hoer rechte voocht ende momber selve gedaen hadde. In kennesse der waerheijt soe hebbe ic Jan
van der Hair dese brief bezegelt mit mijnen zegel hier an gehangen. Int jaer ons heren duijsent
vierhondert ende tzestich opten vijften dach in julio.
Nr. 556 folio 146 d.d. 04-09-1460.
Transficx.
Wij Jacop Rijswijc ende Willem Foeijtgen van Zijl scepenen in Leijden oirkonden dat voer ons quam
Jan Wouman als voocht van joncfrou Marie Jansdr. van der Hair zijn wijf ende geliede dat hij vercoft
heeft die huijssitte meesteren van sinte Barbren gasthuijs, staende in Maerendorp in sinte Pancraes
prochie alse Ghijsbrecht van der Goude, Willem Claesz. die brouwer, Claes Stevensz. ende Jacop
Veen totter armer huijssitten behoef, derdalf morgen lands luttel mijn of meer die Jan Wouman voersz.
behilickt heeft mit joncfrou Marie van der Hair sijn wijf, diet an gecomen is van Jan van der Haer hoer
vader ende die selve Jan van der Hair mit joncfrou Adriaen Sijmon Vredericx dochter van Zwieten zijn
wijf te erve genomen heeft van Sijmon Vrederic van Zwieten haer vader. Welc landt gelegen is buijten
der Reijnsburger poort tot Lopsen inden ambocht van Oestgeest. Ende heeft belegen an die zuijtzijde
Dirc Heijnricxz. ende Sijmon Gerijts zoon ende an die noortzijde, an dat oesteijnde ende an dat
westeijnde die broederen van sinte Jheronimus huijs gelegen buijten der Reijnsburger poort. Voert
zijnt voerwaerde dat die huijsitten voersz. mit dit voersz. lant mede gebruijcken sullen tot hoer landen
die vaert mitter sluijse die strecket voer uten Rijn doer den dijck gelijc die ander die daer in gelant sijn.
Ende die huijssitten voorsz. zullen die sluijse ende die brugge mede helpen houden ende daer in
gelden nae grootheijt van horen landen, gelijc als die ander die daer in gelant zijn. Ende Jan Wouman
voersz. ende Gerijt Hugensz. loveden mit gesamender hant ende elcx voer al die huijssitten
meesteren voersz. of diet naemaels wesen sullen tot des gasthuijs ende der armer huijssitten voorsz.
behoef dit voersz. lant mitter doervaert vanden sluijse als voersz. staet te waren, jaer ende dach alse
recht is alsmen vrij lant ende eijgen erve sculdich is te waren. Ende Jan Wouman voersz. lovede Gerijt
Hugensz. voern. hier of scadeloes te houden. Ende hier of beliede hem Jan Wouman voersz. wel
voldaen ende betaelt, den lesten penninc mitten eersten. Voert soe is voer ons scepenen voersz.
gecomen joncfrou Adriaen Sijmon Vredericxdr. van Zwieten, Jans wijf van der Hair als gemachticht
van Jan van der Haer hoer man, mit bezegelde brieve daer dese brief doersteken is ende gaf over mit
goeden voersien mit horen vrijen moet wille wel beraden mit blijden aenschijn ende mit lachende
monde ende schout quijt tot enen vrijen eijgen die huijssitten meesteren van sinte Barbren gasthuijse
voersz., diet nu zijn of naemaels wesen zullen totter armen huijssitten behoef sulke lijftochte vanden
ontfanck ende op buren der renten comende vanden voersz. lande als zij anden voersz. lande te
zeggen gehadt heeft tot desen dage toe. Ende joncfrou Adriaen voersz. lovede die huijssitten
meesteren voern. om hoer lijftocht ende om die renten comende vanden voersz. lande nimmermeer
aentalinge, aenspraecke noch moeijnisse te doen noch te doen doen in geenre manieren, noch mit
genen rechte geestelic of waerlic hoemen dat vinden of vizieren mach. In oirkonden dese brieve
bezegelt mit onsen zegelen. Int jaer ons heren duijsent vierhondert ende tsestich opten vierden dach
in septembrij.
Nr. 557 folio 146v. d.d. 26-06-1482.
Transficx.
Wij Gerijt Claesz. die Vroede ende Dirc van Werve scepenen in Leijden oirkonden dat voer gerechte
quamen die huijsitten meesteren van sinte Barberen gasthuijse, staende in Maerendorp in sinte
Pancraes prochie alse Jan Pietersz., Dirc Jansz. ende Danel Pietersz. bij consente des gerechts ende
gaven vanden armen huijssitten ende gasthuijse voersz. wegen over die heijlige geest meesteren tot
Leijden alse Ghijsbrecht Jansz., Gerijt Pietersz., Claes Heijnricxz. ende Jacop Boelinc tot des heijlige
geests behoef, twie brieven daer dese brief doersteken is, mit recht ende mit vonnesse als recht is.
Ende scepenen wijsden die voersz. heijlige geest meesteren ende diet namaels wesen zullen tot des
voersz. heijligen geests behoef daer mede te winnen ende te verliesen in allen schijn oft die huijssitten
meesteren voern. ende diet namaels wesen zullen vanden armen huijssitte ende gasthuse voersz.
wegen zelve waren. In oerkonden desen brieve bezegelt mit onse zegelen. Int jaer ons heren duijsent
vier hondert twie ende tachtich upten zes ende twintichsten dach in junio.
Nr. 558 folio 146v. d.d. 21-07-1501.
Drie morgen lands inden ambacht van Oestgeest leggende upte Maren.
Wij Jan Aernt Pouwelszsz. ende Dirck van der Boechorst scepenen in Leijden oirkonden dat voor ons
quamen Martijn Pietersz., Cornelis Pietersz., Marie Pietersdr. mit Pieter Paedze horen mannen
gerechte voochts hant ende Aechte Pietersdr. mit Phillips van Noorde horen man ende gerechte
voochts hant, voer hen zelven ende vervangende Jan Pietersz. horen broeder ende geliede dat sij
samentlicken overgegeven hebben ende geven over mit desen brieve die heijlige geest meesteren tot
Leijden alse Jacop Tuijninck, Claes Cornelisz., Joris Jansz. ende Jan Gerijtsz. tot des heijligen geests
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behoef een stucke lands, houdende drie morgen bijden hoop sonder maet gelegen inden ambocht van
Oestgeest. Ende heeft belegen an dat westeijnde die Maren, an dat oesteijnde die abt van Egmondt,
an dat suijteijnde sinte Katrijnen gasthuijs tot Leijden ende an dat noorteijnde die Barnardijten tot
Warmonde. Ende gelt nu ter tijt siaers thien rijnsce gulden thien groot twie capoenen ende een
mengelen roem jaerlicxe renten soe Pieter Jan Martijnszsz. horen vader dat den heijligen geest
voersz. in testamente gegeven ende gemaect heeft. Daer voer dat die heijlige geest meesteren tot
Leijden jaerlicx opten dach dat men Pieters voersz. memorie ende jaergetijde hout ten ewigen dagen
duerende, geven wtreijcken sullen gelijc hier nae bescreven staet nae wtwijsinge des instruments dat
daer of is. Te weten inden eersten sinte Katrijnen gasthuijs upten voersz. memorie dach twie pondt
paijments. Daer voer selmen elken siecken mensche die int gasthuijs voersz. zijn op zijn memorie
dach geven elcx een glas rijnsch wijn of romanie ende elc zieck mensch een schoon broot van een
doeijt. Item sinte Lijsbetten gasthuijs een pont paijment ende hier van selmen elc ziec mensch die int
voersz. gasthuijs sijn geven up zijn memorie dach elcx een glas rijnsch wijn of romenie ende elke
mensce een schoon broot van een doeijt. Item die Jacopinissen tot Leijden twie pont paijment ende
hier voer selmen elken nonne of suster geven op sijn memorie dach elcx een glas zoetwijn ende daer
toe elcx een scoon broot van een doeijt. Item die observannten buijten Leijden twie pondt paijment,
voer welke twie pont voersz. men sel hem te samen geven op sijn memorie dach derthien stuvers an
schonen broden ende die ander seventien stuvers selmen den broederen al gelijke omme scheijncken
op sijn memorie dach voersz. an rijnschen wijn ofte romannie. Item den armen Lazarusscen siecken
selmen geven thien stuvers ende dese thien stuvers voersz. selmen die voersz. armen altijt up sijn
memorie dach scheijncken an rijnsce wijn of romanie ende an schoon broot. Item die armen in Sijon
tot viertien armen toe, elcx een schoon broot van een grooten. Item die armen in sinte Stevens
clooster tot dertienen toe, elcx een schoen broot van eenen groten. Item die armen in sinte Annen
clooster tot dertienen toe, elcx een schoen broot van een groten. Ende alle dit voersz. broot selmen
den armen voersz. altijt geven up sijn memorie dach. Item soe sullen die heijlige geest meesteren
geven achte baghijnen vanden oudtsen van Pieter Sijmonsz. bagijnhof thien stuvers. Welke bagijnen
daer voer sijn graf des avonts ter vigelie ende des oechtens ter hoechmisse beleggen zullen mit een
zwart cleet ende mit groenen cruijde alse gewoenlic is ende sullen onder hem achten voersz. des
avonts van aenbeghijn d’vigelien ende des oechtens van aenbeghin d’hoechmisse tot die hoochmisse
wt is sitten bijden grave ende haer gebet lesen ende bidden voer die zielen van Pieter Jan
Martijnszsz. ende Mergriete Pieter Jorisz. dochter sijn wijf ende alle hoeren ouders ende kinderen
ende sullen onder die hoechmisse onder hem achten voersz. tsamen twie warf gaen offeren. Van
dese tien stuvers voersz. sel elke bagijn vanden voersz. achte bagijnen hebben des avonds ter vigelie
elcx enen comans grooten ende des ochtens na d’hoechmisse elcx anderhalve comans groten. Item
sinte Pieters kerc tot Leijden tien stuvers ende dese tien stuvers voersz. die sullen die kercmeesters
altijt manen ende ontfangen vanden heijligen geest meesteren acht dagen voer die memorie dach van
Pieter Jan Martijnszsz. voersz. ende hier voer sullen die kercmeesters altijt gehouden wesen die
voersz. heijlige geest meesters zeer naerstelic te bevelen alle die voersz. punten doechdelic te
volbrengen na die wterste wille van Pieter Jan Martijnszsz. voersz. Ende soe wat dan van die renten
voersz. overblijvet, dat sel dat heijlige geesthuijs hebben. Voert sijnt voerwaerden waert saecke dat
dese voersz. landen jaerlicx min gouden dan dese voersz. aelmisse bedragen die den heijligen geest
elcx wtreijct als voersz. is, dat sullen die heijlige geest meesters corten ende ofslaen elc aelmishuijs
sijn porcie ende andeel nader advenant ende grootheijt van dat die voersz. landen min gelden, wel
verstaende dat die heijlige geest meesters inder tijt wesende gehouden zullen wesen die voorsz.
landen om den meesten penninc te verhuijren ende niet an hem houden om selver te gebruijcken.
Ende indien die heijlige geest meesters inder tijt wesende die voorsz. landen an hem houden wilden
ende die zelver ghebruijcken, soe souden zij gehouden ende sculdich wesen alle die voorsz. aelmisse
wt te reijcken ende te voldoen in alle manieren als voersz. staet sonder enige cortinge of
verminderinge. Voort sijnt voorwaerden ende is wel voersproken als dat die heijlige geest meesteren
diet nu zijn ende namaels wesen sullen dit voorsz. landt niet en sullen vercopen, versetten, bezwaren
noch belienen, noch vanden heijlige geest verscheijden, noch vervreemden in geenre manieren, dan
sel altijt anden heijligen geest blijven ende staen om Pieters voersz. wterste wille ende testamente te
voldoen ende te onderhouden, in alre manieren als boven gescreven staet. Ende Martijn, Cornelis,
Marie mit Pieter Paedze horen man ende Aechte mit Phillips van Noorde hoeren man alle voersz. voer
hem selven ende vervangende tsamen Jan Pietersz. hoeren broeder, loveden mit gesamender hant
ende elc voer al die heijlige geest meesteren voersz. ende die namaels heijlige geest meesteren
wesen zullen, tot des voorsz. heijlige geests behoef dit voersz. landt inder manieren ende
voerwaerden voersz. vrij te waren, jaer ende dach als recht is ende alsmen vrij landt sculdich is te
waren inden ambacht van Oestgeest voersz. Ende Martijn, Cornelis, Marie mit Pieter hoeren man
ende Aechte mit Phillips hoeren man, allen voersz. loveden malcander ende elc den anderen van een
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vierendeel hier of scadeloes te houden. In oerconden dese brieve bezegelt mit onse zegelen. Int jaer
ons heren duijsent vijfhondert ende een upten een ende twintichsten dach in julio.
Nr. 559 folio 147v. d.d. 24-07-1424.
Zeven hont landts inden ambacht van Oestgeest.
Wij Jan Bertelmees IJmmenszsz. ende Willem van Alcmaed IJsbrantsz. scepenen in Leijden
oirkonden dat voer ons quam Gerijt vander Werve ende geliede dat hij vercoft heeft Dirc Willemsz. vier
hont lants gelegen inden ambocht van Oestgeest in IJsbrant van Dammen weer op die Mersch dat
hun anbestorven is van Semeijns van Dam sijn zweger. Ende heeft belegen an dat oesteijnde den
wech, an twesteijnde Floris Paedsz., Heijnrick Heijnricxz., Jan Jacopsz. ende Dirc Willemsz., an die
zuutzijde dat clooster van Reijnsburch, Onse Vrouwen camp plach te wesen Scouwers weijde, an die
noortzijde dat cloester van Reijnsburch, alle mit horen lande. Ende Gerijt vander Werve ende Gherijt
Hoflant loveden mit gesamender hnt ende elc voer al Dirck Willemsz. voersz. dit voersz. lant te waren,
jaer ende dach alse recht is alsmen vri volboden eijgen erve sculdich is te waren, wtgeset den
tijnspenninc dier op staet. Ende Gerijt vander Werve lovede Gerijt Hoflant hier of scadeloes te houden.
Voert soe liede him Gerijt vander Werve hier of voldaen ende betaelt, den lesten penning mitten
eersten. In oirkonde dese brieve bezegelt mit onse zegelen. Int jaer ons heren duijsent vierhondert
vier ende twintich opten twintichsten dach in julio.
Nr. 560 folio 147v. d.d. 16-12-1426.
Transficx.
Wij Gerijt Aerntsz. ende Aernt Heerman scepenen in Leijden oirkonden dat voer ons quam Jacop
Jansz. ende geliede dat hij vercoft heeft Dirc Willemsz. drie hont lants gelegen in IJsbrant van
Dammen zaet inden ambocht van Oestgeest. Ende heeft belegen an toesteijnde den wech, an dat
westeijnde Floris Paedsz., Heijnric Heijnricxz., Jan Jacopsz. ende Dirc Willemsz., an die zuijtzijde dat
cloester van Reijnsburch, Onser Vrouwen camp plach te wesen Scouwers weijde, an die noertzijde
dat cloester van Reijnsburch, alle mit horen lande. Ende Jacop Jansz. voersz. lovede Dirc Willemsz.
voersz. dit voersz. lant te waren, jaer ende dach alse recht is alsmen vrij eijgen landt sculdich is te
waren sonder den tijnspenninc dier op staet. Ende hier of liede him Jacop Jansz. voldaen ende betaelt
den lesten penninc mitten eersten. In oirkonde dese brieve bezegelt mit onse zegelen. Int jaer ons
heren duijsent vierhondert zes ende twintich opten sestienden dach in decembri.
Nr. 561 folio 147v. d.d.27-06-1453.
Transficx.
Wij Buekel Heerman ende Sijmon van der Woude scepenen in Leijden oirkonden dat voer gerechte
quam Dirc Willemsz. die lijndraeijer ende gaf over die heijlige geest meesteren van Leijden alse Claes
Claes Willemszsz., Jan coman Jansz., Huge Dobbensz. ende Jan Aelwijnsz. tot des heijligen geests
behoef twie scepenen brieve daer dese brief doersteken is, mit recht ende mit vonnesse alse recht is.
Ende scepenen wijsden die heijlige geest meesteren voersz. of diet naemaels wesen sullen, daer
mede te winnen ende te verliesen in allen schijn oft Dirc voersz. selve waer. In oirkonden dese brief
bezegelt mit onse zegelen int iaer ons heren duijsent vierhondert drie ende vijftich upten zeven ende
twintichsten dach in junio.
Nr. 562 folio 148 d.d. 14-05-1389.
Een morgen lants in Oestgeest gemeen mit tvoersz. lant.
Wij Jacop van der Hant Claesz. ende Gerijd Rijswijc scepenen in Leijden oirkonden dat voer ons
quam Mergriete IJsebrants wedue van den Dam ende geliede dat zij vrcoft heeft Jan Reijnoutsz. van
Buren een morgen lants die gelegen is inden ambocht van Oestgeest up die Merske in gemengeder
voer mit Willaems lande van Adrichem. Ende belegen heeft an die zuijtzijde mid lande dat den
godshuse van Onser Vrouwen kerc toe behoert ende an die noortzijde die abdisse van Reijnsburch
mid horen lande. Ende Mergriete voersz. ende Jan vanden Dam hoer zoen loveden mid gesamender
hant ende elc voer al Jan Reijnoutsz. voersz. dit voergenomde lant te waren, jaer ende dach alse
recht is ende men een vrie lant sculdich is te waren. Ende waer dat Jan Reijnoutsz. voersz. van desen
coop eenigen scade lede, dat lovede hem Mergriete ende Jan van Dam hoer zoen, up te rechten ende
te beteren. Ende Mergriete voirsz. beliede hoer hier of voldaen ende betaelt, den lesten penning
mitten eersten. In oirkonde dese brieve bezegelt mit onse zegelen. Int jaer ons heren duijsend drie
hondert negen ende tachtich upten viertienden dach in Meije.
Nr. 563 folio 148 d.d. de andere dag mei 1554.
Transficx.
Wij Aelbaren van Noerde ende Claes Claes Willemszsz. scepenen in Leijden oerkonden dat voer
gerechte quam Ghijsbrecht Hack Louwerisz. ende gaf over die heijlige geest meesteren van Leijden
alse Floris Claesz., Jan coman Jansz., Huge Dobbensz. ende Ghijsbrecht Kint tot des heijlige geests
behoef, een scepenen brief daer dese brief doersteken is mit recht ende mit vonnesse alse recht is.
Ende scepenen wijsden die heijlige geest meesteren voersz. of diet namaels wesen zullen tot des
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heijlige geests voersz. behoef mede te winnen ende te verliesen in allen schijn of Ghijsbrecht voersz.
zelve waer. Welken brief Ghijsbrecht Hack voersz. an bestorven is mit Katrijn Claesdr. zijn wijf, van
Alijt Claes Gerijtsz. wijf hore moeije. In oirkonde dese brief bezegelt mit onse zegelen. Int jaer ons
heren duijsent vierhondert vier ende vijftich opten anderen dach in meije.
Nr. 564 folio 148 d.d. 26-02-1438.
Zeven hont lants in Oestgeest gemeen mit tvoersz. landt.
Wij Wermbout Jansz. ende Willem van Alcmaed scepenen in Leijden oirkonden dat voer ons quam
Willem Martijnsz. ende geliede dat hij vercoft heeft Jacop Eversz. seven hont lants luttel min of meer
gelegen in den ambocht van Oestgeest. Ende heeft belegen an beijden zijden die abdisse van
Reijnsburch ende leggen gemengeder voir mit Dirc Willemsz. ende Jacop van der Spec, streckende
voer vanden wech after an Jan van Zijl Claesz. Lam. Ende Willem Martijnsz. voersz. lovede Jacop
Eversz. voersz. dese voersz. zeven hont lants te waren, jaer ende dach alse recht is alsmen vrij eijgen
lant ende erve sculdich is te waren ende alle commer of te doen die daer nu ter tijt op staet sonder
een tijns penninc tsiaers. Voert soe lide him Willem Martijnsz. voersz. hier of voldaen ende betaelt,
den lesten penninc mitten eersten. In oirkonde dese brief bezegelt mit onse zegelen. Int jaer ons
heren duijsent vierhondert acht ende dertich opten zes ende twintichsten dach in februario.
Nr. 565 folio 148 d.d. 10-01-1458.
Transficx.
Wij Gerijt Heerman ende Sijmon Paidze Pietersz. scepenen in Leijden oirkonden dat voer gerechte
quamen Floris Heijnricxz. ende Claes Jacop Everszsz. ende gaven samentlicken over Kerstijn Dirc
Reijnersz. weduwi eenen scepenen brief daer dese brief doersteken is mit recht ende mit vonnesse
alse recht is. Ende scepenen wijsden Kerstijn voersz. daer mede te winnen ende te verliesen in allen
schijn oft Floris ende Claes voersz. selve waren. Welken brief Floris voersz. behilict heeft mit Aechte
Jacop Evertsz.wedewi sijn wijf die Claes voersz. moeder was, die mits hoere doot daer in bestorven
is. Ende waert sake dat die landen inden voersz. principael brieve begrepen bij Jacop Evertsz. bij
Floris of bij Claes voersz. ijet becommert of belast waren mit eenigen brieven, renten of sculden boven
dat inhouden vanden voersz. principael brief daer dese brief doersteken is, dat geloveden Floris ende
Claes voersz. mit gesamnder hant ende elcx voer al Kerstijn voersz. dat of te doen ende hoer dat upte
rechten ende te beteren. Ende Floris ende Claes voersz. loveden malcander elc den anderen vanden
helft hier of scadelois te houden. In oirkonden dese brieve bezegelt mit onse zegelen. Int jaer on
heren duijsent vierhondert acht ende vijftich upten tienden dach in januario.
Nr. 566 folio 148 d.d. 16-05-1499.
Transficx.
Wij Pieter Heijnrick Reijnerszsz. ende Huge Hugensz. van Zwieten scepenen in Leijden oirconden dat
voerden gerechte quamen Aerst Harmansz. ende Willem Pietersz. van Aemsterdam ende gaven
samentlick over die heijlige geest meesteren binnen Leijden alse Aelwijn Pietersz., Dirc Aerntsz.
huijecoper, Adriaen Florisz. van Adrichem ende Joris Jansz. tot des heijligen geests behoef, twie
scepen brieven daer dese brief doersteken is mit recht ende mit vonnesse als recht is. Ende scepenen
wijsden die heijlige geest meesteren voersz. daer mede te winnen ende te verliesen, in alle schijn oft
Aerst ende Willem voersz. zelver waren. Ende waert sake dattet landt ende erve inden principalen
brief begrepen bij Aerst ofte bij Willem voersz. ijet becommert, belast ofte bezwaert waer boven dat
inhouden vanden principalen brief daer desen brief doersteken is, dat geloveden Aerst, Willem voersz.
ende Barbara Jacop Louwerisz. weduwi mit hoers gecoren voechts hant mit gesamender hant ende
elcx voer al die heijlige geest meesteren voorn. ofte diet naemaels wesen sullen tot des heijlige geests
behoef tot alre tijt of te doen opten rechten ende te beteren. Ende Aerst ende Willem voersz. loveden
mit gesamender hant ende elcx voer al Barbara voorn. hier of scadelois te houden. Ende Aerst ende
Willem voersz. loveden malcander elcx den anderen vander helfte hier of scadeloes te houden.
Welcke voersz. brieven daer dese brief doersteken is, Aerst ende Willem voorn. anbestorven zijn van
Jacop Louwerisz. die hoer beijder wijfs vader was. Ende die selve Jacop Louwerisz. mit Barbara
Dircxdr. zijn wijf te erve genomen heeft van Kerstijn Dirc Reijnersz. weduwe hoer moeder. In oirkonde
dese brieve bezegelt mit onse zegelen. Int jaer ons heren duijsent vierhondert negen ende tnegentich
opten zestienden dach in meije.
Nr. 567 folio 148v. d.d. Beloken Pasen 1412.
Vijf hondt lants gelegen ende gemeen als voeren.
Wij Vranc Pols ende Gerijt Pieter Gobburgszsz. scepenen in Leijden oirkondende dat voer ons quam
Govert Ghijsbrechtsz. ende geliede dat hij vercoft heeft Heijnric Heijnricxz. vijf hont lants tiendalven
gaerde min, luttel min of meer gelegen inden ambocht van Oestgeest. Ende heeft belegen an die
ztzijde dat goidshuijs van Oestgeest, an die noortzijde die Slage, an dat westend Pieter Josephsz.
ende an dat oestend den heerwech. Ende Govert Ghijsbrechtsz. lovede Heijnrick Heijnricxz. dit
voersz. lant te waren, jaer ende dach alse recht is alsmen een vrij eijgen erve sculdich is te waren.
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Voert liede him Govert Ghijsbrechtsz. hier of voldaen ende betaelt, den lesten penninc mitten eersten.
In oirkond dese brieve bezegelt mit onse zegelen. Int jaer ons heren duijsent vierhondert ende twalef
opten Beloken Paeschdach.
Nr. 568 folio 148v. d.d. 22-01-1543.
Een brief gescreven bij Gerijt Jan Kerstantszsz. hant, daerbij hij bekent heeft die voorsz. 5 hont
lands vercoft te hebben den heijligen geest.
Ic Gerijt Jan Kerstantszsz. bekenne ende lijden dat ick vercoft hebbe die heijlige geest meesters
binnen Leijden als oude Dirc Jansz., Heijnric Florisz. van Wassenaer, Quierijn Allaertsz. brouwer ende
Dirc Fransz. Goel tot des heijlige geest behoijf, vijf hont lants tiendalve gaerde mijn, luttel min of meer
gelegen inden ambocht van Oestgiest na wt wijsen een ouden brief, wesende in date duijsent
vierhondert ende twalef up Bloeken Paescedach, die welke brief ick Gerijt Jansz. voersz. den heijlige
geest meesters voern. gelevent hebbe. Ende dit voersz. lant is mijn anbestorven van Willem Jan
Kerstantszsz. mijn broeder zaliger memorie. Ende ick Gerijt Jansz. voersz. belove den heijlige geest
meesters voern. of diet namaels wesen sullen tot des heijlige geest behoef tvoersz. lant vrij te waren,
jaer ende dach als men vrij lant sculdich is te waren inden ambocht van Oestgeest voersz. Ende ic
Gerijt Jansz. voersz. bekenne ende lijde vanden heijlige geest meesters voorn. wel voldaen ende
betaelt te wesen. In kennisse der waerheijt soe hebbe ic Gerijt Jansz. dit selve gescreven ende mijn
naem hier onder gestelt. Opten 22 e dach in januario anno duijsent vijfhondert ende drie ende veertich
na scrijven der stede van Leijden. Ondergeteijckent Gerijt Jan Kerstantszsz.
Nr. 569 folio 149 d.d. 06-06-1448.
Een morgen lands gelegen inden ambacht van Oestgeest.
Wij Joest Heijnricxz. ende Vranc van der Does scepenen in Leijden oirkonden dat voer ons quam
Floris van Alcmade ende geliede dat hij vercoft heeft die heijlige geest meesteren van Leijden alse
Claes Gerijtsz., Sijmon Jan Stiensz., Jan Claesz. ende Phillips van Gaglenberch tot des heijligen
geests behoef een morgen lands luttel mijn of meer gelegen inden ambocht van Oestgeest op die
Morsch in een camp ghehieten die Woert. Ende heeft belegen an die noortsijde Machtelt Pieter
Vincken wedewi, an die zuijtzijde meester Jacop Gerijtsz. van Santhorst, streckende voer uter
banweteringe ghehieten die Zijp, after an een weteringe oick gehieten die Zijp. Ende Floris van
Alcmade voersz. ende Boudewijn van Dorp loveden mit gesamender hant ende elcx voer al die
heijlige geest meesteren voersz. of diet namaels wesen zullen tot des heijlige geest behoef dit voersz.
lant vrij te waren, jaer ende ach alse recht is ende alsmen vrij lant sculdich is te waren. Voert soe
beliede hem Floris voersz. hier of wel voldaen ende betaelt, den lesten penninc mitten eersten. Ende
Floris van Alcmade voersz. lovede Bouwen voorn. hier of scadeloes te houden. In oirkonden dese
brief bezegelt mit onsen zegelen. Int jaer ons heren duijsent vierhondert acht ende veertich opten
sesten dach in junio.
Nr. 570 folio 149 d.d. 10-01-1500.
Een morgen lands gelegen inden voersz. ambachte.
Wij Philli(p)s Nachtegael ende Willem Stoop scepenen in Leijden oerkonden dat voer ons quam Jacop
Heerman ende geliede dat hij vercoft heeft die heijlige geest meesteren binnen Leijden alse Aelwijn
Pietersz., Dirc Aerntsz., Adriaen Florisz. van Adrichem ende Joris Jansz. ende die gene diet namaels
wesen sullen totten heijlige geest behoef, een morgen lants gelegen inden ambocht van Oestgeest
gemeen mit die joncfrou Jan Heermans wedewi ende tclooster ter Lede in aan campe van vier morgen
lants ende bruijct die voersz. morgen lants nu ter tijt Dirc Jansz. om twie rijnsce gulden tsiaers tstuc
veertich groot. Ende heeft belegen an die noortsijde Claes Diert, an die zuijtsijde den dijc, streckende
vande weteringe tot ande joncfrou Jan Heermans weduwen lant. Ende Jacop Heerman voersz. lovede
die heijlige geest meesteren voorn. ende diet namaels wesen zullen totten heijligen geest behoef dit
voersz. morgen lants vrij te waren, jaer ende dach als recht is ende alsmen vrij lant ende eijgen erve
sculdich is te waren gelijck buijrlant inden ambocht daert gelegen is. Voort soe beliede hem Jacop
Heerman van dese cope wel voldaen ende betaelt, den lesten penninck mitten eersten. In oirconde
dese brieve bezegelt mit onse zegelen. Int jaer ons heren duijsent ende vijfhondert opten tienden dach
in januario.
Nr. 571 folio 149 d.d. 18-05-1441.
Een gouden rijns gulden tsiaers staende up een morgen lants in Oestgeest.
Wij Jan Taeij ende Joest Heijnricxz. scepenen in Leijden oirkonden dat voer ons quam Jan Jans zoen
ende geliede dat hij vercoft heeft die heijlige geest meesteren tot Leijden alse Dirc Willemsz., Floris
Claesz., Boudijn Harmansz. ende Wermbout Claesz. tot des heijligen gheests behoef enen gouden
rijnsce gulden of paijment hore waerde tsiaers. Te betaelen alle jaer tot meije. Te versien ende
staende up een morgen lants gelegen inden ambocht van Oestgeest mit gemengeder voer mit sijn
suster ende sijn broeder. Ende heeft belegen an die zuijtzijde Gerrit Louwerisz., an die noortzijde Jan
Bort, ant oesteijnde Aernt Dierx zoen, streckende upwaerts anden Rijndijc. Voort soe sijt voorwaerde
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dat up dit voersz. lant geen renten en staen dan dese voersz. rijnsche gulden tsiaers ende dattet een
vrij commerlois lant is. Ende waer dat sake datter ijet an gebrake, dat lovede Jan voersz. ende Boudijn
Gerijtsz. mit gesamender hant ende elcx voer al den heijligen geest voorsz. dat upte rechten ende te
beteren. Ende Jan voersz. lovede Boudijn voersz. hier of scadelois te houden. Voert soe liede him Jan
voersz. hier of wel voldaen ende betaelt, den lesten pennin mitten eersten. In oirkonde dese brief
bezegelt mit onse zegelen. Int jaer ons heren duijsent vierhondert een ende viertich upten achtiensten
dach in meije.
Nr. 572 folio 149v. d.d. 10-09-1474.
14 morgen lands inden ambacht van Voerhout.
Wij Heijnric van der Laen ende Jan van Lochorst scepenen in Leijden oirkonden dat voer ons quam
Claes die Vriese ende geliede dat hij die heijlige geest meesteren tot Leijden alse coman Dirc
Gerijtsz., Jan Florisz., Dibbout Harmansz., Willem Heijnricxz. ende Pieter Reijmbrantsz. tot des heijlige
geests behoef vercoft heeft die Waensate die hij leggende heeft inden ambocht van Voerhout an twien
campen mit een croft daer anleggende, houdende al te samen ontrent viertien morgen lants bijden
hoop sonder maet soe groet ende clien als Bertelmees Jansz. ende Dirc Jacopsz. die nu ter tijt
gebruijcken. Des heeft heer Jan Vlamincx proven wten tien morgen vanden voersz. viertien morgen
een nobel tsiaers. Ende die voersz. lande hebben belegen an dat suijteijnde ende an dat westeijnde
die graeflichs van Hollant mitten landen tot Teijlingen gehieten Teijlingerlant ende an die noortzijde die
graeflicheijt voersz. mit der wildernisse ende voert an Jacop Florisz. lant, heer Ghijsbrecht de Rode
ende Willem Bartoens lant mit eggen ende mit eijnden. Ende Claes die Vriese voersz. ende Gerijt
Heerman geloveden mit gesamender hant ende elcx voer al die heijlige geest meesteren voorn. ende
diet namaels wesen zullen tot des voersz. heijlige geests behoef die voersz. landen inder manieren
voersz. te waren, jaer ende dach alse recht is ende allen commer of te doen die daer nu ter tijt op
staet sonder wt die tien morgen lants enen nobel tsiaers als voersz. is ende twie scelling goets gelts
tsiaers die de graeflicheijt van Hollant heeft up die vier morgen vanden voersz. viertien morgen lants.
Ende Claes die Vriese voersz. lovede Gerijt Heerman voorn. hier of scadeloes te houden. Voort soe
beliede hem Claes die Vriese voersz. hier of wel voldaen ende betaelt, den lesten penninc mitten
eersten. In oirkonden dese brieve bezegelt mit onse zegelen. Int jaer ons heren duijsent vierhondert
vier ende tseventich upten tienden dach van septembrij.
Nr. 573 folio 149v. d.d. 26-01-1482.
Transficx.
Wij Jan Aernt Pouwelszsz. ende Floris Pietersz. scepenen in leijden oirkonden dat voer gerechte
quamen die heijlige geest meesteren tot Leijden alse Gijsbrecht Jansz., Pieter Jan Clarensz., Claes
Heijnricxz. ende Jacop Boelinck bij consent des gerechts ende gaven van des heijligen geests voersz.
wegen over Claes Hugensz. tot behoef meester Willem Claesz. enen scepen brief daer dese brief
doersteken is mit recht ende mit vonnesse alse recht is. Ende scepenen wijsden Mr. Willem voorn.
daer mede te winnen ende te verliesen in allen schijn oft den heijligen geest voorn. selve waer. Ende
die heijlige geest meesteren voersz. belieden hem van des voersz. heijligen geests wegen hier of wel
voldaen ende betaelt, den lesten penninc mitten eersten. Mits houdt ende een pont groot vlaems die
zij daer voer totten armen behoef ontfangen hebben, daer mede dat coren gecoft is om dat an broot
onder den armen binnen der stede van Leijden te delen ende daer bij te lenen, soe alst up dese tijt
over al binnen den lande grote ende zwaren dieren tijt is van coren ende ander vijtalije. In oirkonden
dese brieve bezegelt mit onse zegelen. Int jaer ons heren duijsent vierhondert twie ende tachtich
upten zes ende twintichsten dach in januario.
Nr. 574 folio 149v. d.d. 22-05-1504.
Transficx.
Wij Heijnric van Alkemade ende Jan Heerman scepenen in Leijden oirkonden dat voerden gerechte
quam Jan Lijsbeth Claes Hugensz. wedewie mit hoers gecorens voochts hant voer hoer zelven ende
Mr. Heijnric van Eshoven als testamentoer ende executoer van Mr. Willem Claesz. priester haren
broeder. Ende gaven over die heijligeest meesteren van Leijden alse Aernt Heerman, Jan Aerntsz.
van Beringe, Cornelis Jansz. van Delf ende Willem van Lodesteijn tot des heijligen geest behoef twie
scepenen brieven daer dese brief doersteken (is) mit recht ende mit vonnesse als recht is. Ende
scepenen wijsden die heijlige geest meesteren voersz. ende die gene diet naemaels wesen zullen tot
des heijlige geest behoeft daer mede te winnen ende te verliesen in allen schijn oft der voorn. Jan
Lijsbet ende meester Heijnric inden name als boven selver waren. Welke landen inden principalen
brief begrepen meester Willem Claesz. priester saliger gedachte die tot Coelen gestorven ende
oflijvich geworden is, den heijligeest in testamente gemaect ende besproken heeft. In oirkonde dese
brie bezegelt mit onse zegelen. Int jaer ons heren duijsent vijfhondert ende vier upten twie ende
twintichsten dach in meije.
Nr. 575 folio 150 d.d. 27-01-1479.
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Vijf morgen lants inden ambocht van Warmondt upt Zweijlant.
Wij Pieter Jansz. van Noortich ende Willem Claesz. scepenen in Leijden oirkonden dat voer ons quam
Hobbe Pietersz. ende geliede dat hij vercoft heeft die heijlige geest meesteren tot Leijden alse Floris
Pietersz., IJsbrant Heijnricxz., Claes van Leeuwen ende Otte Heijnricxz. tot des heijligen geests
voersz. behoef vijf morgen lants bijden hoop sonder maet gelegen upt Zweijlant inden ambocht van
Warmonde. Ende hebben belegen an die westzijde Adriaen Vranckensz., an die zuijtzijde Jacop
Geerlofsz., an die oestzijde die vaert ende an die noortzijde den Zweijlant. Ende Hobbe voersz. lovede
die heijlige geest meesteren voorn. ende diet namaels wesen sullen tot des voersz. heijligen geests
behoef dese voersz. vijf morgen lants inder manieren voersz. vrij te waren jaer ende dach alse recht is
ende alsmen vrij lants ende eijgen erve sculdich is te waren. Ende hier of beliede hem Hobbe voersz.
wel voldaen ende betaelt, den lesten penninc mitten eersten. In oerkonde dese brieve bezegelt mit
onsen zegelen. Int jaer ons heren duijsent vierhondert negen ende tseventich opten zeven ende
twintichsten dach in januario.
Nr. 576 folio 150 d.d. 01-12-1473.
Vier morgen ende twie hont lants inden ambocht van Warmont.
Wij Aernt Heerman ende Coen van Oesterwic scepenen in Leijden oirkonden dat voer ons quamen
heer Gerijt Willem van Oestgeestsz. priester mit zijn gecorens voochts hant, IJsbrant Willem van
Oestgeestsz. ende Hillegont Willem van Oestgeestsdr. mit hoers gecorens voocht hant ende geliede
dat sij samenliken vercoft hebben Dirc Gerijtsz. vier morgen ende twie hont lants bij den hoop sonder
maet gehieten die Hoge Blanckenes, gelegen inden ambocht van Warmonde. Ende hebben belegen
an die oestzijde den Zweijlant, an die westzijde Fije Jacop Jansz. mit hoeren kinden, an dat
noorteijnde die Laeck ende an dat zuijteijnde Jacop Claesz. Ende heer Gerijt, IJsbrant ende Hillegont
voersz. loveden mit gesamender hant ende elcx voer al Dirc Gerijtsz. voorn. dese voersz. vier morgen
ende twie hont lants inder manieren voersz. vrij te waren. Ende heer Gerijt, IJsbrant ende Hillegont
voersz. loveden malcander elc den anderen van een derdendeel hier of scadelois te houden. Voort
soe belieden heer Gerijt, IJsbrant ende Hillegont voersz. hier of wel voldaen ende betaelt, den lesten
penninc mitten eersten. In oirkonden dese brief bezegelt mit onsen zegelen. Int jaer ons heren
duijsent vierhondert drie ende tseventich opten eersten dach in decembri.
Nr. 577 folio 150 d.d. 08-11-1507.
Transficx.
Wij Dirck van Werve ende Willem Heerman scepenen in Leijden oirkonden dat voerden gerechte
quam Jacop Leeu ende gaf over die heijlige geest meesteren binnen Leijden als Aernt Heerman,
Willem van Lodensteijn, Huijch Mees ende Jan Gerijtsz. Smalinc ende die gene diet namaels wesen
zullen tot die voersz. heijlige geest behoef eenen scepenen brief daer dese brief doersteken is mit
recht ende mit vonnesse als recht is. Ende scepenen wijsden die heijlige geest meesteren voersz. diet
nu zijn ende namaels wesen sullen daer mede te winnen ende te verliesen, in allen schijn oft Jacop
voorn. zelve waer. Ende waert zake dat die landen inden principalen brief begrepen ijet becommert,
belast of bezwaert boven tinhouden vanden voersz. scepenen brief daer desen brief doersteken is,
dat gelovede Jacop voersz. den heijlige geest tot alre tijt of te doen op te rechten ende te beteren. Te
versien ende te verhalen an twie ende twintich morgen lants gelegen inden ambocht van Zoeterwoude
ende heeft belegen an die oestzijde die Zweet, aen die westzijde derfnamen van Clemense Dirc
Gerijtsz. dochter, an die noortzijde Mees Gerijtsz. Laen ende an die zuijtzijde Vranc Meesz. Ende
voert meer te versien ende te verhalen an alle die goeden die Jacop voersz. nu ter tijt heeft ende
namaels vercrijgen mach, zij zijn roerende ende onroerende, waer ende waer an die gelegen zijn
binnen der stede van Leijden of daer buijten. Welcke voersz. brief Jacop voern. an gecomen is van
Adriaen Lambrechtsz. zijn vader ende Adriaen voirn. an gecomen was mit Clemense Dirc Gerijtsz.
dochter zijn wijf. In oerkonden desen brief bezegelt mit onsen zegelen. Int jaer ons heren duijsent
vijfhondert ende zeven opten achten dach in novembrij.
Nr. 578 folio 150v. d.d. 03-12-1508.
Twee perchelen van landen in Warmont, deen 2 morgen ende dander 11 hont.
Ic Willem Gerijtsz. scout inden ambocht van Warmondt doe condt allen luijden dat voer mij quam
Claes Vos poorter tot Leijden ende geliede dat hij vercoft heeft die heijlige geest meesteren tot Leijden
alse Aernt Heerman, Willem van Lodensteijn, Huge Meesz. ende Jan Paeds ende die gene diet
namaels wesen zullen tot des heijlige geests behoef twie stucken lants bijden hoop sonder maet,
gelegen tot twie plaetsen beijde inden ambacht van Warmont. Daer of dat een stucke gelegen is opte
Laec voer twie morgen ende heeft belegen an die zuijtoestzijde sinte Katrijen gasthuijs tot Leijden, an
die noortwestzijde dat Hongervelt behorende sinte Katrijnen gasthuijs ende Jacop Mathijsz., an dat
zuijtwesteijnde die Laec ende an dat noert oesteijnde IJsbrant Mouwerijnsz. Ende dat ander stucke
lants is gelegen voer elf hont lants op Hemmeer ende heeft belegen an die noert oestzijde Gerijt
Heren erfnamen ende na dat zuijtoesteijnde den houtvester, an die zuijtwestzijde Jan Kerstantsz.
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ende an dat noortwesteijnde Hemmeer voern. Ende Claes Vos voersz. ende meester Davidt Maria
gelovede mit gesamender hant ende elcx voer al die heijlige geest meesteren voern. ende diet
namaels wesen sullen tots voersz. heijlige geest behoef dese voersz. twie stucke lands vrij te waren
jaer ende dach als recht is ende alsmen vrij lant ende eijgen erve sculdich is te waeren inden ambocht
daert gelegen is. Ende Claes Vos voersz. gelovede Mr. Davidt voorn. hier of scadeloes te houden.
Voert soe beliede hem Claes Vos voersz. van dese cope wel voldaen ende betaelt, den lesten
penning mitten eersten. Alle ding sonder arch ofte list. Hier waren bij ende over als tuijgen ende
buijrluijden inden ambocht voersz. Bouwen Doensz. ende Gerijt Foeijtgensz. In kennesse der
waerheijt zoe heb ic Willem Gerijtsz. scout voersz. dese brief bezegelt mit mijnen zegel hier an
gehangen upten derden dach in decembrij anno 1500 ende acht.
Nr. 579 folio 150v. d.d. woensdag na Pontiaansdag 1341.
Een pondt tsiaers up 4 morgen lants geheten Smelric gelegen in Warmondt, waer van een deel
of gecocht is.
Wij Huge Phillipsz. ende Willaem Willaemsz. scepenen in Leijden maken condt alle luijden dat Gered
Hogestraet, Gered Claesz. sone quam voer ons ende geliede dat hij scondich is Dieric Boenen een
pont hollants vrijs gelds siaers jaerlicx, te virsien op vier morgen lands die gehieten sien de Smelric
ende gelegen sien te Warmonde in Jacops ambocht vande Woude. Ende dese renten jaerlicx te
betaelen op sente Martijns dach inden winter alse lanthuijr penningen. In oirkonde desen brieve
bezegelt mit onse zegelen. Gegeven int jaer ons heren duijsent driehondert een ende viertich des
swoensdages na sente Ponsekiaens dage.
Nr. 580 folio 151 d.d. dinsdag na Willibrordus dag 1384.
Transficx.
Wij Heijric Willemsz. ende Jan Grietensz. scepenen in Leijden oirkonden dat voer gerechte quam Dirc
van der Geest ende gaf over Vranke Diedwarensz. ende Pieter Buijtewech nu ter tijt heijlige geest
meesters in sinte Pieters kerck te Leijden enen scepene brief daer dese scepenen brief doer gesteken
is, mid recht ende mid vonnesse alse recht is. Ende scepenen wijsden die heijlge geest meesters
voersz. of namaels wesen sullen mede te winnen ende te verlieden tots heijligen geests behoef
voersz. geliken oft Dirc van der Geest voersz. selve waer. In oirkonde dese brief bezegelt mid onse
zegelen. Int jaer ons heren duijsend drie honderd vier ende tachtich tsdijnxdages na sinte Wilboorts
dach.
Nr. 581 folio 151 d.d. 14-07-1444.
Een wilhelmus scilt tsiaers staende op 4 hont lants in Warmont.
Kanttekening: Offgelost opten 18e meije 1620 bijde possesseurs van de vier hondt lants int blanck van desen geroert (tot) 7
stuver van ses ende dertich gulden tegens den penninck vier ende twintich, het verloop zedert St. Margriet tot (….) dage toe
daer inne gerekent, vide den blaffert vanden zelven jaere folio twee aldaer. Dus quijt.

Wij Dirc Renger Dirc Nuweveensz. ende Willem Foijtgen van Zijl scepenen in Leijden oirkonden dat
voer ons quam Dirc Jansz. ende geliede dat hij vercoft heeft heeft die heijlige geest meesteren van
Leijden tot des heijlige geests behoef alse Floris Claesz., Wermbout Kerstantsz., Claes Post, Screvel
die Bruijn ende Sijmon Jan Stiensz. een wilhelmus hollantse scilt of paijment hore waerde tsiaers. Te
betalen alle jaer tot sinte Margriete dage. Te versien ende staende op vier hont lants gelegen inden
ambocht van Warmonde ende heeft belegen an die een sijde heer Pieter Aerntsz. ende an die ander
sijde die kercwech, streckende uter Leede an den heerwech. Ende Dirc voersz. ende meester Jacop
Spronc lovede mit gesamender hant ende elcx voer al die heijlige geest meesteren voersz. tot des
heijlige geests behoef diet nu sijn of namaels wesen sullen dese voersz. renten vrij te waren jaer ende
dach alse recht is alsmen vrij renten sculdich is te waren. Ende Dirc voersz. lovede Mr. Jacop hier of
scadeloes te houden. Voort soe beliede hem Dirc voersz. hier of wel voldaen ende betaelt, den lesten
penninc mitten eersten. In oirkonden dese brieve bezegelt mit onsen zegelen. Int jaer ons heren
duijsent vierhondert vier ende veertich opten viertiensten dach in julio.
Nr. 582 folio 151 d.d. 05-01-1469.
Dertich scellingen gecomen van Jan van Poelgeest staende up een stuck lant in Warmont.
Wij Dirc van Zijl Jansz. ende Jacop van Noorde scepenen in Leijden oirkonden dat voer ons quamen
die heijlige geest meesteren van Leijden alse Claes die Grebber, coman Dirc Gerijtsz., Isbrant
Heijnricxz. die appoteker ende Dirc Wouter Danelsz. bij consent des gerecht an die een zijde ende
Jan van Poelgeest an die ander zijde ende geliede dat zij tsamen overgecomen zijn van eenre ewiger
memorie ende jaergetijde die Jan van Poelgeest voersz. ter eeren goeds ende tot salichs zijnre zielen
geordineert ende gemaect heeft, alle jaer te doen in sinte Pieters kerck bij consent wille ende
goetduncken des eersamen ende geestelicken heren Jacops van der Woirdt Martijnsz. commenduijr
ende cureijt der voorsz. kerke in sulker manieren als hier na volget ende bescreven staet. Dats te
weten dat die heijlige geest meesteren voersz. voer hem ende voerden genen die namaels heijlige
geest meesteren wesen sullen, an genomen hebben van Jan van Poelgeest voersz. om tot ewigen
dagen durende alle jaer te doen doen in sinte Pieters kerck opt hoge altaer vander voersz. kercke des
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eersten manendages nae sinte Ponsiaens dage terstont als die pruve wt gesongen is, een singende
misse van requiem die welke misse doen sal de commenduijr vander voersz. kerck, die nu is of
naemaels wesen sal of een van zijn cappellanen van der duijtse oerde, indient hem belieft of een
ander eersaem priester die inder cantorie vanden Seven Getijden niet en is. Ende die zang aen die
die Seven Getijden dagelicx singe die sullen mit hoer twie cor..len die voersz. misse statelic ende
bequamelick singen. Item soe sullen die heijlige geest meesteren van des heijligen geests wegen alle
jaer opten voorsz. memorie dach des ochtens goets tijts voer dat men die voersz. misse begint doen
setten an die nappe gehieten sancia sancionis een candelaer mit drie schoene eerlicke stalkaersen
die welke men ontsteken sal recht voer dat in troitum vander misse ende sullen die misse tijt wt
barnen tot dat die priester die de misse ghedaen heeft mitten twie cappelanen vander duijtscer oirde
mitten sangeren vanden Zeven Getijden ende mitten cappelanen van der voersz. kercke tot drie ende
dertigen toe ende mitten twie coralen geweest hebben ten grave aldaer die voersz. candelaer mitten
drie kaerssen staende is daer een zwart cleet geleijt sel wesen dat Jan van Poelgeest voersz. daer toe
gemaect, geordineert gegeven ende den costeren tsinte Pieters gelevert heeft die dat truwelic ende
wel bewaren zullen. Welc cleet die costeren van sinte Pieters voersz. alle jaer opte voorsz. memorie
dach leggen sullen boven op die trappe van sancta sanctorije voer die voersz. candelaer mitten drien
kaerssen. Ende dat voersz. cleet selmen allien bezigen totter voersz. memorie behoef ende anders
niet. Ten waer offer een priester storve die men sijn wtvaert inden voersz. kercke doen soude ende
men des begeerde mid wtvaert te bezigen, dien zel men mogen doen te bezigen ende nijemant
anders. Item die priester die de voersz. misse doet sel altijt inder misse bidden voer Jan van
Poelgeest, voer joncfrou Margriete van Zwieten zijn wijf, voer hoer beijder kinderen ende voer hoer
beijder ouders ende voert voer die gene daer Jan van Poelgeest zijn begeerte voer geweest heeft
ende die alle te samen in sijn memorie van der misse hebben. Ende teijnden der voersz. misse sel die
priester die de misse gesongen heeft in zijn religie soe hij inder misse gestaen heeft of gaen ten
voersz. beleijden grave hebbende een quast mit wijwater in sijn hant daer bij hem comen zullen alle
die voersz. heeren ende bidden voor alle die weigeren personen zielen ende samentlic daer lesen die
psalme miserete met deus ende profundis mitten collecte pro desunctis daer toe dienende ende ter
wijlen dat die heren te grave staen lesen soe sellen die heijlige geest meesteren inder tijt wesende
aldaer geven te memorie den commenduijr of hem senden waert dat hij niet jegenwoordich en waer
twie scellingen comans paijment ende den genen die de misse gedaen heeft twie scellingen paijment
voer die misse ende voer memorie ende elken cappellaen vanden oerde zes penningen paijmente.
Ende waert dat sij daer niet tiegenwoerdich en waren overmits dat zij onledich waren inden dienste
vanden cuere, het zij in misse te lesen in biechte te horen of dat zij mitten heijligen sacramente wt
waren of anders hoe dat soe gevallen mochte soe sullen sij nochtant hoer memorie hebben of zij
tiegenwoerdich waeren ten grave ende elken sanger die in den cantorie vanden Zeven Getijden sijn
tot achte heren toe, die de voersz. misse hebben helpen singen elcx twalef penningen paijments voer
die misse ende voer memorie. Ende die twie coralen tsamen twalef penningen paijments ende elken
cappellaen tot drie ende dertigen toe daer tiegenwordich wesende of inden dienste goeds alse misse
te lesen staende zijn sonder arch of liste elcx twie penningen paijments ende den overcoster ende den
ondercoster elcx van hen twalef penningen paijments. Ende sullen mede daer voer alle jaer opte
voorsz. memorie dat cleet ten voersz. grave leggen als voersz. staet. Ende hier voer heeft Jan van
Poelgeest voersz. den heijligen geest voorn. gegeven ende bewijst dertich scellingen hollants comans
paijments tsiaers. Te betalen alle jaer tot Voerscoten ende tot Valkenburger marcte. Te versien ende
te verhalen ende staende op een stucke lands dat Jan van Poelgeest voersz. leggende heeft inden
ambocht van Warmonde ende bruijct nu ter tijt Claes Jacopsz. om drie pont zes scellingen ende achte
penningen paijments tsiaers. Ende heeft belegen an die zuijtwestzijde die Hoge Weijde ende an die
noortoestzijde Claes Jacopsz., streckende uter Lee tot voer anden wech. Ende Jan van Poelgeest
lovede die heijlige geest meesteren voersz. diet namaels wesen sullen tot des heijligen geests behoef
dese voersz. dertich scellingen paijments tsiaers vrij te waren jaer ende dach alse recht is ende als
men vrij renten op eijgen erve ende lande sculdich is te waren. Ende hier of zijn drie brieven daer of
dat heeft den heijlige geest den enen, Jan van Poelgeest den anderen ende heer Jacop van der
Woerdt Martijnsz. commenduijr ende cureijt van sinte Pieters kerc den derden. In kennesse der
waerheijt soe hebben wij scepenen voersz. desen brieve bezegelt mit onsen zegelen hier an
gehangen. Ende want Jan van Poelgeest dese memorie mid voersz. kercke te doen inden manieren
voersz. gemaect heeft bij consent ende beliefte van mij Jacop van der Woerdt Martijnsz. commenduijr
ende cureijt der kercke voersz. ende mij vriendelick gebeden heeft dit te willen confirmeren ende te
vestigen. Soe hebbe ic Jacop van der Woerdt Martijns zoen commenduijr ende cureijt vanden voersz.
kercke voer mij ende mijne nacomelingen commenduijren ende cureijten der voersz. kercke ter
vriendelicker bede Jans van Poelgeest voersz. vander voersz. cuere wegen dese voersz. memorie te
doen inden voersz. kercke ende opt hoge altaer als voersz. is geconfirmeert ende gevesticht,
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consumere ende vestighen mit desen brieve sonder weder seggen of wederspreecken in eeniger
manieren. Ende des te oerconde ende tot eenre meerdere zeeckerhede soe heb ic desen brieve
mede bezegelt mit mijnen zegele hier an gehangen. Gegeven int jaer ons heren duijsent vierhondert
negen ende tzestich opten vijften dach in januario.
Nr. 583 folio 152 d.d. 12-01-1469.
Noch van des voersz. Jan van Poelgeests memorie.
Ic Jan van Poelgeest doe condt allen luijden ende bekenne mit desen brieve dat ic mitten heijlige
geest meesteren van Leijden alse Claes die Grebber, coman Dirc Gerijtsz., IJsbrant Heijnricxz. die
appoteker ende Dirck Wouter Danelsz. over gecomen sijn ende andere heijlige geest gemaect hebbe
in een ewige memorie om te doen alle jaer in sinte Pieters kerc des manendage na sinte Ponciaens
dage een singende misse van requiem. Ende dat die heijlige geest meesteren van Leijden als die
misse wt is ende die priesteren te grave staen om te lesen die psalme misse mei de.. ende psundis
mitten collatie daer toe dienen perdefunti, alsdan den selven heren geven sullen sulke punicie als ic
daer toe geordoneert hebbe. Ende want die heijlige geest meesteren versorgende sijn als die
priesteren te grave comen als voersz. is ende hoer memorie ende presencie gegeven ende gedeelt
wordt waert dat die priesteren die die punicie ende memorie ontfange ende die voersz. psalme niet en
lasen dat die voersz. heijlige geest meesteren ende die namaels heijlige geest meesteren wesen
sullen, mits die hoer consiencie bezwaert ende belast soude wesen. Soe ist dat ic Jan van Poelgeest
voersz. voer mij ende mijn erven om die heijlige geest meesteren voersz. ende hoer naecomelingen
van die (sairpele) in hoere conciencie te vrijen hemluijden daer of ontlasten ende verclaren mit dese
brieve dat mijn meninge ende begeerte opten heijligen geest meesteren voersz. die tangenomen
hebben van des heijlige geests wegen ende hoer nacomelingen niet anders en is dan dat sij die
voorsz. misse jaerlicx sullen laten doen ende die candelaers mitten drie stalkaerssen setten sullen
laten ende tgraf bij den coster mitten zwarten clede doen beleggen ende die presencie deelen als ick
dat geordineert hebbe. Ende of die priester die de misse singet inder misse niet en bidden noch en
doet als ic begeert hebbe of dat die priesteren die te grave comen die psalmen mitter colite niet en
lasen als ic oec dat begeert hebbe, tselve dat alsoe gebuert bevele ic elck vanden vanden priesteren
hoer consciencie ende dat zij hem selve daer in bewaren ende quijten als zij sculdich zijn te doen
ende ontlasten ende brurije daer of die heijlige geest meesteren voersz. ende hoer personen ende elc
hoer consciencie. Ende dat zij mitter deelinge der voersz. presencie ende memorie voornt vrij ende
quijt wesen sullen. Ende hebben des te oirconden dese brieve bezegelt mit mijnen zegele hier
angehangen. Int jaer ons heren duijsent vierhondert negen ende tzestich opten twalesten dach in
januario.
Nr. 584 folio 152v. d.d. 18-12-1460.
36 morgen lants inden ambocht van Warmont after tbutterhuijs.
Wij Willem Foeijtgen van Zijl ende Sijmon Paedze Pietersz. scepenen in Leijden oirkonden dat voer
ons quam Pieter Buijtewech Hugensz. van der Hant als voocht van Baerte Sijmon Vredericx dochter
sijn wijf ende geliede dat hij vercoft heeft Claes Willemsz. tot zijn drie weeskinderen behoef alse Jan
Lijsbet, Willem ende Alijt die helfte van sesendedertich morgen lands, luttel mijn of meer bijden hoop
sonder maet, gelegen inden ambocht van Warmonde. Ende heeft belegen an dat oesteijnde die Stinck
sloet, an dat westeijnde Jacop van der Woude ende tcappelrijlant, an dat zuijtzijde den abt van
Egmonde mit een camptgen lands ende noch een camptgen lands gehieten Vrancken gras ende een
camptgen lands gehieten die Gheer toebehorende Jan van Zijl ende an die noortsijde Wermbout
Nannensz., Dirc van der Does ende Heijnrick Willemsz. Ende Pieter Butewech Hugensz. van der Hant
voersz., Jacop van Zonnevelt, Joris Pietersz., Aernt van Rollant Hesselsz. ende Pieter Butewech
Danelsz. loveden mit gesamender hant ende elcx voer al Jan Lijsbet, Willem ende Alijt, Claes
Willemsz. voersz. weeskinderen die helft van sesendedertich morgen lands als voersz. is vrij te waren
jaer ende dach alse recht is ende alsmen vrij eijgen lant ende erve sculdich is te waren. Ende Pieter
Butewech Hugensz. van der Hant voersz. lovede Jacop van Zonnevelt, Joris Pietersz., Aernt van
Rollant Hesselsz. ende Pieter Butewech Danelsz. voersz. hier of scadeloes te houden. Voert soe
loveden Jacop van Zonnevelt, Joris Pietersz., Arent van Rollant Hesselsz. ende Pieter Butewech
Danels zoen voersz. malcander elc den anderen van een vierendeel hier of scadeloes te houden.
Ende van dese coep beliede hem Pieter Butewech Hugensz. van der Hant voersz. wel voldaen ende
betaelt den lesten penninc mitten eersten. In oirkonden desen brieve bezegelt mit onsen zegelen. Int
jaer ons heren duijsent vierhondert ende tsestich opten achtienden dach in december.
Nr. 585 folio 152v. d.d. 09-03-1470.
Transficx.
Wij Jan Aernt Pouwelszsz. ende Claes Jan Paedzensz. scepenen in Leijden oirkonden dat voer ons
quamen Gerijt Boeijensz. ende Griete Boeijensdr. zijn zuster mit hoers gecorens voochts hant ende
gelieden dat sij samentlic vercoft hebben Claes Hugensz. twie vijftendeelen vander helft van ses ende
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dertich morgen lants, luttel min of meer bij den hoep sonder maet gelegen inden ambocht van
Warmonde. Welc voersz, landt belegen heeft an dat oesteijnde die Stijncksloet, an dat westeijnde
Jacop van den Woude ende tcappelrije lant, an die zuijtzijde den abt van Egmonde mit een camptgen
lands ende noch een camptgen lands gehieten Vranck gras ende een camptgen lands gehieten die
Geer toebehorende heer Claes van Zijl canonic van sinte Pancraes collegium tot Leijden ende an die
noortzijde Wermbout Nannensz. erfnamen, Dirc van der Does erfnamen ende Heijnric Willemsz. Ende
Gerijt ende Griete voersz. loveden mit gesamender hant ende elcx voer al Claes Hugensz. voern.
dese voersz. twie vijftendelen vander helft vanden sesendedertich morgen lands voern. vrij te waren
jaer ende dach alse recht is ende alsmen vrij lant ende eijgen erve sculdich is te waren inden ambocht
daert gelegen is. Ende Gerijt ende Griet voersz. loveden malcander elc den anderen vander helft hier
of scadeloes te houden. Voert soe belieden Gerijt ende Griete voersz. hier of wel voldaen ende betaelt
den lesten penninc mitten eersten. In oirkonden desen brieve bezegelt mit onsen zegelen. Int jaer ons
heren duijsent vierhondert ende tseventich upten negenden dach in maert.
Nr. 586 folio 153 d.d. 10-03-1505.
Transficx.
Wij Willem Stoop ende Floris van Bosch scepenen in Leijden oirkonden dat voer ons quam Jan
Korstantsz. ende geliede dat hij vercoft heeft Jan Lijsbet, Claes Hugensz. wedewij twie vijftendeelen
van die helfte van sesendedertich morgen lants, luttel mijn of meer bijden hoop sonder maet gelegen
inden ambocht van Warmonde. Welck voersz. lant belegen heeft an dat oesteijnde die Stincsloet, an
dat westeijnde Jacop vanden Woude erfnamen ende tcappelrije lant, an dat zuijteijnde den abt van
Egmondt mit een camptgen lands ende noch een camptgen lants gehieten Vrancken gras ende een
camptgen lants gehieten die Gheer toebehorende Pieter van Zijl ende an dat noorteijnde Bruijninc
Spruijt, Dirc van Bakenes ende Willem van der Does. Ende Jan Kerstantsz. voersz. lovede Jan Lijsbet
voorn. die twie vijftendeelen van die helfte van sesendedertich morgen lants inder manieren voersz.
vrij te waren, jaer ende dach als recht is ende alsmen vrij lant ende eijgen erve inden ambocht daert
gelegen is sculdich is te waren. Voert soe beliede hem Jan voorn. van dese cope wel voldaen ende
betaelt den lesten penninc mitten eersten. In oirkonden dese brieve bezegelt mit onse zegelen. Int jaer
ons heren duijsent vijfhondert ende vijf opten thienden dach in maerte.
Nr. 587 folio 153 d.d. 23-07-1509.
Transficx.
Wij Pieter de Grebber ende Phillips Nachtegael scepenen in Leijden oirkonden dat voorden gerechte
quam Janne Claes Huijgensz. wedwuwe mit Phillips Vranckensz. horen gecoren voecht is dese zake
ende gaf over die heijlige geest meesteren binnen Leijden als Aernt Heerman, Willem van
Lodensteijn, Jan Paedze ende Jan Reijersz. tot des heijlige geests behoef drie scepenen brieven daer
dese brief doersteken is, mit recht ende mit vonnesse als recht is. Ende scepenen wijsden die heijlige
geest meesteren voersz. ende die namaels wesen zullen tot des heijlige geests behoef daer mede te
winnen ende te verliesen in allen schijn oft Janne voornomt zelver waer. In oirkonde dese brief
bezegelt mit onse zegelen. Int jaer ons heren duijsent vijfhondert ende negen upten drie ende
twintichsten dach in julio.
Nr. 588 folio 153 d.d. de dag na Allerkinderdag 1377.
Twintich scellingen paijments tsiaers staende op drie morgen lands in Alcmade.
Wij Jacop van der Hant Claesz. ende Vrancke Diedwarensz. scepenen in Leijden oirkonden dat voer
ons quam Boudijn Claes vir Naneldenszsz. ende beliede sculdich te wesen Gerijt Zeverijtsz. ende
Danel uten Pol nu ter tijt bewares sien van den heijligen geest in sinte Pieters kercke te Leijden tot des
heijlige geests behoef twintich scellinge hollants tsiaers in paijmente daermen bier ende broet mede
coopt binnen Leijden, jaerlicx te betalen tot sinte Martijns misse inden winter. Te versien op drie
morgen lands gelegen inden ambocht van Alkemade voer an Boudijn voersz. hiemwerf alre naest
ende belegen heeft an die suutsijde Pouwels Mr. Jansz. ende an die noortsijde die abdisse van
Reijnsborch beijde met horen lande. Ende Boudijn voersz. die mach dese renten voersz. den heijligen
geest meesters die nu sien of namaels wesen sullen bewijsen wanneer hij wil an anderen zekeren
renten daer die heijlige geest meesters voersz. of namaels wesen sullen dunct dat sij seker an sien tot
des heijlichs geests behoef buijten horen cost sonder argelist. In oerkonde desen brief bezegelt mit
onsen zegelen. Int jaer ons heren dusent drie hondert zeven ende tseventich des dages na Alre
Kinder dach.
Nr. 589 folio 153v. d.d. 16-06-1487.
Anderhalf morgen lants inden ambocht van Lis ende tander is vercoft.
Ic Danel van Alphen scout van Lisse doe cont allen luijden dat voer mij sijn gecomen Jacop Wouter
Dirc Woutersz., Jacop Dircxz. ende Jacop Pietersz. als kerckmeesters vander kercken van Lisse,
kenden ende gelijde dat sij mit consent vanden gemeen bueren van Lisse voersz. vercoft hebben tot
een vrijen eijgendom den heijligen geest tot Leijden twee stucken brooclants gelegen inden ambocht
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van Lisse, waer of dat een gelegen is in Roversbroec ende is gehieten Blomendael ende is groot
vierdalf margen, luttel min of luttel meer ende hevet belegen an die noortoestzijde des graven water,
an die suijtoestzijde Willem Pietersz., an die zuijwestzijde noch Willem Pietersz. ende an
tnoortwesteijnde Gerijt Pietersz. Ende den ander camp is groot anderhalve margen, luttel min of luttel
meer ende hevet belegen an die suijtwestzijde Onser Liever Vrouwen broeders van Haerlem, ant
noerteijnde Lisser broecwech, an die noortoestzijde Dirc Woutersz. ende an tzuijtoesteijnde Ghijsbert
Woutersz. Van welken coop die kercmeesters vander kercken van Lijsse voersz. hem luijden verlijden
van die heijlige geest meesters van Leijden vanden voersz. coep wel voldaen ende betaelt de lesten
penninc mitten eersten. Ende Jacop Wouter Dirc Woutersz., Jacop Dircxz. ende Jacop Pieters zoen
kercmeesters vander kercke van Lisse voersz. loefden voer hemluijden ende voer alle den genen die
kercmeesters vander kerc van Lisse voorn. wesen sullen dit voersz. lant den heijligen geest van
Leijden voorn. te waren alsmen vrij lant ende erve sculdich is te waren inden ambocht daert in gelegen
is, alle dinc sonder argelist. Hier hebben bij, an ende over geweest gebueren van Lisse als tugen oude
Jan Willemsz. ende Aernt Pouwelsz. In kennisse der waerheijt soe heb ic Daniel van Alphen scout van
Lisse voersz. dese brief bezegelt mit mijnen zegel beneden an gehangen. Int iaer ons heren dusent
vierhondert zeven ende tachtich opten zestienden dach in junio.
Nr. 590 folio 153v. d.d. 04-06-1526.
Zes karolus gulden tsiaers losrenten up die kerc van Lisse ende is half of gelost.
Wij Frans Gerijt Doensz. ende Frans Gerijtsz. Goel scepenen in Leijden oirkonden dat voer ons
quamen die kercmeesteren van Lisse als Jan Florisz. ende Dirck Vranckensz. ende geliede dat zij
voer hem ende hoeren nacomelingen vander voersz. kercke wegen vercoft hebben die heijlige geest
meesteren binnen Leijden als Dirc Claesz. Gel, Aelwijn Meesz., Jacop Claesz. houtcoper ende Dirc
Jansz. ende diet namaels wesen zullen tot des voersz. heijlige geest behoef zes rijnsche gulden van
veertich groten tstuc tsiaers ewige ende erflicke renten. Te betalen alle jaers upten vierden dach in
junio, daerof teerste jaer renten verschijnen zal opten vierden dach junio naestcomende ende soe
voert van jaer te jare daer an volgende dese voersz. renten te betalen. Te versien ende te verhalen
eerst an elf hondt landts gelegen inden ambochte van Lisse ende hebben belegen an die oistzijde Jan
de Wit, an die zuijtzijde die banwateringe, an die westzijde die papelicke proeven ende an die
noortzijde die kercke van Sassem. Noch te versien ende te verhalen an anderhalve morgen lands
gelegen inden ambochte voersz. Ende hebben belegen an die oistzijde tsGraven landt, an die
zuijtzijde den Broecwech, an die westzijde Danel van Alphen ende an die noortzijde die banweteringe.
Ende voort meer te versien ende te verhalen an alle die goeden die die kerck voersz. nu ter tijt heeft
ende namaels vercrijgen sal, roerende ende onroerende, waer ende waer an die gelegen zijn of
bevonden zullen worden binnen steden, dorpen ende daer buijten sonder enich weer van rechten tsij
geestelick of waerlick daer jegens te doen of te doen doen in eniger manieren hoemen dat soude
mogen deijncken, peijnsen, vinden ofte visiren. Des zijn voerwaerden dat die kercmeesteren voersz.
ende diet namaels wesen zullen dese voersz. renten sullen mogen lossen tot horen belieften tot
eenen male mit hondert rinsche guldens paijments voerseijt in hooftgelde ende mit zulke renten als
naden beloop des tijts verscenen sullen wesen als die lossinge gesciet. Ende die kercmeesteren
voersz. inden name als voren ende Lucas Jansz. scilder loveden mit gesamender handt ende elcx
voer al die heijlige geest meesteren voern. ende diet naemaels wesen sullen tot des voersz. heijlige
geest behoef dese voersz. renten vrij te waren jaer ende dach als recht is ende alsmen vrije renten
sculdich is te waren. Ende die kercmeesteren voersz. inden name als voren loveden Lucas Jansz.
voorn. hier of scadelois te houden. In oerkonden desen brief bezegelt mit onsen zegelen. Int jaer ons
heren duijsent vijfhondert zes ende twintich opten vierden dach in junio.
Nr. 591 folio 154 d.d. 06-05-1523.
Acht morgen lands in Maeslandt ende is ons an gecomen van joncfrouwe Kathrijn Adriaens
dochter van der Bouchorst.
Wij Claes Claesz. ende Mr. Dirc Claesz. scepenen in Leijden oirconden dat voer ons quam joncfrou
Katrijn Adriaens dochter van der Bouchorst mit Dirck van der Bouchorst hoeren gecoren voocht in
dese saecke ende gaf over ten vrijen eijgen puijrmentelick om goeds willen den heijligen geest
meesteren binnen Leijden als Dirck Claesz., Aelwijn Meesz., Jan Jansz. wtreeder ende Claes
Reijersz. totten selve heijlige geests behoef acht morgen lands gelegen in Maeslant. Ende heeft
belegen an die zuijtzijde Floris Gerijtsz. ende an die noortzijde Louweris Vriesen, streckende voer
vande Kerckwech achter ande Nieuwewech. Ende bruijct nu ter tijt Vrijes Aemsz. om negen rijnsce
guldens tsiaers ende is vrij sonder enige upstal van renten. Ende jouffrou Katrijn voorsz. schout quijt
den heijlige geest voorn. alle recht, eijgen actie ende toe zeggen als zij an tvoorsz. landt te zeggen
ofte eijsschen heeft of oick gehadt mach hebben tot dese dage toe datum van dese. Des zullen die
voersz. heijligen geest meesteren ende diet namaels wesen sullen gehouden wesen der voorsz.
jouffrou Katrijn jaerlicx wt te reijcken die somme van negen rijnsce gulden tstuck veertich comans
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grooten, duerende soe lange als jouffrou Katrijn voersz. in levende lijve is ende niet langer. Te betalen
alle jaers tot Valkenburger marcte ende sullen voort die voersz. heijlige geest meesteren gehouden
wesen alle weke des saterdaechs wt te reijcken ende te betaelen Aefgen Jacobs dochter drie comans
grooten duerende soe lange als Aefgen voorsz. in levende lijve is ende niet langer. Ende als jouffrou
Katrijn voersz. oflijvich geworden is, soe sullen die selve heijlige geest meesteren gehouden wesen op
hoer sterfdach te geven den cellebroederen vijftien stuvers om spijse daer van te copen ende zullen
voert delen vijftien stuc an witte broot ende dat te geven enige van haer vrienden indien zij dat
begeren te hebben. Ende zullen voort gehouden wesen alle jaers up haer sterfdach voer haer ziele te
laten doen een ewige memorie ende zullen distribueren ende delen, eerst den commenduijr ende zijn
heren des avonts ende des smorgens telken vijf comans grooten, den coster telken eenen grooten,
den twie ende dertich memoristen telken drie penningen paijments, den lichter sal hebben des
avondts ende des morgens voer tlichten tsamen vijf comans grooten ende zel daer voer stellen negen
eerlicken stalkaersen. Voert zullen up haer jaergetijt ten grave comen sitten vier baghijnen van Pieter
Sijmonsz. baghijnhof ende zullen daer voer hebben in als elcx drie comans grooten ende haer
bagijhof zel hebben zeven comans grooten. Ende hier of zijn twie brieven, daer of den eenen heeft
jouffrou Katrijn Adriaens dochter van der Bouchorst voersz. ende den anderen die heijlige geest
meesteren voorn. In oirkonde dese brief bezegelt mit onse zegelen. Int jaer ons heren duijsent
vijfhondert drie ende twintich opten zesten dach in meije.
Nr. 592 folio 154v. d.d. woensdag na St. Lambrechtsdag 1397.
Dese vier brieven an malcander volgende houden van 13 morgen ende 76 gaerden lands
gelegen inden ambocht van Monster inde Poeldijck. Ende teijnden dese vier brieven is noch
een oude brief van tselve landt.
Wij Willaem Kerstantsz. ende Nanne van Lis scepenen in Leijden oirkonden dat voer ons quam
Harman Bitter ende geliede dat hij vercoft heeft den heijligen geest meesters ende den gasthuijs
meesters te samen zevendalf morgen lands gelegen inden Poeldijc inden ambocht van Monster
gemengeder aerde mit Claes Dircxz. ende mit Pieter Claesz. ende Willem Oedziersz. nu ter tijt in
huijrwaer heeft. Wilc lant voersz. Harman voersz. den heijligen geest meesters ende den gasthuijs
meesters voersz. love te waren tot ewigen dagen. Ende beliet hem daer of voldaen ende betaelt den
lesten penninc mit den eersten. In oerkonde dese brieve bezegelt mid onse zegelen. Int jaer ons
heren duijsent driehondert zeven ende tnegentich des woensdages na sinte Lambrechts dach.
Nr. 593 folio 154v. d.d. woensdag na St. Victorsdag 1412.
Wij Huge van Diemen ende Heijnric Aerntsz. scepenen in Haerlem oirconden dat voer ons quam
Wijbrant Gerijtsz. ende geliede dat hij vercoft heeft tot enen vrien eijgen Pieter Butewech Gerijtsz.
ende Zeger Willemsz. heijlige geest meesters op dese tot tot Leijden, Jan van Leijden ende Willem
Aerntsz. nu ter tijt gasthuijs meesters tot Leijden van sinte Katrijnen gasthuijs totter armer behoef
binnen Leijden een vierendeel van dertien morgen lants luttel min of meer gelegen inden Poeldijc
inden ambacht van Monster in gemengeder voer gemeen mitte heijlige geest ende gasthuijs meesters
voersz. ende mit Claes Dircxz. kinderen, dat nu ter tijt in huijrwaer heeft Jan Willemsz. Ende verlie al
betaelt ende voldaen den lesten penninc mitten eersten. Ende heeft dit voersz. landt hem geloeft te
waren als men vrije eijgen landt tot ewigen dage sculdich is te waren inden ban voersz. Des zijnt
voerwaerden dat sake dat dese voersz. heijlige geest ende gasthuijs meesters ijet an dese voorn.
waernisse gebrake, daer hebben voer geloeft Wijbrant Gerijtsz. voorn. ende Everaert Gerijtsz. sijn
broeder mit gesamender handt, ongesceijden ende elcx voer al, dat souden den heijlige geest ende
gasthuijs meesters verhalen mogen an alle haere beijder goeden die sij nu ter tijt hebben of hier
namaels vercrijgen mogen binnen der stede van Haerlem of daer buten, waer of waer an gelegen
mochten wesen. Des soe lovede Wijbrant voersz. Everaert sijn broeder voern. voer ons scadeloes te
houden. In oirconde dese brieve bezegelt mit onse zegelen. Int jaer ons heren 1400 ende twaleve des
woensdaechs na sinte Victors dach.
Nr. 594 folio 154v. d.d. 05-08-1422.
Wij Pieter van Leijden Dircxz. ende Jan Heerman scepenen in Leijden oirkonden dat voer ons quam
Heijnric van Leijden ende geliede dat hij vercoft heeft Kerstant Dammesz. ende Wermbout Nannensz.
nu ter tijt heijlige geest meesters tot des heijlichs geests behoef te Leijden die rechte helft van drie
margen lants ende een hont ende negen ende tsestich gaerden biden hoop luttel min of meer,
gelegen inden Poeldijc gemengeder voer mit sinte Katrijnen gasthuijs ende mitten heijligen geest
voersz. Ende Heijnric voersz. lovede den heijlige geest meesters voersz. tot des heijlichs geests
behoef dit voersz. lant te waren jaer ende dach alse recht is als men vrij eijgen lant sculdich is te
waren. Ende hier of liede hem Heijnric voersz. voldaen ende betaelt den lesten penninc mitten
eersten. In oirconde dese brieve bezegelt mit onse zegelen. Int jaer ons heren duijsent vierhondert
twie ende twintich opten vijften dach in augusto.
Nr. 595 folio 155 d.d. woensdag na St. Lambrechts dag 1397.
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Wij Willaem Kerstantsz. ende Nanne van Lis scepenen in Leijden oirkonden dat voer ons quam
Harman Bitter ende geliede dat hij vircoft heeft den gasthuijs meesters ende den heijligen geest
meesters te zamen sevendalf morgen lants gelegen inden Poeldijc inden ambocht van Monster
gemengeder aerde mit Claes Dircxs soen ende mit Pieter Claesz. ende Willem Oedziers zoen nu ter
tijt in huijrwaer heeft. Wilc lant voersz. Harman voersz. den gasthuijs meesters ende den heijlige geest
meesters voersz. lovet te waren tot ewigen dagen. Ende beliet hem daer of voldaen ende betaelt den
lesten penninc mitten eersten. In oirkonde desen brieve bezegelt mit onsen zegelen. Int jaer ons
heren duijsent driehondert zeven ende tnegentich des woensdages na sinte Lambrechts dach.
Nr. 596 folio 155 d.d. 05-08-1422.
Transficx.
Wij Pieter van Leijden Dircxz. ende Jan Heerman scepenen in Leijden oerkonden dat voer ons quam
Heijnric van Leijden ende geliede dat hij vercoft heeft Willem Aerntsz. ende Gerijt Jan Pieterszsz. nu
ter tijt gasthuijs meesters tot des gasthuijs behoef van sinte Katrijnen die rechte helft van drie morgen
lants ende een hont ende negen ende tsestich gaerden bijden hoop luttel min of meer, gelegen inden
Poeldijc gemengeder vuer mitten gasthuijs voersz. ende mitten heijligen geest te Leijden. Ende
Heijnric voersz. lovede den gasthuijs meesters voorsz. tot sinte Katrijnen gasthuijs behoef dit voersz.
lant te waren jaer ende dach alse recht is als men vrij eijgen erve sculdich is te waren. Ende hier of
liede hem Heijnric voersz. voldaen ende betaelt den lesten penninc mitten eersten. In oirkonde dese
brieve bezegelt mit onse zegelen. Int jaer ons heren duijsent vierhondert twie ende twintich opten
vijften dach in augusto.
Nr. 597 folio 155 d.d. 26-01-1445.
Transficx.
Wij Floris Claes Willemszsz. ende Jan Wermboutsz. scepenen in Leijden oirkonden dat voer gerechte
quamen die gasthuijs meesteren van sinte Katrijnen alse Dirc Willemsz., Heijnric Woutersz. ende Jan
Boomtgen ende gaven over van des gasthuijs wegen bij consent ende goet dencken vanden gerechte
van Leijden, die heijlige geest meesteren van Leijden alse Heijnrick Heijnricxz., Wermbout Kerstantsz.,
Screvel die Brwn ende Sijmon Jan Stiensz. tot des heijlige geests behoef twie scepene brieve daer
dese brief doersteken is, mit recht ende mit vonnesse alse recht is. Ende scepenen wijsden die
heijlige geest meesteren voersz. of diet namaels wesen sullen tot des heijlige geests behoef, daer
mede te winnen ende te verliesen in allen schijn oft die gasthuijs meesteren voersz. zelver waren. In
oirkonden dese brieve bezegelt mit onsen zegelen. Int jaer ons heren duijsent vierhondert vijf ende
veertich opten zessendetwintichsten dach in januario.
Nr. 598 folio 155 d.d. 20-02-1445.
Wij Dirc Coen Gerijtsz. ende Jan Wermboutsz. scepenen in Leijden oerkonden dat voor ons quamen
die heijlige geest meesteren van Leijden alse Heijnric Heijnricxz., Claes Post, Wermbout Kerstants
zoen, Screvel die Bruijn ende Sijmon Jan Stiensz. an die een zijde ende die gasthuijs meesteren van
sinte Katrijnen gasthuijs tot Leijden alse Heijnric Woutersz., Dirck Willemsz. ende Jan Boem
Harmansz. an die ander sijde ende geliede dat sij bij consent ende goetdencken des gerechts van
Leijden tsamen mit eenre berteringe overdragen ende overgecomen sijn van sulke lande als die
heijlige geest ende tgasthuijs tsamen gemeen hebben leggende inder manieren hier na volgende.
Dats te weten dat die heijlige geest hebben sal sulc lant alsden heijlige geest ende tgasthuijs gemeen
leggende hebben inden ambocht van Monster bijden hoop sonder maet gelijken Jan Goetmansz.
wedewij dat gebruijct heeft. Item vijf scellingen paijments tsiaers die die heijlige geest tgasthuijs
pleecht wt te reijcken van Harman Willemsz. testament. Item noch twintich scellingen goets gelts
tsiaers die die heijlige geest tgasthuijs pleecht wt te reijcken van Wouter van der Bruggen testament.
Ende hier jegens is den gasthuijs van sinte Katrijnen weder bewijst van des heijligeest wegen twintich
scellingen goets gelts tsiaers die de heijlige geest staen hadde op Sijmon inden Buijs plach te wesen
ende nu tgasthuijs toebehoort. Item elff scellingen ende twie penningen goets gelts tsiaers die die
heijlige geest staende hadden opt afterhuijs gelegen opten Rijn ende heeft belegen an die een sijde
tgasthuijs voersz. ende an die ander zijde Claes Louwerisz. Item vijf ende dertich scellingen paijments
tsiaers gelegen inden ambocht van Soeterwoude die die heijlige geest staen heeft op ses morgen
lands die den gasthuijs toe behoren ende Alijt Heijnric Tiers daer op besprac. Item vijf schellingen
paijments tsiaers die die heijlige geest staende hadde op Maritgen Huge Jansz. die Meisels huijs ende
erve gelegen in Pieter Heermans stege ende heeft belegen an die een zijde Haedwij Coenen ende an
die ander zijde Claes Louwerisz., streckende voer uter stede after an Jan Boem Harmansz. erve.
Ende deser brieve zijn twie alleens, des heeft den heijligen geest voersz. die een ende sinte Katrijnen
gasthuijs voorn. die ander. In oirkonden desen brieve bezegelt mit onsen zegelen. Int jaer ons heren
duijsent vierhondert vijf ende veertich opten twintichsten dach in februario.
Nr. 599 folio 155v. d.d. zaterdag na Pontiaansdag 1376.
En(d)e oude principale brief roerende vande voersz. 13 morgen ende 76 gaerden lands.
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Ic Willem van Naeldwijck maerscalc van Noorthollant doe condt allen luden dat ic vercoft hebbe Jan
van Lisse dertien morgen lants ende ses ende tseventich gaerden, luttel meer of min die gelegen sijn
inden ambochte van Monster ende geheten is Dirc Boudijns woninge. Ende belegen heeft op die
westzijde Willaem Pietersz., op dat noertende een wateringe, op die oestzijde die heren van sinte Jan.
Ende dit voorseijde erve love ic hem te waren als men een vrije eijgen erve schuldich is te waren.
Ende hier of soe lije ic mij betaelt den lesten penninc mitten eersten. Ende geve hem hier of een vrije
ghifte mit desen open brieve. In kennisse der waerheijt soe hebbe ic desen brief bezegelt mit mijnen
zegele. Gegeven int jaer ons heren duijsent drie hondert sesse ende tseventich des saterdage na
Pontiani.
Nr. 600 folio 155v. d.d. zaterdag na St. Pontiaansdag 1376.
Dese brief roert mede van tvoersz. landt.
Ic Willaem van Naeldwijck maerscalc van Noorthollant doe condt allen luden dat ic geloeft hebbe ende
love voer mij ende voer mijne nacomelinge Jan van Lisse ende sijne nacomelingen ten houden in
vrijen eijgendom toet ewigen dagen van anderhalf morgen lands gelegen in Monster ambocht in
derthien mergen lands die geheten sijn Dirc Boudijns woninge. Ende Jan voersz. jhegens mij gecoft
heeft ende wel betaelt. Wes scade of commer hem daer of quame die love ic hem op te rechten ende
te weden bij twee goeden knapen die hijre toe name. In kennesse der waerheijt bezegelt mijnen
zegelen. Gegeven int jaer ons heren duijsent driehonderd ses ende tseventich des saterdages na
sinte Pontiaens dage.
Nr. 601 folio 155v. d.d. 04-01-1455.
De helfte van 4½ morgen lands in Monster die Katrijn Jan Boomtgens den heijligen geests om
godswillen gegeven heeft ende dander helfte behoort hal den heijligen geest ende tconvent
van Poel buijten Leijden.
Wij Vranc van der Does ende Gerijt Rijswijc scepenen in leijden oirkonden dat voer ons quam Katrijn
Jan Boomtgens wedewi mit hoers gecorens voochts hant ende geliede dat zij in rechter aelmisse ende
puijrmentelic om godswillen gegeven heeft die heijlige geestmeesteren van Leijden alse Floris
Claesz., Jan coman Jansz., Ghijsbrecht Kint ende Huge Dobbensz. tot des heijligen geest ende der
armen behoef die rechte helfte van vijftalf morgen lands tot enen vrijen eijgen ende daer toe die
bruijcwaer ende lijftocht die Katrijn voersz. heeft hoer leven lanck an die ander helft vanden voorsz.
vijftalf morgen lands. Ende sijn gelegen inden ambocht van Monster die Jan Boom saliger gedachten
hoer man voortijts gecoft heeft tegen Adriaen Vredericxz. ende heeft belegen an die westzijde
Kerstant Jansz. ende Jan Heijnricxz., an die noertzijde die abdisse van der Leede, an die oestzijde
ende an die zuijtzijde dat capittel van den Hage. Ende Katrijn voersz. gaf over ende schout quijt den
heijligen geest voorsz. alle rechte eijgendom ende toeseggen dat sij anden voorsz. lande heeft ende
gelovede den heijlige geest meesteren voorsz. of diet namaels wesen sullen daer omme nimmermeer
ansalinge noch aensprake te doen noch te doen doen in geenre manieren. Ende des soe sullen die
heijlige geest meesteren van des heijligen geests wegen na Katrijn voersz. doot alle jaer tot ewigen
dagen doen memorie ende jaergetijde Jan Booms, Katrijn zijns wijfs Coenegont hoer dochter, Aecht,
Willem ende Harman hoer sonen ende alle hoer kinder nae inhout des heijlige geests memorijboeck.
In oirkonden desen brief bezegelt mit onsen zegelen. Int jaer ons heren duijsent vierhondert vijf ende
vijftich upten vierden dach in januario.
Nr. 602 folio 156 d.d. de andere dag januari 1505.
De helfte van 13 morgen lands gelegen inden ambacht van Rijswijck tusschen Hoornbrugge
ende Delft. Ende is gecomen van Aernt Heerman.
Wij Pieter Heijnrick Reijnerszsz. ende Pieter de Grebber scepenen in Leijden oerkonden dat voer ons
quam Aernt Heerman ende geliede dat hij vercoft heeft die heijlige geest meesteren binnen Leijden
als Willem van Lodensteijn, Jan Aerntsz. van Beringen ende Claes Willemsz. ende die gene diet
naemaels wesen zullen tot des heijligen geests behouf zevendalve morgen lands gelegen inden
ambocht van Rijswijc an twien stucken gehieten Plassen poel, daer of dat een stucke lands houdende
is vier morgen ende gebruijct nu ter tijt Willem Dircxz. Ende heeft belegen an die oestzijde Jan Heijter
ende Kerstant Jansz., an die westzijde meester Cornelis uten Camp priester ende die zusteren van
sinte Ursulen, streckende voer wt die Vliet tot an die vaert. Item dat ander stucke lands hout derdalve
morgen ende gebruijct nu ter tijt Kerstant Huijgensz. ende heeft belegen an die oestzijde Jan
Sijmonsz. van Delfgaeu ende an die westzijde tcapittel inden Hage, streckende wt die Vliet tot an Jan
van Duvenvoorden landt. Ende Aernt Heerman voersz. gelovede die heijlige geest meesteren voorn.
ende diet namaels wesen sullen tot des heijlige geests behoef dese voersz. zevendalve morgen lands
inder manieren voersz. vrij te waren jaer ende dach als recht is ende alsmen vrij landt ende eijgen
erve sculdich is te waren gelijck buijrlant inden ambocht voersz. Voort soe beliede hem Aernt
Heerman voorsz. van dese cope wel voldaen ende betaelt den lesten penninc mitten eersten. In
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oerconden desen brieve bezegelt mit onse zegelen. (Int) jaer ons heren duijsent vijfhondert ende vijf
upten anderden dach in januario.
Nr. 603 folio 156v. d.d. 25-08 1487.
Dander helft van tvoersz. lant ende is gecomen van meester Gerijt Jorisz. licentaet inden
rechten etc.
Ic Floris Heerman doe kondt allen luijden dat ic vercoft hebbe Dirc Gerijtsz., Willem Jacop Broocxz.,
Aelbrecht Voppensz. ende Andries Willem Pijnsz. als voochden ende tot behouf van Gerijt Jorisz. die
helfte van achte morgen lands, luttel min of meer gelegen inden ambocht van Rijswijc gemeenre voer
ende gemengeder aerde mit Aernt Heerman mijn broeder. Ende heeft belegen ande westzijde heer
Cornelis Jacopsz. priester, ande oestzijde Costijn Jansz. ende Durf Gerijt die Vleets weduwe, an dat
noorteijnde die wech, streckende zuijtwaert inde vaert. Item noch hebbe ic Floris Heerman voern.
vercoft tot behoef van Gerijt Jorisz. voersz. die helfte van vijf morgen lants, luttel min of meer, gelegen
inden voorsz. ambocht gemeenre voer ende gemengeder aerde mit Aernt Heerman mijn broeder
voern. Ende heeft belegen ande oestzijde Jan Loosz. erfnamen, ande westzijde dat capittel uter Hage,
an dat noorteijnde die kinderen van Duvenvoorden, streckende zuijtwaert inde vaert. Ende ic Floris
Heerman voern gelove voer mij ende mijne nacomelingen dit voersz. landt te vrijen ende te waren tot
ewigen dagen naden rechte vanden lande gelijc dat men goet vrij eijgen onbecommert erve ende
landt sculdich is te waren ende niet meer daer op te staen dan zijn jaerlixe tijnse. Ende ic belije mij van
dese coop van dit voorsz. landt al voldaen ende wel betaelt, den lesten penninc mitten eersten. Alle
dijnc sonder arch of list. In kennisse der waerheijt soe hebbe ic Florijs Heerman voornt. gebeden
Michiel Pouwelsz. nu ter tijt scepen van Delft ende Vranc Claesz. dat sij ter bede van mij desen brief
over mij bezegelt hebben mit haren zegelen hier an gehangen. Gescreven opten 25 e dach in augusto
int jaer ons heren 1400 zeven ende tachtich.
Nr. 604 folio 156v. d.d. 21-04-1525.
Transficx.
Kanttekening: Hier ofgekoft deese vijf mergen lants den kinderen van Pieter Jacobsz. den jaer den achten augustus van 1577
voor die somme van negen hondert gulden van een losrente brief die zij spreeckende hadde opten heijligen geest, mitsgaders
die renten verschenen meij van ’76 ende ’77 verschenen zeer.. Verder verkoop ende noch oeck een ebbel…. van twee hondert
gulden die hij oeckt opte …even armen weesen spreeckende heeft uijt zaeken van zekere lijfrente. Noch betaelt vant jaer ’76
ende ’77 tot achtenzeventich (?) gulden. Noch verkoft Merijtgen Duijst den eerste januarij anno ’78 nae gemeen scrijffen desse
acht mergen lants voor die somme van achtien hondert gulden naer aen zij aen in betaelijn gegeven hebbe eene losrente brief
van 71 gulden 17½ stuver tsiaers den rente zestien betaelt 11 september 30 gulden ende noch aen verloopen rente 290 gulden
12½ st. Ende voert die rest ontfangen aen gelijke 440 gulden 7½ st. (moeizaam).

Ick meester Gerijt Jorisz. licentaet inden rechten etc. doe kondt allen den genen die dese zullen horen
ende lesen ende geliede dat ick voor mij ende mijnen erven wel ende doechdelicken vercoft hebbe
den heijligeest meesteren binnen Leijden als Dirck Claesz. Gel, Jan Jansz. wtreder, Pieter Dircxz.
ende Aelwijn Bertelmeusz. tot des heijligeests behoef. Eerst de helft van acht morgen lands bijden
hoop sonder maet daer die weder helft of toebehoort den heijligen geest voorn. gelegen inden
ambocht van Rijswijck ende hebben belegen ant zuijteijnde de Haichvaert, ant noorteijnde de
Vlietwech ende an de oestzijde Jan de Heuijter, an de westzijde tprovenlant. Ende noch de helft van
vijf morgen lants daer of ooc de wederhelft toebehoort den heijligeest voorn. gelegen inden ambocht
voersz. ende hebben belegen an tzuijteijnde de Haechvaert, an tnoorteijnde Mr. Jan van Duvenvoirde,
ande oestzijde Thijs Jansz. tot Delfgaeu, an de westzijde tcapittel inden Hage. Ende Mr. Gerrit Jorisz.
voorsz., Jorijs de Bije Dircxz. ende Gerijt Dircxz. rentmr. van den heijligeest binnen Delft loven mit
gesamender handt ende elcx een voer al den heijlige geest meesteren voorn. ende diet namaels
wesen zullen tot des voersz. heijligeests behoef dese voersz. helft van acht morgen lands, mitsgaders
de helft vande voersz. vijf morgen lands daer of de oude brieven hier an getransfigeert zijn, vrij te
waren jaer ende dach als recht es ende alsmen vrij lant inden ambocht voersz. sculdich is te waren.
Daer onder stellende alzulke veertich morgen lands als die voersz. meester Gerijt Joris soen leggende
heeft in Vriesecoop ende bruijct nu ter tijt Dirck Goutsz. Ende voort alle die goeden die meester Gerijt
Joris de Bije ende Gerijt Dircxz. voersz. nu ter tijt hebben ende naemaels vercrijgen zullen, roerende
ende onroerende, waer ende waer an die gelegen sijn binnen steden, dorpen ende daer buijten,
sonder eenich weer van recht tzij geestelick of waerlick daer jegens te doen of te doen doen in eniger
manieren. Ende meester Gerijt voersz. lovede Joris de Bije ende Gerijt Dircxz. voorn. hier of
scadeloes te houden. Ende Joris de Bije gelooft Gerijt Dircxz. oec scadeloes te houden. Voort soe
beliede hem Mr. Gerijt voersz. van dese cope wel voldaen ende betaelt, den laetsten penninc mitten
eersten. In oerconde der waerheijt soe hebben wij Mr. Gerijt, Joris ende Gerijt voersz. gebeden den
eersamen Pieter Dirc Woutersz. ende Jan Bokelsz. dat zij desen brief over ons soude willen zegelen.
Twelc wij Pieter ende Jan voorn. ter bede alzulcx gedaen hebben mit onse zegelen wthangende. Den
een ende twintchsten aprilis anno 1500 vijf ende twintich.
Nr. 605 folio 157 d.d. 01-06-1530.
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Sentencie gewesen bijden Hove van Hollant als dat meester Gerijt Jorisz. sculdich is tvoersz.
lant te waren.
Inder sake hangende voorden Hove van Hollant tusschen die heijlige geest meesters binnen der stede
van Leijden impetranten in rauwe actie an deen zijde ende meester Gerijt Jorijsz. de Bije advocaet
voer desen Hove gedaechde an dandere. Allegerende die voersz. impetrant dat zij inden jaere 1500
vijf ende twintich cofte vanden gedaechde de helft van achte morgen lants bijden hoop sonder mate
gelegen inden ambochte van Rijswijc ende noch die helft van vijf mergen daer of de wederhelft
toebehoorde den voersz. heijligen geest. Welcke parcelen van landen de voersz. gedaechde belooft
hadde te vrijen ende te waren onder zekere ijpoteke ende waerborch. Van welke coop dimpetranten
de penningen ten vollen betaelt hadden. Ende hoe wel de gedaechde sculdich hadde geweest
tvoersz. landt vrij gelevert te hebben, nochtans was bevonden daer up vercoft te wesen een rente van
drie ponden groten vlaems tsiaers ter losse den penninc zestiene tot behoef van Jacop vanden Wiele
Adriaensz. de welke den impetrant als possesors van tvoorsz. lant gemaent hadde voer een jaer
renten in meijninge die te executeren an tselve lant. Waeromme die voersz. impetrant wt crachte van
zekere mandement hadde doen dachvaerden voer dese Hove den gedaechde ende oock Loijs
Bruneel als man ende voocht vande weduwe van Gerijt Dircxz. ende Aechte Dircs dochter weduwe
van wijlen Joris Dircsz. voer hoer ende hoeren kinderen als waerborgen. Ende tegens hemluijden
geconcludeert ten fijne van tvoorsz. lant gevrijt te worden van alle renten, lasten, scaden, interesten
ende costen ende dat mits quijtinge doende bij den een dander ontlast soude sijn of tot ander sulcke
fijne als de voorsz. impetrant oirboerlicste wesen mochte breeder begrepen in dacte vander selver
conclusie in date den 5e dach in april anno ’29 nae Paesscen. Tegens welken eijssch de voersz. Mr.
Gerijt Jorisz. gedaechde alleen zeijde dat dimpetranten voortijts van hem gecoft hadden zekere
percelen van landen ende de penningen vanden coop betaelt in handen van Joris Dircxz. de Bije bij
consent van hem gedaechde. Mit welke penningen de selve Joris of lossen soude alsulke renten als
dvoorsz. Jacop Stalpaert op tvoorsz. landt hadde him bijden gedaechde vercoft ende soude de
voersz. Joris vande reste vande penningen den gedaechde rekeninge doen ende mits dien en hadde
de gedaechde met meer daer up gedocht alsoe de selve Joris zedert die tijt die voorsz. renten betaelt
hadde anders dan die rekeninge tegen hun gehouden, soe sij meer mit malcanderen wtstaen hadden.
Concluderende dat dimpetranten verclaert souden wesen upten voersz. gedaechde niet ontfanckelic
ende of zij ontfanckelic bevonden worden bij oordene ten fijne van absolucie, makende eijssch van
costen. In welke sake partijen int lange gehoort soe wel in eijssch ende antwoorde als bij replijcke
ende duplijke elcs allegerende diversce middelen. Is van hoerluijder dingtale aengemaect ende zijn
partijen op tseijt of feijten daer inne begrepen geadmitteert geweest tot hoere proeve. Dimpetranten
hebben zekere munimenten geproduceert ende de gedaechde is versteken gheweest van productie
ende van reprochen ende salvacien ende dimpetranten hebben geëmploijeert reprocheren ende
salvacien van rechte in rechte geconcludeert ende recht begeert ende bijde Hove is voerden
gedaechde in rechte gedecludeert geweest tvoorsz. Hof mit rijpe deliberacie van raide doergesien
ende over gewegen hebbende al tgunt dat ter materije dienende is inden name ende van wegen des
keijsers vanden Romeijnen coninck van Germanen van Castillien, grave van Hollant, Zeelant ende
Vrieslant. Condemneert den voersz. gedaechde tvoersz. landt bij hem den impetranten vercoft te
vrijen ende te waren vanden voersz. renten van drie ponden groten tsiaers ende van alle andere
commer ende laste die up tselve lant staen of soude mogen comen doer toe doen van den gedaechde
of zijn autoers achtervolgende zijn brieve. Condempneert voort den gedaechde inden costen, scaden
ende interesten die dimpetranten ter cause vanden voersz. lasten geleden hebben of souden mogen
lijden. Verclarende alsulke veertich morgen lands gelegen in Vriesecoop als de voorsz. gedaechde
daer onder geijpotekeert heeft ende voert alle zijn andere goeden daer voren verbonden. Ende
condempneert den gedaechde inden costen van dese processe al tot tauxatie ende moderatie vanden
voersz. Hove. Gedaen inden Hage bij heere Gerijt van Assendelft ridder eerste raedt presiderende
meesters Abel van Colster, Aernt Sandelijn, Hugo van Assendelft, Willem Pijnsz. ende Reijnier Buut
raedsluijden van Hollant ende gepronunchieert den eersten dach in junio anno 1500 dertich.
Toirconden tzegel van justicie hier angehangen. In kennisse van mij J. de Jonge.
Nr. 606 folio 157v. d.d. 18-11-1530.
Noch een acte van condempnacie daer bij de voorsz. Mr. Gerijt gecondempneert es tvoorsz.
landt te waren.
Inder sake geresen ende hangende inden Grote Raede skeijsers ons genadichs heren tusschen
meester Gerijt Jorijsz. Bij appellant van die vanden rade in Holland geappelleerden ter eender zijde
ende die heijlige geest meesteren van sinte Pieters kercke binnen Leijden geïnthuneerden ter anderen
compererende inden voorsz. Groten Rade. Te weten de voorn. appellant bij meester Francoijs de
Ladeniere ende die voorsz. geïnthuneerden bij Mr. Franchois Bubbe hoerlieder procureurs. Naer dien
van wegen des voersz. appellants geseijt ende verclaert es geweest dat omme zekere redenen wille
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hem daer toe porrende hij niet meer sustineren en wilde dese materie van appelle maer afgaende der
selver te vreden was tot tempereren ende acquiesseren ter sentencie vanden voorsz. geappelleerden
ende daer of geappelleert es geweest. Behalven dat achter volgende zekere openen brieven van
oirlove te mogen acquiesseren bij hem onlanx vercregen vanden keijser onse genadige heere voorsz.
ende nu jegenwoordelick overgeleijt te hove zijne voorsz. appellacie te nieten gestelt worde sonder
boete. Ende dat van wegens der voorn. geïnthuneerden thueren voordeele genomen es geweest die
voersz. verclaringen versouckende dat de voorn. appellant daer inne metgaders inde costen van
desen instancie gecondempneert soude werden. Eijntlicken de voorn. partijen gehoort ende gesien de
voorsz. openen brieven van oirlove te mogen acquiesseren. De voorn. appellant (stellende zijne
voorsz. appellacie te nieten sonder boete) heeft bij mijne heere den president ende anderen heeren
vanden voorsz. Groten Raede geweest ende es gecondempneert tachtervolgen vulcomen ende
volbringen die sentencie vanden voorsz. geappelleerden ende daer of tappel in dese dependeert naer
huere vorme ende inhouden metgaders oec te betalen de costen van dese instantie ter taxatie vanden
hove. Welke costen die procureur vanden voorn. appellant geaccordeert heeft getaxeert te werden
opte declaracie vanden voorn. geïnthuneerden, behalven zijn dinunucie ter contrarien indien hier van
eenige dienen wille 15 dagen naer dat de zelve declaratie hem gelevert sal worden. Ende vorts zoe es
meester Claes Paeds een vanden voorn. heijlige geest meesters op huijden in persone gecompareert
binnen der Hove. Gedaen te Mechelen den 18 e dach van november anno 1500 ende dertich.
Nr. 607 folio 158 d.d. 04-05-1540.
Een brief waer mede Jasper Philpsz. in erfpacht angenomen heeft 10 morgen 4 hont ende 56
gaerden lants gelegen inden ambacht van Monster om 24 karolus gulden tsiaers.
Wij Cornelis Doensz. ende Cornelis Touwensz. scepenen tot Monster oirconden ende certificeren dat
up huijden datum van dese voer ons gecomen ende gecompareert es Jasper Philips inwonende
vande selve ambochte ende bekende mits desen vanden heijlige geest meesteren der stede van
Leijden achter volgende dat consent vanden gerechte der voersz. stede als opper heijlige geest
meesteren welke consent hier inne geïnsereert es van woorde tot woorde. Upten negenden dach in
januario anno 1500 ende veertich nae scrijven deser stede, soe hebben die heijlige geest meesteren
den gerechte vertoont ende te kennen gegeven als dat sijluijden tot oerbaer ende profijte vanden
selven heijlige geest up believe vanden gerechte in ewige erfpachte wtgegeven hebben eenen Jasper
Phlipsz. wonende tot Monster alsulke thien morgen vier hondt zesende vijftich gaerden ende twie
voeten lands als den heijligen geest voorsz. leggende heeft tot Monster, om vier ende twintich gouden
karolus gulden van 40 groten tstuck des jaers. Ende daer om an ons versocht dat wij als upper heijlige
geest meesteren inde selve erfpachte consent souden willen dragen. Ende nae dat wij daer van wel
ende doechdeliken geïnformeert zijn geweest sulcx dat tselve sal wesen tot oorbaer ende profite
vanden voorsz. heijligen geest, soe hebben wij als opper heijlige geest meesteren daer inne
geconsenteert als dat die voorsz. erfpachte sijnen voortganck sulcx zal hebben. Aldus gedaen ten
dage ende jaere als voren daer ic bij was ondergeteijckent J. Deijman. In eenen ewighen erfpachte
genomen te hebben ende mits desen in erfpacht neempt een woninge lands groot elftalve morgen
anderhalf hont zes roeden ende twee voeten inden ambochte van Monster zuijtwaert vande kercke
aldaer, belent hebbende ant noorteijnde die heerwech, an tzuijteijnde die banweteringe, ande
oostzijde een woninge toebehorende Pieter Jansz., staende opte grondt van tconvent van sinte
Aechten tot Delft, streckende tot ande lijtwech oft Kercklaen an die oestzijde van de zelve woninge
leggende, voorts die selve lijtwech ofte Kercklaen mit den heul noortwaerts op na die kerck van
Monster tot ant lant geheten die Geer toebehorende die heren van sint Jan tot Haerlem, die pastorie
tot Monster ende meer andere, streckende na twesten van tselve lant twelc noortwaert upgaende
heeft mede belent mit die oestzijde tvoorsz. lant tot anden heerwech voorsz., ande westzijde die
erfgenamen van Mr. Jacop Pijnsz., an tnoortwesteijnde die pastorije tot Monster, ande noortzijde
Coninxvelt, an de westzijde Coninxvelt voorsz. ende an de oostzijde die burch van Jasper Philipsz.
voersz. daer inne die zelve Jasper zeijt gecocht te hebben van den heijligen geest tot Naeldwijck vijf
hondt lands. Voer welke voersz. landen die voersz. Jasper Philipsz. belooft heeft die voorsz. Heijlige
geest meesteren alls jaers als ewige erfpacht te betalen die somme van vier ende twintich karolus
gulden tstuck, gerekent tot veertich grooten. Welke voorsz. erfpacht alle jaers verscijnen sel binnen
die twalef nachten van Kersmisse. Daervan dat eerste jaer erfpacht vallen ende verscijnen sal binnen
die 12 nachten anno 1500 een ende veertich naestcomende tot verzekerheijt van alle welke erfpacht
die voersz. Jasper Philips zoen verbonden ende ten onderpande gestelt ende geijpotequeert heeft,
verbindt, ijpotequeert ende ten onderpande stelt mits dese die voorsz. elftalve morgen anderhalf hont
zes roeden ende twee voeten lands ende twee voeten lands ende noch zijn huijs, berge, boomte,
bijhuijs ende anders daer hij nu ter tijt inne woent ende gebruijckende es, staende up die voorsz. elftalf
morgen anderhalf hondt zes roeden twie voeten. Ende voorts generaliken ende specialiken alle zijn
andere goeden, roerende ende onroerende geen wtgesondert hoe die genomt mogen wesen.
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Belovende die selve landen te houden wt alle scade, lasten ende ongelde als van beden, subvencien,
dijcagijen, morgengelt, molengelt, banwerc ende alle anderen ongelden hoe die genomt mogen wesen
geen wtgesondert onder verbant als voren. Ende heeft mede die voorsz. Jasper Philipsz. voor ons
overgegeven, geeft over ende consenteert mits desen dat indien hij binnen zijn leven zijnen erven
ende nacomelingen ofte actie van hem of hemluijden an wijen die voorsz. landen ende erfpacht zal
mogen comen, die voorsz. erfpacht alle jaer niet en betaelde inde maent van meije nae elke
verschijndach, dat indien gevalle die voorsz. erfpacht tegens die voorsz. heijlige geest meesteren
indient hemluijden belieft zal wesen verbuert ende indien gevalle die voorsz. woninge lands weder
sullen mogen aenvaerden, gebruijcken, verhuijren ofte vercopen na hemluijden appetijte sonder
contradictie ofte wederseggen vanden voorsz. Jasper, zijnen erven ende nacomelingen ofte actie van
hem hebbende. Ende indien gevalle sal tvoorsz. huijs, barge, boomte, bijhuijs ende anders upte
voorsz. elftalf morgen getimmert, staen tot sulke taucatie als bijden sentencie vanden Hove van
Hollant. In date den derden dach van februario anno 1538 stilo curie hollandie. Verclaert wort die
welke in dat poinct in gevalle als boven sal blijven in hoer viguer ende cracht behoudelicken mede dat
die voersz. heijlige geest meesters an hem luijden houden ende reserveren hoerluijder actie van
alsulke landen daer inne zijluijden mogen gerechticht wesen boven die voorsz. elfftalf margen
anderhalf hont zes roeden twee voeten lands leggende bij ende omtrent die selve landen zoe wel van
die vijf hont lants die de voorsz. Jasper zeijt vanden heijlige geest meesters van Naeldwijc gecocht te
hebben als anders ende altoes hier wtgesondert die vorder articulen begrepen in zeker contract
tusschen die voorsz. partijen tot Delft gemaect den 20 e dach in maerte anno 1500 negen ende dertich
na gemeen scrijven. Des in oerconde alsoe wij scepenen tot Monster gebruijcken een gemeen zegel,
soe hebben wij onse mede broeders scepenen in wette voort gebeden dese mit ons te bezegelen.
Actum den vierden maij anno 1500 veertich, mij Claes Claesz. priester secretaris tot Monster
jegenwoordich.
Nr. 608 folio 159 d.d. 04-05-1540.
25 karolus guldens tsiaers sprekende up Jasper Philipsz.
Wij Cornelis Doesz. ende Cornelis Touwesz. scepenen tot Monster oirconder ende certificeren dat
voer ons gecomen ende gecompareert es Jasper Philipsz. onse buijrman bekende ende verclaerde
dat hij upten 28e dach van maerte anno 1539 nae gemeen scrijven in ewige erfpacht genomen heeft
vande heijlige geest meesters der stede van Leijden zekere elftalf morgen anderhalf hondt zes roeden
twee voeten lands leggende inden voorn. ambochte, twelc hij vande selve heijlige geest meesters in
huijr plach te gebruijken. Welke erfpacht bedragende es vier ende twintich karolus guldens jaerlicx al
nae vermogen ende voerwaerden inden brief daer of gepasseert begrepen. Ende alsoe die voersz.
Jasper boven die voersz. erfpacht die selve heijlige geest meesters noch belooft heeft te betalen die
somme van vierhondert karolus guldens an gelde, te weten die een helft meij dach lestleden drie
maenden daer na onbegrepen ende dander helft Alre Heijligen daer an volgende drie maenden daer
nae onbegrepen. Ende die zelve Jasper althans noch geen raedt om gelt en weet, zoe heeft hij tot
profijte vande heijlige geest meesters ende ten behouve vanden heijligen geest voorn. inde plaetse
vande voorn. gerede ende verschenen penningen geconstitueert ende vercocht, constitueert ende
vercoop mits desen een jaerlixe losrente van vijf ende twintich karolus gulden siaers die welke die
voorsz. Jasper beloeft heeft ende mit desen belooft die voorn. heijlige geest meesters alle jaers te
betalen up Alre Heijligen dach daer van den eersten verschijndach wesen sal Alre Heijligen anno 1500
veertich. Ende soe voort van jare tot jare ter tijt ende wijlen toe dat hij die voorsz. rente ofgelost sal
hebben, twelc hij sal mogen doen elke zes karolus gulden tsiaers mit ses ende tnegentich karolus
gulden, te weten tenenmael of tot twee reijsen soet den voersz. Jasper believen sal elke reijse
tweehondert karolus gulden welke voersz. betalinge soe van de renten die jaerlicx verschijnen zullen
ende die oflossinge van dien geschien zal moeten mit geëvalueerde gelde als een karolus gulden van
gewichte voer 40 groten, een philips gulden 25 st., een gouden koervorster gulden voor 28 st. ende
voorts alle andere gout ende paijment na advenant van dien. Welke voorsz. renten die voorsz. Jasper
versekert ende geijpotekeert heeft, verzekert ende ijpotkeert mits dese up drie morgen lants leggende
inden ambacht van Monster, belent hebbende tzuijteijnde den Rijnwech, die westzijde Pieter
Cornelisz., die oestzijde die weduwe van Philips Dircxz., tnoorteijnde die zeeduijn. Noch twee margen
lands gelegen inden ambacht van sGravesande, belent zijnde ande noortzijde Pieter Cornelisz.,
twesteijnde die ban wateringe van sGravezande, toesteijnde die voorsz. Pieter Cornelis zoen, die
zuijtzijde zeker capelrije lant twelck nu gebruijct Joris Maertsz. al tsamen vrij geen lasten daer
upstaende dan alleen zeven groet die de graeflicheijt upte voorsz. drie margen heeft. Verbindende
voorts generalic ende specialick alle zijn andere goeden, roerende ende onroerende geen
wtgesondert. Ende es expresselicken gecondicioneert ende bevoerwaert dat indient gebuerde dat die
voersz. Jasper die voersz. erfpacht verbuerde bij faulte van quade betalinge of anders, dat indien
gevalle die voersz. Jasper evenwel gehouden sal wesen die voorsz. renten te betalen ter tijt ende
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wijlen toe hij die gelost sal hebben. Ende heeft voorts die voorsz. Jasper belooft den voorsz. heijlige
geest meesteren te passeren behoorlicke brieven voor scout ende scepenen van sGravezande onder
wien die voersz. twee margen lands leggende zijn. Des in oorconde alsoe wij scepenen tot Monster
gebruken een gemeen zegel soe hebben wij onse mede broeders scepenen in wette voort gebeden
dese mit ons te bezegelen. Actum den 4e maij anno 1500 veertich, mij Claes Claesz. priester
secretaris tot Monster jegenwoordich
Nr. 609 folio 159 d.d. 10-01-1541.
Transficx.
Wij Cornelis Willemsz., Adriaen Gerijtsz. ende Dirck Willemsz. scepenen in Zantambacht doen condt
ende certificeren eenen ijegelicken dat voor ons gecomen ende gecompareert es Jasper Philipsz. van
Monster ende verclaerde hoe dat hij voer scepenen van Monster den vierden dach van meije
lestleden ten behoeve ende profijte vanden heijlige geest meesteren der stede van Leijden
geconstitueert heeft een jaerlicxe losrente van vijf ende twintich karolus gulden tsiaers. Ende tot
versekertheijt van dien onder andere landen mede geijpotekeert ende te onderpanden gestelt heeft
twee morgen lands leggende binnen die jurisdictie van sGravenzande voorn., belent hebbende ande
noortzijde Pieter Cornelisz., an twesteijnde die wateringe van sGravezande, ant oesteijnde die voorsz.
Pieter Cornelisz., ande zuijtzijde zeker capelrielant twelc nu gebruijct wordt bij Joris Maertsz., breder
blijkende bij de brieven daer van zijnde. Ende alsomme geen landen verbinden ofte belasten mach,
dan ter plaetse daer die gelegen sijn navolgende die placaten vande k. mat. Soe ist dat die voorsz.
Jasper mits desen die voorsz. twee margen lands alsnu voor ons geijpothequeert ende verbonden
heeft ende mits desen ijpotequeert ende verbint voorde voersz. jaerlicxe rente van vijfendetwintich
karolus omme bij gebreke van betalinge die selve jaerlixe rente daer van bijden voorsz. heijlige geest
meesteren verhaelt te worden ende versochten dat wij dese voorsz. brief doer die voorsz. rentebrief
mit onse zegelen transfixeren zoude, twelc wij alsulcx gedaen hebben. Des in oirconde alsoe wij
scepenen voorsz. gebruijcken een gemeen zegel, zoe hebben wij onse mede broeders scepenen in
wette voort gebeden dese mit ons te bezegelen. Actum den 10 e dach van januario anno 1500 een en
veertich. In kennisse van mij als secretaris Willem d. Horst.
Nr. 610 folio 159v. d.d. 04-05-1540.
Zekere contracte gesneden in papier gemaect tusschen die heijlige geest ende Jasper Philpsz.
Up huijden den 20e dach van maerte anno 1500 ende ’39 nae gemeen scrijven soe zijn bij tusscen
spreken van goede mannen geaccordeert die heijlige geest meesters der stede van Leijden bij
consent ende believen van den burgemeesteren der selver stede ter eenre ende Jasper Philipsz. van
Monster ter andere van alsulke questien als zijluijden tegens malcanderen wtstaende hebben inder
manieren hier nae verclaert. Te weten dat die voorsz. Jasper Philipsz. vande voersz. heijlige geest
meesters in eene ewige erfpacht genomen heeft ende mits desen in erfpacht neempt eene woninge
lands groot elfftalve margen anderhalf hont zes roeden ende twee voeten, gelegen inden ambochte
van Monster zuijtwaert vande kercke sulcx als die voersz. Jasper vande heijlige geest meesters in
huijre gebruijct heeft, daer voeren die voorz. Jasper den voersz. heijlige geest meesters belooft heeft
als ewige erfpacht te betalen alle jaers die somme van vier ende twintich karolus gulden veertich
grooten voorden gulden gerekent, daer van die zelve Jasper die zelve heijlige geest meesteren
passeren ende verlijden zal binnen die meij maent naestcomende scepene brieven ter plaetse daer
tselve landt gelegen es. Sulcx alsmen erfpacht brieven behoort te maken in goeder forme. Welke
voorsz. erfpacht alle jaere verschijnen sal binnen die twaelff nachten van Kersmisse daer van den
eersten verschijndach wesen sal inde twaelf nachten toecomende anno veertich. Mits condicien ende
die voorsz. brieven van erfpacht vermelden sullen ende die voersz. Jasper overgeven sal voer
scepenen van Monster dat indien gebuerde dat die voersz. Jasper zijnen erven ofte naecomelingen
ofte an wiens die voersz. erfpacht soude mogen comen, tzij bij successie, cope ofte anders die voorsz.
erfpacht alle jaers niet en betaelde inde maent van meije nae elcke verschijndach, zoe zal die voersz.
erfpacht tegens die voorsz. heijlige geest meesters verbuert wesen ende sullen die zelve woninge
lands weder mogen anvaerden als hoer vrij eijgen goet, soe verre tselve hoerluijden belieft. Ende zal
die voersz. Jasper Philipsz. die voorsz. heijlige geest meesters tot hoerluijder versekertheijt ende
ijpoteke vande voorsz. erfpacht verobligeren ende verbinden die voersz. elftalf morgen anderhalf hont
zes roeden twee voeten lands voersz. ende voorts generalic alle zijne andere goeden, roerende ende
onroerende mit condicien dat die voersz. heijlige geest meesters an hemluijden houden hoer actie van
alsulke landen daer toe zijluijden mogen recht hebben ende den heijligen geest toe behoren mach
boven die voorn. landen leggende bij, in ende omtrent die voorsz. woninge lands, soe wel vande vijf
hont lands die de voorsz. Jasper zeijt vande heijlige geest meesters van Naeldwijck gecoft te hebben
als anders. Ende sal die voersz. Jasper Philipsz. gehouden wesen ende beloeft mits desen die voorsz.
heijlige geest meesteren inde meije maent naestcomende te leveren ende nomineren die rechte
belenden ende limiten vande voersz. landen bij hem in erfpacht genomen nae sijne beste wetenscepe
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ende sal oock die voersz. Jasper tvoersz. landt vrij houden wt allen scaden ende laste als van beden,
subvencien, dijcagien, mergengelt, molengelt, banwerck ende alle andere oncosten die daer up soude
mogen comen, hoe die genomt soude mogen wesen. Ende sal hier en boven die voorsz. Jasper
Philipsz. die voorsz. heijlige geest meesters betalen boven die 24 karolus gulden vande erfpacht
vierhondert karolus gulden tstuc van 40 groten, te weten die een helft meije naestcomende als twee
hondert karolus gulden, drie maenden daer na onbegrepen ende dander twee hondert karolus gulden
Alder Heijligen daer an volgende, al drie maenden daer nae onbegrepen, mits condicien dat in gevalle
hij die selve penningen begeert te houden up losrenten, soe sal die voorsz. Jasper hemluijden daer
van passeren behoorlicke brieven van constitutie mit goede souffisante ijpoteke ende versekertheijt
van dien ten believen vanden voorsz. heijlige geest meesters, ter losse den penning zestien ten prijse
voorn. Ende dat voer scepenen daer tlant ende goet gelegen es, daer up die zelve Jasper die renten
ijpotekeren sal, mits dat hij die selve renten lossen sel mogen mit twee hondert karolus guldens telken
reijse ende teene mael. Ende es mede bevoorwaert dat in gevalle die voorsz. Jasper Philipsz. die
voorsz. erfpacht verbuert ende die penningen niet en betaelt upte verschijndach voorn. geroert, soe
sullen die voorsz. vier hondert karolus gulden ofte die rente inde plaetse van dien tegens die voorsz.
heijlige geest meesters verbuert wesen ende comen tot hoerluijder proufite. Ende es noch
expresselicken bevoorwaert ende bijden voorsz. Jasper beloeft dat in gevalle die voorsz. Jasper zijnen
erven ofte nacomelingen die voorsz. erfpacht verbuerde ende die erfpacht niet en betaelde als voern.
gescr. es ende die voorsz. woninge lands weder comt anden voorsz. heijlige geest meesters, soe sal
die woninge, bijhuijs ende berge die up tvoersz. lant staet ende daer questie om geweest es, voorden
Hove van Hollant tusschen hemluijden staen tot sulke tauxatie van goede mannen als nu onlancs
bijden Hove van Hollant verclaert es bij sentencie al na vermogen der selver sentencie. Ende
angaende die questie van dat jaer huijrs van tjaer van ’38 voerleen ende dat die heijlige geest
meesters dat landt niet en hebben verhuijrt ofte genot daer of geprouffitert, tselve hebben beijde die
partijen geheel ende al gesubmitteert int zeggen ende arbitrage van meesters Vranck Boot ende
meester Cornelis Morsch advocaten inden voorsz. Hove ende wes bij hemluijden daer van bij wtspake
verclaert wordt, tselve hebben die selve partien belooft te volcomen nopende die costen vanden
processe daer inne die voersz. Jasper gecondempneert es, zullen mede getauxeert worden bijden
voersz. advocaten. Ende indien zij daer inne niet accorderen en connen zullen die zelve costen
getauxeert worden bijden Hove van Hollant ende zal alsdan die voorsz. Jasper die selve costen
betalen tottie selve tauxatie. Alle twelc die voorsz. Jasper Philips zoen ende die voorsz. heijlige geest
meesters beloeft hebben te volcomen ende te voldoen ende hebben tselve alsulcs onderteijckent den
vierden dach in meije anno 1500 veertich in presencie van Antonis Aertsz. scout, Cornelis Doensz.
ende Cornelis Touwensz, scepenen van Monster. Onder stont geteijckent, oude Dirck Jansz., Michiel
Jans zoen, Antonis Aerntsz., bij mij Cornelis Tousz., bij mijen Cornelis [merk] Doe zoen, bij mij Jan
Cornelis Brower.
Nr. 611 folio 160 d.d. dinsdag 13 april 1456.
Vijftien stuvers tsiaers pacht staende up Lenaert Cornelisz. huijs tot Delf twelck joncfrouwe
Elijzabeth van Florij, Philips Nachtegaels huijsvrouwe was, besproken heeft in testamente den
heijligen geest deen helft ende dander helft sinte kathrijnen gasthuijs ende die huijssitten
tsinte Pieters tsamen. Twelc den heijligen geest van tgasthuijs ende huijssitten voorsz. gecoft
ende betaelt heeft.
Wij Jan Vranckensz. ende Claes Ofhuijs scepenen in Delf oirconden dat Beijer Sijmonsz. heeft vercoft
Katrijn Willem Heijen dochter ende upgedragen voor ons in vollen gerecht twintich scellinge hollants
paijments siaers up een huijs ende erve gelegen after toude gasthuijs alre naest Aernt Huge Dirc
Maecsz. huijs ende erve an die noortzijde ende an die zuijtzijde streckende uten Delf oestwaerts an
Alijt Jan Aerntsz. weduwe erve ende schinkelende zuijtwaerts after Aernt Hugen voorsz. huijs ende
erve an Jan Oudunslaen in te nemen alle jaer half tot Alreheijligen dage ende half tot meije dage.
Ende Beijer voersz. ende Heinrick Vaster Aertsz. loven gesamender hant Katrijn voorn. dese renten te
waren als recht is, niet daer voer up te staen dan dertich scellinge hollants paijments tsiaers alsmen
ons seijt. Ende Beijer voersz. loeft Heijnric voorn. hier of scadeloes te houden. Int jaer ons heren 1400
zes ende vijftich tsdinxdages upten 13e dach in april.
Nr. 612 folio 160v. d.d. dinsdag 14-02-1502.
Transficx.
Wij Pieter Aernt Rutgaertsz. ende Costijn Jansz. scepenen in Delf oirconden dat Mees Thijsz. heeft
vercoft Cornelis Aerntsz. ende opgedragen voer ons in vollen gerechte dese twintich scellingen
hollants siaers in allen manieren ende voerwaerden als dese doersteken brief inhout. Ende Mees
voersz. ende Jan Scoef Huijgensz. loven mit gesamender hant Cornelis voersz. dese renten te waren
als recht is. Ende Mees voersz. looft Jan Scoef voorn. hier of scadeloes te houden. Int jaer ons heren
1500 ende twee dinxsdage opten 14e dach in februario.
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Nr. 613 folio 160v. d.d. 11-06-1542.
Zes karolus gulden tsiaers losrenten staende up een huijs ende erve mitte brouwerije daer after
an staende, gelegen binnen Delft. Ende is den heijligen geest angecomen van Maritgen
Lambrechtsdr. blijckende bij zekere certificatie an dese twie brieven volgende.
Wij Dirck Govertsz. ende Huijch Cornelisz. de Groot scepenen in Delft oirconden dat voer ons
gecomen sijn Lenaert Cornelisz. brouwer als principael, Jan Wittensz. wonende tot Leijden ende
Quirintgen Dammas Jacob Huijch Bartolomeesz. wedewe mit hare voochts hant als borgen hem mede
verbindende als principale ende elcx een voor al als eijgen scult renunchierende die voorsz.
Quirijntgen tbeneficium vellianus disponerende dat een vrouwe persoen haer niet verbinden en mach
als borge als vanden effecte vandien eerst te voren wel geïnstrueert sijnde ende bekende soe wel
voor hem als hoeren erven wel ende wettelicken vercoft te hebben en vercopen mitsdesen Maritgen
Lambrechtsdr. ofte den houdere van desen een sekere jaerlicxe losrente van ses carolus guldens
tsiaers tsuck van viertich groet ofte paijment dier waerden, verschijnende die selve rente alle jaers
opten twaelfsten dach in junio, daer van den twaelfsten dach in junio anno 1500 drie ende veertich
naestcomende teerste of wesen sal ende alsoe voorts van jaere tot jaere geduerende ter tijt ende
wijlen toe dat die voersz. rente al afgelost sal sijn. Twelck die voorsz. comparanten ende haren erven
tot allen tijden sullen mogen doen, mits eens ende tseffens opleggende ende betalende voer elken
penninc sestien gelijke penningen, mitsgaders die verlopen renten naer advenant des tijts verschenen
in munte naer dese jegenwoordiger evaluatie der keij. mat. geëvalueert, te weten een gouden carolus
gulden van gewichte voor 20 stuvers, een gouden philips gulden van gewichte voor vijf ende twintich
stuvers, een gouden coercorster gulden van gewichte voer acht ende twintich stuvers, een
doubbelden stuver voer vier groet, een eijnckele stuver voer twee groot ende alle andere gout van
gewichte ende sulver gelt naer advenant. Welcke rente mit die hooftsomme van dien die voorsz.
Lenaert Cornelisz. versekerde ende hijpotekeerde specialiken op sijn huijs ende erve mit die
brouwerije daer after an staende an die oistzijde van die Pontemarct alre naest Huijch Jans zoen
misrapers huijs ende erve an die zuijtzijde ende alre naest Agnies Smouten huijs ende erve an die
noortsijde, streckende voor wter Delf oostwaerts tot after an Trijn Aerntsdr. huijs ende erve toe. Niet
voren opstaende dan negen carolus duldens siaers huijsrenten. Voorts op hoerluijder drie personen
ende generalicken op allen horen goeden die zijluijden nu ter tijt hebben ofte hier namaels vercrijgen
sullen mogen, soe wel roerende als onroerende, waer dat men die bevinden can, tsij in steden.
dorpen ofte daer en buijten geen van dien wtgesondert, omme bij gebreke van betalinge van die
jaerlicxe rente ofte hooftgeldt van dien daer an te mogen executeren ende recht spreken an die kuer
van dien mit heerlike ende reale executie vanden Hove van Hollant, willecoer recht ofte anders mit wat
recht den houdere van dese dat eerst ende best gelieft sonder hier tegens te doen ofte doen doen in
eeniger manieren renunchierende hier van ende te buijten gaende alle exceptien, gracien van
princhen ende heren dese ter contrarie dienende. Ende die voersz. Lenaert Cornelisz. bekende hem
van den selven cope wel voldaen ende al betaelt te wesen, den lesten penninc mitten eersten.
Belovende op gelijke verbant als voeren Jan Wittensz. ende Quierijntgen Dammas zijne voorn. borgen
hier van te vrijen ende scadeloos te houden. Alle dijnck sonder arch ofte list. Des toorconde soe
hebben wij scepenen voorsz. elcx onse zegele hier onder angehangen opten 11 e juni anno 1500 twee
ende veertich.
Nr. 614 folio 161 d.d. 27-11-1543.
Transficx.
Wij Jacop Cornelisz. gorter ende Jan Heije Gerijtsz. scepenen in Leijden oirkonden dat voorden
gerechte quam Jan Wittensz. verclarende hoe dat Maritgen Lambrechtsdr. saliger gedachten in haer
leven joncwijf ten huijse vande pastoer tot Catwijc opt Zee, dicwijls in haer leven up hem begeert heeft
ende haer wterste wille geweest is als dat alle tgoet dat hij vande voorsz. Maritgen in bewaerte hadde
tsij brieven, gelt of andere dingen dat hij die soude dispenseren tot behouf vanden armen, al breeder
blijckende bij zekere certificatie onder tzegel van Jacop van Duijnen Gerijtsz. als substituijt van Jacop
Sijmonsz. scout inden ambocht van Valkenburch ende Catwijck in date den 25 e junij anno 1543 die wij
scepenen voorsz. daer van gesien ende gelesen hebben. Ende omme des voorsz. Maritgen
Lambrechts dochters wterste wille te volbrengen, soe ist dat Jan Wittensz. voorn. wt crachte vande
voersz. heijlige geest meesteren van Leijden als oude Dirc Jan Reijerszsz., Heijnric Florisz. van
Wassenaer ende Dirck Fransz. Goel ende diet namaels wesen zullen tot des heijligen geests behoef
eenen scepenen brief van Delft daer dese brief doersteken is mit recht ende mit vonnesse als recht is.
Ende scepenen wijsden die heijlige geest meesteren voorsz. ende diet namaels wesen sullen tot des
selven heijlige geests behoef daer mede te winnen ende te verliesen in allen schijn als Maritgen
Lambrechtsdr. voorsz. in haer wterste des begeert heeft, behoudelic indien naemaels bevonden
worde dat Jan Wittensz. voorn. de voorsz. brief daer dese brief doersteken is, na volgende des
voorsz. Maritgen Lambrechtsdr. wterste wille ende begeerte niet te rechte gedisponseert noch
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overgegeven en hadde, dat alsdan die heijlige geest meesters in der tijt wesende de voorsz.
scepenen brief Jan Wittensz. voorn. weder omme sullen overgeven, zulcx die hem overgegeven is. In
oirkonden dese brief bezegelt mit onse zegelen. Int jaer ons heren duijsent vijfhondert drie ende
veertich upten 27e dach in novembri.
Nr. 615 folio 161 d.d. 25-06-1543.
Certificatie.
Wij Jacop van Duijnen Gerijtsz. als substituijt van Jacop Sijmonsz. scout inden ambocht van
Valkenburch ende Catwijcken ende Gerijt Ghijsbrechtsz. ende Willem Meesz. als gesworens inden
ambochten voorsz. oirconden dat voor ons gecomen zijn heer Aernt Jansz. vicecureijt tot Catwijck op
Zee oudt omtrent drie ende dertich jaer, Cornelis Aertsz. oudt omtrent acht of negen ende veertich jaer
ende Jacop IJsbrantsz. oudt omtrent seven ende dertich jaer ende dat doer rechtelicke versouc van
Jan Witten zoen gemacht den heijligen geest meesters tot Leijden ende certificeren mit up geheven
handen ende wt gerechten vingeren alst recht is dat Maritgen Lambertsdr. des pastoers joncwijf tot
Catwijc op Zee aldus danigen testament ende makinge gedaen ende gemaect heeft in
jegenwoordicheijt van theijlige sacrament daer sijluijden present binnen geweest, te weten dat hoer
wterste wille ende begeerte is dese dat den heijligen geest tot Catwijck hebben sal van hoer
aftergelaten goeden vijf pont groot vlaems ende die pastoer voer sijn moeijten ende cost die hij an
Maritgen voorsz. ghehadt heeft in hoer siecte ende anders, sal hebben om sijn wille daer mede te
doen alsulke cleer ende clennetgen ende ander goeden die die voersz. Maritgen tot zijne huijs hadde
ende in hoer sterven liet. Des zal die pastor hoer dagelixe cleer den armen op Catwijck na zijn
goetdencken deijlen ende oock hoer lichaem eerlic te graef brengen mit dat geen dat daer toestaet.
Noch is hoer begeerte dat alle dat goet dat Jan Wittensz. van dese zelfe Maritgen onder hem in
bewaerte heeft tzij van brieven of gelt of andere dingen, die zelfte Jan Wittensz. sal dispenseren tot
behoef vanden armen soe als zij dat lanck te voren an hem heeft begeert niet aensiende of daer
ijemant quamen die sich voer erfgenamen wilden wtgeven, want dese Maritgen die zelfte voer geen
erfgenaem en kent, noch gekent en wil hebben dan alleen dan Jan Wittensz. die goeden zal bestellen
tot behoef der armen soe dattet kenlic mach wesen ende dat Maritgen voorsz. op Jan Wittensz.
voorsz. dat hertelicken begeert. Ende wantet godlic ende verdienstelic is getuijchnisse der waerheijt te
geven sonderlinge alsmen des versocht wordt. Alsoe dese voorsz. gezworens selver geen zegelen en
gebruijcken hebben mij Jacop van Duijnen Gerijtsz. substituijt scout voorsz. gebeden dese certificatie
over hemluijden te willen bezegelen, welck ic Jacop voorn. over mij selve ende ter begeerte als voer
over die gezworens geern gedaen hebbe ende mijn zelfs zegel hier onder opt spacie van dese
gedruct hebbe. Actum den 25e junij anno 1543, ondergescreven teste me Arnoldo vice curato in
Catwijck ut supra.
Nr. 616 folio 161v. d.d. vrijdag voor St. Pieters dag ad Cathedram 1382.
Zekere pachten staende op huijsen, erven gelegen buijten die Hooghe woerdts poorte.
Wij IJsebant Roetaertsz. ende Dirc die Bruijne Pietersz. scepenen in Leijden oirkonden dat voer ons
quamen Jacob Vijnckensz. ende Dammes Zegersz. die nu ter tijt bewares sien vanden heijligen geest
in sinte Pieters kerc te Leijden ende geliede dat zij van des heijlichs geests wegen wtgegeven ende
vercoft hebben te poortrecht Dirc Ramp Hobbensz. enen wterdijc die gelegen is inden ambochte van
Soeterwoude bij Luijdegen Stantvasts molen. Ende belegen heeft an die oestzijde Pierter Sijmansz.
van der Noorde ende an die westzijde Claes Aelwijnsz. weduwe, beijde mit horen vterdijcken,
streckende uten Rijn anden Rijndijck. Ende van desen voersz. vterdijck belijt Dirc Ramp Hobbensz.
voersz. ende Dirc Vranckensz. mit gesamender handt ende elc voer al Jacob Vinkensz. ende
Dammes Zegersz. tot des heijlichs geests behoef voersz. of diet naemaels wesen zullen sculdich te
wesen twie ende dertich scellingen hollants goets gelts tsiaers alsulc gelt als die heer neemt van
sijnen renten. Ende dese voersz. renten alle jaer te betalen tot Voerscoten ende Valkenburger
marcten. Voort soe belooft Dirc Ramp voersz. Dirc Vranckensz. voern hier of scadeloijs te houden.
Ende desen wtdijc voersz. hebben Jacob ende Dammes beijde voern. van des heijlichs geests wegen
gelooft Dirc Rampen voersz. te waren jaer ende dach alse recht is mit sulken renten alst voorseijt op
staen. In oirkonde dese brief bezegelt mit onsen zegelen. Int jaer ons heren duijsent driehondert twie
ende tachtich des vrijdag voer sinte Pieters dage ad Cathedram
Nr. 617 folio 162 d.d. St. Vechters avond 1339.
Een morgen lands inden ambocht van Zoeterwoude leggende in een weer van 8 morgen lands
ende dander brieven van tzelfde landt staen in tzelfde register in folio 114.
Wij Andries Hansoeten zone ende Wouter Hugensz. scepenen in Leijden maken cond allen luijden dat
Gered Dijn voer ons quam ende geliede dat hij vercoft heeft Huge Pieters zone ende Costijn van der
Bregge die nu ter wijlen meesters zien van den heijlige geeste van Leijden eenen morgen lands tote
des heijlige geest behoef van Leijden, die gelegen is in eene camp lands van achten morgen, luttel
min of meer daer Reiner Gouburgesz. den zeven morgen of gaf den heijligen geeste van Leijden ende
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gehieten is Onvers voer ende gelegen is in Swietenre broecke inden ambochte van Soeterwoude.
Ende Gered Dijn voersz. die heeft hem beliet betaelt vander morgen lands voersz., den lesten
penning mitten eijrsten. Voert soe heeft Claijs Willaemsz. belooft dese morgen lands voersz. te waren
jaer ende dach alse recht is tot des heijligen geests behoef voersz. Ende Gered Dijn voersz. die heeft
beloeft Claijs Willaemsz. voersz. scadeloes te houden. In oirkonde dese brieve bezegelt mit onse
zegelen. Gegeven int jaer ons heren duijsend driehonderd negen ende dertich op sinte Vechters
avonde.
Nr. 618 folio 162 d.d. St. Michielsdag 1380.
Dese twie na volgende brieven zijn van 7 morgen lands gecomen van Gerijt Jans zoen Veen
ende behoren sinte Katrijnen gasthuijs ende den heijligen geest tsamen ende is wtgegeven in
erfpacht alst blijct hier voren in folio 115.
Arent heer van Egmonde ende van IJselsteijn doen cont allen luden dat wij overgegeven hebben ende
geven den heijligen geest ende den gasthuijse tot Leijden den rechten eijgendom van seven morgen
lants die gelegen zijn inden ambochte van Soeterwoude ende belegen heeft optie noordsijde dabdisse
van Reijnsburch ende optie zuijtsijde Sijmon Claes Aven zoens soen ende Boudijn van Zwieten, alle
mid erve ende mid eijgen, streckende wt Zwietenre vliet westwaert op an die Zwet. Welc lant voersz.
van ons plach te houden Gerijd Jansz. van den Veen. In kennisse der waerheijt soe hebben wij dese
brief bezegelt mit onse zegel. Int jaer ons heren duijsent driehondert ende tachtich op sijnte Mijchiels
dach.
Nr. 619 folio 162 d.d. zondag na St. Michielsdag 1380.
Wij Vranc Michielsz. ende Baernt Jansz. van Leijden scepenen in Leijden oirkonden dat coer ons
quam Gerijd Jansz. van der Veen ende scout quijte tots heijligen geests behoef ende tgasthuijs te
Leijden zeven morgen lands die gelegen zijn inden ambocht van Zoeterwoude ende belgen heeft op
die noordzijde die abdisse van Reijnsburch, op die zuijtzijde Sijman Claes Avenszsz. ende Boudijn
van Zwieten, alle mit erve ende mid eijgen, streckende wt Zwietenre vliet westwaert op an die Scoet
ende Gerijd Jansz. te lien plach te houden vanden heer van Egmonde. In oirkonden dese brief
bezegelt mit onse zegelen. Int jaer ons heren duijsent driehondert ende tachtich tsonnendages na
sinte Michiels dach.
Nr. 620 folio 162v. d.d. Pinster avond 1384.
Drie morgen lands inden ambochte van Zoeterwoude.
Wij Huge van der Hant ende Jan Stantvast Ludolfsz. scepenen in Leijden oirkonden dt voer ons quam
Huge van den Bossche, nu ter tijt schout inden ambocht van Zoeterwoude ende beliede dat hij vercoft
heeft Vrancke Diedewiensz. ende Pieter Butewech Gerijtsz., nu ter tijt heijlige geest meesters sien in
sinte Pieters kercke te Leijden tot des heijlichs geest behoef drie morgen lands, luttel min of meer ter
goeder maet die gelegen sien inden ambocht van Zoeterwoude ende belegen heeft an die oostzijde
Danel Woutersz. ende an die westzijde Matheus Jansz. aelmis lant, wten Vliet streckende afterwaerts
an Danel Jacobsz. ende Dirc Woutersz. lant. Ende dit voerseijde lant loeft Huge van der Bossche
voersz. te waren Vrancke Diedewiensz. ende Pieter Butewech voersz. tot ewigen dagen gelijker wijs
als men vrij erve is schuldich waren hem of zijn naecomelingen. In oirkonde desen brief bezegelt mit
onse zegelen. Int jaer ons heren duijsend driehondert vier ende tachtich opden Pijnxster avondt.
Nr. 621 folio 162v. d.d. Alle Heiligendag 1365.
Twintich plack tsiaers up een huijs inden ambacht van Voorscoten ende is gecomen van
Heijnric Diddeboijs ende tander is of gescat.
Ic Aernt van den Damme doe condt allen luijden dat voer mij quam Mechtelt Jacop Simonsz, weduwe
mit Willaem, Hugen ende Jan haren drie kinderen ende verliede mit gesamender handt dat zij vercoft
hebben Heijnric Diddeboijsz. van Catwijc of houder des briefs drie pondt hollants tsiaers dertich
vlaemske of durdrexe (=dordrechtse) grote gerekent voer een pondt of paijment daer na daer men
ponde mede maecken mach. Wilc voersz. renten wi Mechtelt, Huge, Willem ende Jan voersz.
bewijsen Henric voersz. of houder des briefs te versien op onse huse ende erve dat gelegen is inden
ambocht van Voerscoten. Ende belegen heeft an die zuijtoestzijde Melijs Dullaerts zuster ende zijn
erfnaem mit eijgen ende mit erve ende an die noortwestzijde mit eenre banwateringe. Ende op een
morgen lands gelegen inden ambocht voersz. ende belegen heeft an die noortwestzijde Diedwaer
Wouter Willems zoens wedue mit eijgen ende mit erve ende an die zuijtoestzijde Willem Cleve mit
eijgen ende mit erve. Ende dese voersz. renten geloven wij alle jaer te betalen tot Valkenburger marct
binnen staende cruijs. Omdat dit waer is soe hebbe ic Aernt vanden Damme alse een schout inden
ambacht van Voerscoten om bede willen Mechtelds ende haere kinderen voersz. dese brief bezegelt
mit mijnen zegel. Gegeven int jaer ons heren duijsent driehondert vijf ende tsestich op Alre Heijligen
dach.
Nr. 622 folio 162v. d.d. zaterdag na jaarsdag 1406.
Zeven hont landts inden ambocht van Voerscoten.
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Wij Gerijt die Brwn Dircxz. ende Jan Willem Jans Voszsz. scepenen in Leijden oirkonden dat voer ons
quam Jan Fijensz. Dirx zwager van Delf ende geliede dat hij vercoft heeft Willem Heijnricxz. ende
Gerijt Willems zoen nu ter tijt heijlige geest meesters tot des heijlige geests behoef zeven hont lant,
luttel min of meer gelegen inden ambocht van Voerscoten. Ende heeft belegen an die noortzijde Claes
Willems zoen, an die zwtzijde Aleijs die beghijn, dat oestende Claes voersz. ende dat westend
Heijntgens camp, alle mit horen lande. Ende Jan voersz. lovede Willem ende Gerijt voersz. dat voersz.
landt tot des heijlichs geests behoef te waren, jaer ende dach alse recht is alsmen een vrij eijgen erve
schuldich is te waren. Ende Jan voersz. liede hem hier of voldaen ende betaelt den lesten penninc
mitten eersten. In oirkonden desebrief bezegelt mit onse zegelen. Int jaer ons heren duijsent vier
hondert ende zes tsaterdages na jaers dach.
Nr. 623 folio 163 d.d. 10-03-1372.
Twintich scellingen paijment in Wassenaer.
Kanttekening: ? januari 1625 is dit pont hollandts tsiaers afgelost bij (Beatrix) Willemsdr. weduwe van doctor …..sius met vier
ende twintich gulden tegens …… mitsgaders vijfthien stuvers over een jaer pacht ….. vier ende twintich …. vande jaer 1600 ….
folio 2.

Ic Dirc van Boemgaerde scoute van Wassenaer in des burchgraven ambocht van Leijden doe condt
allen luden dat voer mij quam Jacop Jansz. ende geliede dat hij vercoft heeft Aernt Dircxz. een pont
hollantsce tsiaers comans gelts op sijne woninge gelegen es inden ambacht voorsz. Ende heeft
belegen an die ene zijde Peter die brouwer, die ander zijde Jan IJsbrantsz. ende dat zuijtende die ban
wateringe. Ende dit pont tsiaers voersz. mach Jacop voorn. verleggen binnen der prochi van
Wassenaer tot eenre ander stede op sijn erve daerment zeker an es. In kennesse der waerheijt soe
heb ic desen brief bezegelt mit mijnen zegele. Gegeven int jaer ons heren duijsent driehondert twee
ende tseventich opten tienden dach in maerte.
Nr. 624 folio 163 d.d. donderdag na de Grote Vastenavond 1383.
Transficx.
Ic Aernt Dircxz. doe cont allen luden dat ic overgegeven hebbe ende geve Jan Aerntsz. ende
Femeijns zijne wijve enen scouten brief daer dese brief doersteken is ende Femeijnsen voorsz. an
bestorven is van Katrijnen haren zuster Jan Aerntsz. ende Femeijnse voersz. mede te winnen ende te
verliesen gelijken of ict selve waer. Ende belije mij hier of voldaen ende betaelt dem lesten penninc
mitten eersten. In kennesse hier of heb ic Aernt voersz. dese brief bezeglt mid mijnen zegel. Int jaer
ons heren dusend driehonderd drie ende tachtich tsdonresdages na grote vastelavond.
Nr. 625 folio 163 d.d. 16-02-1544.
Dese acker lants heeft Pieter Aerntsz. angenomen in erfpacht om 10 st. tsiaers.
Kanttekening: Dese thien stuvers erffpacht zijn affgelost blijckende bij t’register van des heijligeest incommen.

Wij Jacop van Duijnen Gerijtsz. schout substituijt van Jacop Sijmonsz. schout inden ambochte van
Valkenburch ende beijde Catwijcken, Jacop Andriesz. ende Huijch Gerijtsz. gesworens inden
ambochten voersz. doen cont allen luijden dat voer ons gecomen ende gecompareert is Pieter Aertsz.
wonende tot Catwijck ende beliede voer hem zijnen erven ende nacomelingen vanden heijlige geest
meesters der stede van Leijden, oude Dirck Jan Reijerszsz., Heijnrick Floris zoen van Wassenaer,
Quierijn Allertsz. brouwer ende Dirck Fransz. Goel van des heijligen geests wegen in een eewigen
erfpacht an genomen te hebben ende anneempt mits dese een acker lants gelegen upt westeijnde
van Catwijck upten Rijn, houdende omtrent 70 roeden lands bijden hoop sonder maet daer voertijts
een huijs plach op te staen, zoe goet ende quaet alst de voersz. heijlige geest an gecomen is van
wijlen Ghijsbrecht van der Boechorst saliger gedachten. Ende heeft belegen an toosteijnde den
lijdwech, an twesteijnde den heerwech, an die noortzijde die kerck tot Catwijck voersz. ende an die
zuijtzijde Pieter Aertsz. voersz. zelver. Om thien stuver tstuck twie groten vlaems tsiaers, te betalen
alle jaer tot Korsmisse of binnen die twaelf nachten van dien in begrepen, daer of teerste jaer
erfpachts verschijnen zal tot Korsmisse alsmen schrijft duijsent vijfhondert vier ende veertich ende soe
voert van jare te jare duerende ten ewigen dagen. Ende bij gebreke der voersz. betalinge zoe zullen
die heijlige geest meesters voorn. ende diet namaels wesen zullen tot des voersz. heijlige geest
behoef hun mogen versien ende verhalen, eerst an tvoersz. landt ende voorts an alle die andere
goeden die Pieter Aertsz. voorn. nu ter tijt heeft ende naemaels vercrijgen sal, roerende ende
onroerende waer ende waer an of tot wat plaetsen die ghelegen zijn ende bevonden sullen worden,
geen wtgesondert noch buijten gehouden. Ende dat als erfpenning mit willecoer recht of anders mit
alsulc recht als die heijlige geest meesters voorn. ende diet namaels wesen zullen tot des voersz.
heijlige geests behoef hem zullen willen behelpen, sonder eenich weer van rechte tsij geestelijc of
waerlijc daer jegens te doen noch te doen doen in geenre manieren hoemen dat soude mogen
dencken, peijnsen, vinden ofte visieren. Voort soe lovede Pieter Aertsz. voorn. voer hem, zijnen erven
ende naecomelingen, possessuers van tvoorsz. landt die heijlige geest meesters voern. ende hoeren
naecomelinge tot des zelfs heijlige geests behoef die voorsz. acker lands altijts te verbeteren ende
niet verargeren, zulcx dat tselve landt souffisant sal wesen om die voersz. erfpacht jaerlicx daer an te
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verhalen up verbant als voorn. Alle dijnck sonder arch, bedroch ofte list deses toorconden soe hebbe
ick Jacop van Duijnen schout substituijt voersz. doer begeerte van Pieter Aertsz. comparant voersz.
ende oick ter beden ende presentien vanden gesworens boven genomt die zelfs geen zegel en
gebruijcken, mijn eijgen zegel wthangende hieran gehangen upten 16 e dach in februario duijsent
vijfhondert vier ende veertich nae tgemeen schrijven. Mij present als clerck.
Nr. 626 folio 163v. d.d. 31-10-1542.
Twee stucken lands gelegen inden ambochte van Koudekerck ende zijn den heijligen geest
ende sinte Katrijnen gasthuijs stamen angecomen vanden gemeen zusteren van St. Maria
Magdalenen convente die buijten Leijden plegen te wonen om zekere lijfrenten staende ten lijve
der zelver zusteren als den eersten brief dat breder vermelt. Ende dit al bij consent als den
naervolgende brieven wtwijsen.
Wij mater ende gemeen convent van sinte Marie Magdalenen buijten Leijden bekennen mits desen als
dat wij in voorleden tijden ontfangen hebben aen landt duijsent gulden vanden erfgenamen van wijlen
Evert van Lodesteijn up conditie ende voorwaerden dat wij daer voren ten ewigen dagen onderhouden
souden thien arme maechden in onsen convente ende soe verde wij daer inne gebreckelicken ofte
versuijmelicken bevonden worden, souden alsdan die erfgenamen ende nacomelingen vanden
voersz. Evert van Lodesteijn tselfve aen ons ende aen alle onsen goeden mogen verhalen. Ende wes
zij ons om redenen voorsz. afnamen tselve zoude gegeven ende gerekent worden aenden rechten
armen binnen der stede van Leijden. Te weten aende heijlige geest binnen Leijden een derdendeel,
aen sint Katrijnen gasthuijs een derdendeel ende den clooster tot Warmontl tot Leijderdorp ende den
Regulieren buijten de Reijnsburger poerte onder hem drien tsamen een derdendeel. Ende want wij
doer armoede dicwils versunich ende gebreckelick geweest zijn de voorsz. thien maechden te
onderhouden ende althans duer ons armoede niet en zien de macht te hebben lange bijden anderen
te blijven ende de voorsz. thien arme maechden te onderhouden mede want die regierders van
Leijden overmits den oerloge ende periculen vandien ofbreecken oft ons doen ofbreken ende ons
principale huijsinge vanden convente als hem te nae gelegen. Soe ist dat wij daer omme op dat
vuterste wille vanden voorsz. Evert van Lodensteijn, zoe nae als doenlicken es achter volcht mach
werden overgecomen ende geaccordeert zijn mitten heijlich geest meesteren ende gasthuijs
meesteren van St. Katrijnen binnen Leijden bij consent ende believe vanden prior ende convente van
Warmonde prior ende convente van Leijderdorp ende den burgermeesteren der stede van Leijden als
bewint hebbende over tconvent of huijsinge genomt Lopsen buijten die Reijnsburger poorte daer
eertijts die Regulieren van St. Jeronimus dale te wonen plaegen, mitsgaders mede vande vrunden
ende magen van wijlen Evert van Lodensteijn als dat zij van nu voert aen ende ten ewigen dagen
hebben ende erflick behouden zullen die twee percelen van drien die ons voerde duijsent gulden
gegeven waren. Soe tderde als die acht acht margen ende drie hont bij ons van noots halfven
vercocht sijn. Als inden eersten een percheel van zes morgen ende vijf hont lants leggende int
ambocht van Coudekerck gemeender vuer mit Aernt Florisz. ende zijn mede landtgenoten, daeran die
oostzijde naestgelandt es Gerijt Jan Corstensz. ende aen die westzijde Claes Pietersz. weeskinderen
tot Leijden, streckende vten Rijn tot anden afterdijck. Ende noch zes morgen lands gelegen inden
ambocht voorsz. in een weer van 17½ morgen lands gemeender voer mit St. Katrijnen gasthuijs tot
Leijden, Claes Ket, Lenert Adriaensz. ende derfgenamen van heer Dirck van der Goude daer an die
oostzijde naest gelant zijn die pastoer tot Coudekerck ende an die westzijde die heren van St. Jans tot
Haerlem, den heijligen geest tot Leijden ende Wouter Florisz., streckende vuijt den Rijn tot anden
achterdijck. Up conditien dat zijluijden alle de vruchten mitschappen ende profijten comende vande
voersz. twee perchelen van lande emploijeren zullen tot profijt vanden armen ende anders nergens.
Ende dat zij nietemin gehouden zullen wesen een ijegelick van ons naebescr. soe lange wij in levende
lijve zijn ende niet langer, wt te reijcken elcx jaerlicx zes karolus guldens van veertich groten stuck, als
Katrijn Martensdr. mater, Cunera Jansdr. vten Hage, Maritgen Jansdr. van Rotterdam, Pietertgen
Claesdr. van Delf, Adriane Joostendr. van Delft, Anna Jansdr. wt Zeelant, Hillegont Egbertsdr. van
Camperhout, Jannetgen Jacobsdr. van Middelburch, Aefgen Willemsdr. van Graft, Margriet Sijmonsdr.
van der Graft, Jannetgen Matheusdr. van Camperhout, Maritgen Claesdr. van der Graft, Jannetgen
Willemsdr. van Leijden, Magdalena Heijnricxdr. van Leijden, Anna Pietersdr. van Haerlem, Adriane
Willemsdr. van Lodensteijn, Cornelia Screvelsdr. van Leijden ende Maritgen Willemsdr. van Leijden.
Ende telcke dat een van ons allen sterft zullen daer mede zes karolus gulden offenemen. Ende zullen
die voorsz. renten alle jaer verschijnen den eersten dach van novmber, daer van teerste jaer
verschijnen zal den eersten november anno drie ende veertich. Ende op dat wij de voersz. renten vast
ende zeker mogen zijn zullen die voersz. gasthuijs ende heijlich geest meesters ons daer behoerlicke
brieve van geven voer hem ende horen nacomelingen daer wij mede bewaert zijn. Ende hier mede
zullen mede doot zijn ende te niet alle actien die hemluijden competeren soude mogen van dat wij in
voren tijden versumelic geweest mogen hebben de voersz. thien arme maechden te onderhouden.

Dit document is afkomstig van www.hogenda.nl

Klik hier voor het totale register van Hogenda bronnen.

Ende up dat dese voersz. overcompste ende accorde ten ewigen dagen onderhouden mach werden,
hebben wij mede gebeden ende bidden mits desen den E. vader in gade den bisscop van Utrecht
dese overcompste ende accorde mede te willen believen consenteren, approberen ende ratificeren.
Ende in kennesse van alle tgunt dat voersz. es hebben wij mater ende gemeen convente van sinte
Magdalenen zuster huijs voersz. mit goede voersie ende naer goeder deliberatie hier op gehouden
onsen gemeen convents zegel hier aen gehangen. Den lesten octobris anno 1500 twie ende veertich.
Nr. 627 folio 164 d.d. 03-11-1542.
Transficx.
Wij burgermeesteren ende regierders der stede van Leijden als hebbende trecht ende principael
administracie vanden convente ende huijsinge genaempt Lopsen mit sijn toebehoren, gelegen buijten
die Reijnburger poorte binnen de vrijheijt der voersz. stede doen cont allen luijden ende bekennen
mits dese brieve dat wij mit goeden voersien ende deliberatie van raide tot onse rechte wetenschap
geconsenteert hebben ende te vreden zijn geweest, consenteren ende zijn te vreden mits desen dat
alsulke voerwaerden ende overcoompste als daer gemaect zijn tusschen die zusteren van sinte Maria
Magdalenen convent buijten Leijden ende die heijlige geest meesteren mitten gasthuijs meesteren
van sinte Katrijnen gasthuijse binnen Leijden breder begrepen inden brieven daer dese onse brieve
doer getransfixeert is, haer volcomen effect sorteren zullen updragende overgevende ende
transporterende mits desen tot profite vanden voersz. heijlige geest ende gasthuijse om godswillen.
alle tgunt in enige gevalle ons inden naeme ende qualite als voeren bij maeckinge oft disposicie van
zaliger Evert van Lodesteijn de oude toegevoecht is geweest sonder ijet daer an te houden ofte
verwachten, belovende daer jegens nimmermeer te doen noch doen doen. Des toeconde soe hebben
wij dese brief bezegelt mit den zegele vander voorsz. stede die wij dagelix gebruijcken hier an doen
hangen. Int jaer ons heren duijsent vijfhondert twie ende veertich opten derden dach in novembri.
Nr. 628 folio 164 d.d. 03-11-1542.
Transficx.
Wij broeder Dirc van Wassenaer prior ende gemeen convente van Warmonde ende broeder Anthonis
van Delf prior ende gemeen convente van Leijderdorp bekennen mits dese onsen brieve dat wij mit
goeden voersien ende deliberatie van rade wt onse rechte wetenschap geconsenteert hebben ende te
vreden zijn geweest consenten ende zijn te vreden mits desen dat alsulke voorwaerden ende
overcomste als daer gemaect zijn tusscen die zusteren van St. Marie Magdalenen convente buijten
Leijden ende de heijlige geest meesters mitten gasthuijs meesters van St. Katrijnen gasthuijs binnen
Leijden, breeder begrepen inde brieven daer dese onse brieve deur getransfixeert es, haer volcomen
effect sorteren zullen opdragende, overgevende ende transporterende mits desen tot profijt vnden
voersz. gasthuijs ende heijlige geest om godswille al tgunt in eenige gevalle ons bij maeckinge of
dispositie van salige Evert van Lodesteijn de oude toegevoecht es geweest sonder ijet daer an te
behouden ofte te verwachten. Belovende daer nijmmermeer jegens te doen noch doen doen. Des
toirconden hebbem wij ons convents zegel hier an gehangen ende dese brieve mit onse namen
onderteijckent opten derden november anno vijftienhondert twee ende veertich. Ondergeteijckent
broeder Anthonis Dircxz. prior, broeder Dirck Pietersz. prior.
Nr. 629 folio 164v. d.d. 02-1544.
Transficx.
Wij Claes Keth schout, Willem Jorisz. ende Gerrit Louwerisz. buijren tot Koudekerck oirconden dat
voer ons gecomen zijn die mater ende gemeen zusters van sinte Maria Magdalenen zusterhuijs
buijten Leijden ende hebben overgegeven Heijnric Florisz. van Wassenaer, Querijn Allarts zoen, Dirck
Fransz. Goel, oude Dirc Jansz. als heijlige geest meesteren, Willem Dircxz. olijslager, Claes
Lambrechtsz., Mees Doensz., Cornelis Willemsz. ende Anthonis Fransz. als sinte Katrijnen gasthuijs
meesteren binnen Leijden, zes morgen ende vijf hondt lands leggende inden ambachte van
Coudekerck, gemeender voer mit Gerijt Florisz. ende zijn mede landt genoten daer an die oestzijde
naestgelandt zijn, Gerijt Jan Kerstanz. erfgenamen ende an die westzijde Claes Pietersz.
weeskinderen tot Leijden, streckende wt den Rijn over den achterdijck. Ende noch zes morgen lands
gelegen inden ambochte voersz. in een weer van achtiendalve morgen lands van heer Dirck van den
Goude, daer an die oestzijde naest gelandt zijn die pastoer tot Koudekerc ende an die westzijde die
heeren van sinte Jans tot Haerlem, den heijligen geest tot Leijden ende Wouter Florisz., streckende wt
den Rijn over den achterdijck. Ende bekenden ende beleden daer van wel vernoecht ende betaelt te
sijn bij middele van zeker accordt breder begrepen inden brieven daer desen onse brief duer
getransfixeert is. Ende loofden de voorn. landen te waren ende te vrijen jaer ende dach als recht is
ende alsoe men vrij landt sculdich is te waren. Toorconden van desen soe heb ic Claes Keth scout
voorsz. desen brief overmits begeerte vanden voorn. buijren soe zij geen zegel gebruijcken, bezegelt
mit mijnen zegel wthangende hier an gehangen. Upten 16e dach in februario int jaer ons heeren
duijsent vijfhondert vier ende veertich nae gemeen schrijven.
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Nr. 630 folio 164v. d.d. 21-06-1543.
Transficx.
Extract getogen w teen instrument gepasseert bij Claertgen Willems dochter van Lodesteijn voer
meester Cornelis Jan Lenaertsz. priester geapprobeert notarijs bijden Hove van Hollandt ter presentie
van heer Joachim Jans zoen cappellaen vanden commanduijr van sinte Pieters kercke binnen Leijden
ende Cornelis Paeds als getuijgen, in date duijsent vijfhondert drie ende veertich upten een ende
twintichsten junij.
Gevende voerts den voergenoemden Erckenraet mitsgaders Cornelis Dirck Domansz. haer man
volcomen macht ende procuratie mit substitucie om haer goeden ende rente in te manen ofte anders
bij justicie te vercrijgen. In alle manieren recht of zij Clara voersz. clouck ende gesont zijnde over al
present ende voer ogen zelver zijnde soude mogen doen ofte hanteren, al dit geduerende tot in haer
dot toe. Belovende goet vast ende van waerde te hoden alle tgunt dat bijden voorn. Cornelis ende
Erckenraet ofte haer substituijten gedaen zel worden. Onder stont gescreven ende geteijckent.
Geëxtraheert vuijt tvoorsz. instrument ende accordeert bij mij, Deijman.
Nr. 631 folio 164v. d.d. 20-02-1543.
Transficx.
Up huijden den 20e februario anno 1543 stilo curie compareerde in hoeren proper peronen voer mij
Govert Sijmonsz. Walenburch bijden Hove van Hollandt geadmitteert notaris ter presentie van dese
naegescr. getuijgen, die eersamen heer Cornelis Muijs pater ende Lijsbet Claesdr. mater van sinte
Agaten convent binnen Delft mit Meijnsgen ende Maritgen Evert Willemsz. van Lodesteijns dochteren
professide zusteren inden voersz. convente als erfgenamen ende vanden naesten inden bloede van
wijlen Evert van Lodesteijn haer oudt oom van haers vaders wegen mit Evert Cornelisz. van
Lodesteijn haren gecoren voichts hant. Ende constitueerden ende maecten machtich, constitueren
ende maecken machtich mits desen Cornelis Dirck Domansz. horen zwager omme van horen wegen
ende wt haren name te mogen passeren brieven van consent in zeeckere accordt van overleveringe
van landen ende eigendomme als bijden mater ende gemeen convent van Magdalenen buijten
Leijden overgegeven zal werden den gasthuijs meesteren ende heijlige geest meesteren binnen
Leijden tot profijt ende onderhoudenisse vanden rechten armen. Ende omme hier mede te volcomen
de wterste wille vanden voersz. oude Evert van Lodesteijn, bij hem in leven gemaect ende
geordonneert breeder blijckende bijden brieve daer van zijnde. Belovende wes bijen voersz. Cornelis
hier of gedaen zal worden goet vast ende van waerden te houden ende onverbreeckelick te laten nae
volgende. Aldus gedaen binnen Delf inden voersz. convent int jaer maent dach als boven in
tegenwoordicheijt vande eersame Jheronimus Philips zoen ende Aper Andriesz. poorters der stede
van Delf als getuijgen. Twelck al ick Govert Sijmonsz. Walenburch notaris voorsz. mit mijn
gewoonlicke subsripsie certificere. Ondergeteijckent G. Walenburch
Nr. 632 folio 165 d.d. 21-02-1544.
Transficx.
Wij Jacob Cornelisz. gorter ende Claes Cornelisz. de Wilde scepenen in Leijden oirkonden dat voer
ons quamen in haren propren personen Cornelis Dirck Domasz. van Delf als man ende voocht van
Erckenraet Evert Willemsz.dr. van Lodensteijn zijn huijsvrouwe, voer hem selven ende voorts wten
name ende van wegen Claertgen Willemsdr. van Lodesteijn zijn huijsvrouw moeije overmits haer
ouderdom ende als procuratie hebbende in alle haer zaecken of zij present ware, breder blijckende bij
extract wt een instrument hier bij gehecht, voorts als procuratie hebbende vande pater ende mater van
sinte Agaten convent binnen Delf mit Meijnsgen ende Maritgen Evert Willemsz. voorsz. dochteren van
Lodensteijn professide zusteren inden voorsz. convente hier bij gehecht, noch de mater vanden
convente tot Schagen binnen Leijden mit Adriaentgen Willem Willemsz.dr. van Lodesteijn professide
zuster aldaer mit Pieter Colijn Eliaszsz. horen gecoren voocht in dese zaecke ende Claes Jansz. voer
hem zelven al als oudste naeste ende meestendeel inden bloede van zaliger Evert van Lodensteijn
doude des voorsz. Claertgens vader broeder. Ende bekende elc in zijn regardt ende altesamen
gelijcken dat zij geconsenteert hebben ende te vreden geweest zijn, consenteren ende zijn te vreden
mits desen dat alzulke overcompsten ende accorde als gemaect zijn tusscen die zusteren van sinte
Maria Magdalenen buijten Leijden ende die gasthuijs meesters van sinte Katrijnen gasthuijs ende die
heijlige geest meesters binnen Leijden daer breder mentie van gemaect wordt inde brieven daer dese
brief duer getransficxeert es, haer volcomen effect sorteren zal. Belovende voer haer ende haren
erven daer niet jegens te doen noch te doen doen in geenre manieren. In oirkonden dese brief
bezegelt mit onsen zegelen. Int jaer ons heren duijsent vijfhondert vier ende veertich upten 21 e dach in
februario.
Nr. 633 folio 165 d.d.
Transficx.
Betreft een akte in het Latijn.
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Nr. 634 folio 165 d.d. 11-04-1544.
Schiftinge ende scheijdinge der voersz. landen.
Wij Jacop Cornelisz. gorter ende Claes Cornelisz. de Wilde scepenen in Leijden oirkonden dat voer
ons quamen die gasthuijs meesteren van sinte Katrijnen gasthuijs binnen Leijden als Willem Dircxz.
olijslager, Willem Jacop Willemszsz., Claes Lambrechtsz., Mees Doensz. ende Jan Hugensz. ende die
heijlige geest meesteren binnen Leijden als oude Dirc Jan Reijerszsz., Heijnric Florisz. van
Wassenaer, Querijn Allartsz. ende Adriaen Claes Garbrantszsz. ende bekenden voer hem ende horen
naecomelingen van des voersz. gasthuijs ende heijlige geests wegen bij consent vanden gerechte,
gedeelt ende gescheijden te hebben alzulke twie perchelen van landen leggende inden ambachte van
Coudekerc als tvoorsz. gasthuijs ende heijlige geest bij transpoorte an gecomen zijn vande mater
ende gemeen convent van sinte Maria Magdalenen zusterhuijs staende buijten der stede van Leijden.
Daer voren de zusteren vanden zelven convente weder hebben zullen zeeckere lijfrenten
achtervolgende taccoorde daer van mit hoerluijden gemaect. Ende dat in manieren hier nae verclaert.
Dats te weten als dat tvoorsz. gasthuijs hebben ende behouden zal zes morgen lands gelegen in een
weer lands van achtiendalve morgen gemeen mit tselve gasthuijs, Claes Kersz., Lenaert Adriaensz.
ende derfgenamen van heeren Dirck vander Goude. Ende heeft belegen an die oostzijde die pastoer
tot Coudekerck ende an die westzijde die heren van sinte Jans tot Haerlem, den heijligen geest
voorsz. ende Wouter Florisz., streckende vuijten Rijn tot ande achterdijck. Daer jegens die voorsz.
heijlige geest weder hebben ende behouden zal zes morgen ende vijf hondt lands gemeen mit Gerijt
Florijsz. ende andere. Ende hebben belegen an die oosteijnde Gerijt Jan Korstantsz. erfgenamen
ende an die westzijde Claes Pietersz. weeskinderen. Bekende hem die voorsz. gasthuijs meesteren
ende heijlige geest meesteren vande voorsz. landen wel ende doechdelicken gedeelt ende
gescheijden te zijn. Belovende malcander nimmermeer ande deelinge, sciftinge noch scheijdinge te
eijsschen noch te doen erffelicken in geenre manieren. Scheldende malcander ende elcx den anderen
quijt al alsulck recht, eijgen actie ende toezeggen als die een up des anders deel te zeggen of te
eijsschen heeft oock gehad mach hebben tot desen dage toe datem van desen. Voort zoe hebben die
voorsz. gasthuijs meesteren ende heijlige geest meesteren voer hem ende hoeren nacomelingen van
des voorsz. gasthuijs ende heijlige geests wegen belooft ende beloven mits desen malcader ende elcx
den anderen vande helfte der voorsz. lijfrenten tot alre tijt wel ende doechdelicken te vrijen, te quijten
ende scadeloos te houden. Ende hier of zijn twie brieven daer of dat heeft tgasthuijs voorsz. den
eenen ende den heijlige geest voorn. den anderen. In oirkonden dese brief bezegelt mit onse zegelen.
Int jaer ons heren duijsent vijfhondert vier ende veertich upten elften dach in aprille.
Nr. 635 folio 165v. d.d. 11-08-1539.
Vijftien stuvers tsiaers die Phlips Reijersz. plach te betalen.
Tdictum vander sententie gepronunchiert tusschen Cornelis Dircxz. den Edelman impetrant van
decreet ter eenre zijde, Philips Reijersz. geëxecuteerde mitsgaders Willem Doensz., Jan Jansz. van
Houten, Gijsbrecht Gerijtsz., Mr. Gerijt van der Laen, die deken van Naeldwijck als pastoer te
Voorschoten, die kerckmeesters ende heijlige geest meesters van Voorschoten, die heijlige geest
meesters van Leijden, die procureurs van theijlige secraments gilde binnen der kercke van Onse Lieve
Vrouwe tot Leijden, Anthonis Carlier als transport hebbende van Aelbrecht Ghijsbrechtsz. ende Baef
zijn huijsvrouw, heer Dirc Jansz. ende Cornelis Dircx zoon den Edelman voirsz. gedaechde ende
opposanten ter andere.
Tvoorsz. Hof mit rijpe deliberatie van rade deur gesien ende geconsidereert all tgundt datter materie
dienende is, gehoort trapport vanden voorsz. commissarijs ende gesien zijn proces verbael inden
naem ende van wegen des keijsers vanden Romeijnen, coninc van Germanien, van Castillien etc.
grave van Hollandt, Zeelant ende Vrieslandt, verclaren den voorsz. pastor ende kerckmeesters van
Voerschoten quade opposanten ende condempneert hen luden inden costen ter cause van hore
opposicie gevallen ter taxatie ende moderatie vanden voorsz. Hove. Ende verclaert voorts datter
decreet zijn voortganck hebben zal ende dat die vercofte goeden voorsz. upgeveijlt ende bij decreet
vercocht zullen werden om gereet gelt ende vrij vanden rente vanden impetrant mette lasten van
vijftien stuvers tsiaers die de heijlige geest meesters van Leijden daer op hebben, vijftien stuvers
tsiaers die de heijlige geest meesters van Voorschoten daer op hebben. Die elf karolus guldens ende
twee capoenen erfpachts tsiaers die Mr. Gerijt van der Laen bij transpoort van Willem Doensz. daer op
heeft, zes karolus guldens tsiaers lijfrenten, staende ten lijve van Baerte Sijmon Buijtewechs dochter
ende mit de laste van twintich ponden hollands tsiaers lijfrenten, staende ten lijve van Willem Gerijtsz.
Spoel. Ende tdecreet bezegelt zijnde zullen die penningen gebracht werden inde g.ffe vanden voorsz.
Hove ende daer op sullen die opposanten ende impetrant mogen procederen tot presencie ende
anders soe horen goeden raet gedragen sal. Ende compenseert die vorder costen van desen
processe om redenen den Hove daer toe ponende. Gedaen inden Hage, bij heren Gerardt van
Assendelft eerste raedt presiderende meesters Jasper van Hogelande, Joost Zasbout, Willem Pijnsz.,
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Galeijn Zegers, Willem Willemsz. raedtsluden van Hollant. Ende gepronunchieert den 11e augusti
anno 1539. In kennisse van mij, onder stont geteijcken Dam.
Nr. 636 folio 166 d.d. 10-12-1539.
Van tselfde beroerende de voornomde preferentie.
Extracte wte sententie van preferentie bijden Hove van Hollant gepronunchieert tot versoucke van
Cornelis Dircxz. den Edelman impetrant van decreet op ende jegens den crediteurs van Philps
Reijersz. geëxecuteerde ter cause van zeven ende twintich margen lands gelegen in Stompwijck ende
noch twee morgen lands mede inden zelven ambocht gelegen, bij decrete vanden voorsz. Hove
vercoft van date de zelfde sentencie den 10e decembris anno ’39.
Soe ist dat tvoorsz. Hof gehoort trapport vanden voorsz. commissaris gesien die stucken verificatien
ende munimenten bijden voorsz. crediteurs onder den zelven commissarijs geëxhibeert ende al
geconsidereert ende over gemerct dat in desen te considereren stont ende ter materie dienende was
inden naem ende van wegen des keijsers vanden Romeijnen, coninc van Germanien, in Castillien etc.
grave van Hollant, Zeelant ende Vrieslant geordonneert, geappoincteert ende verclaert heeft,
ordonneert, appointeert ende verclaert mits dese dat die heijlige geest meesters van Leijden eerst
ende al voren geprefereert zullen zijn mit thien jaren verschenen renten of erfpachts van 15 stuvers
tsiaers, verschenen anno ’30 ende daer nae totte interpositie vanden decrete toe, affslaende datter op
betaelt is. Onder stont gescr. Geëxtraheert als boven ende accordeert bij mij. Onder stont geteijckent
van Dam.
Nr. 637 folio 166 d.d.
Akte in het Latijn.
Nr. 638 folio 166v. d.d. dertienden dag 1350.
Transficx.
Inden name des vaders des soons ende des heijligen geests amen. Airst Gonters sone ende Machtelt
zijn wijf maken cond allen luden dat wij machtich ende wetende onse zinne bij onse gave bij onse
stane ende bij onse gesonden live om oirbaer ende zalichede onser zielen ende onse ouders ende
Gered ons soons gemaect hebben ende geordineerd eene cappelrie die in en verdienen sal in sente
Pieters kercke te Leijden. Die wij bewijst hebben ende geven in sulken renten als hier na gescr. staen.
Inden eersten soe geven wij viertich schellingen siaers ewelicke durende op dat huijs ende optat erve
daer wij nu ter wijlen wonen. Ende ic Airdt voorsz. van heren Jan van Polanen ende heer van der
Lecke te liene houde ende belegen heeft Jan van Brabant an diene zijde ende Heijne Jacobs zone an
dander zijde vander Groter strate, streckende ter Middelgrafte toe. Voort bewijse wij viertich scellingen
tsiaers die wij coften jegens Wijbrant Scarpridders sone op tien morgen lands, leggende inden
ambocht van Alckemade onder Coppedelfs kinder huijs ende belegen heeft doude weteringe opt ene
ende ende de nuwe weteringe opt ander ende. Item vijf morgen lands, luttel meer of min, gelegen
inden ambochte van Zoeterwoude ende gehieten sien de Vrone made ende belegen heeft hair Liclaijs
Coedijc ende Gered de Smeder an diene zijde ende de Leijtsche vaert an dander zijde. Wilke (…..) wij
gegeven hebben ende geven in die eere gods ende onse vrouwen heren Airnde Hodden Vrankensz.
zone priester te virdienen inder kercke voorsz. ende van deser cappelrien houd wij de gifte an ons tot
onse doit toe. Ende waer dat onser ombrake soe soude de gifte comen op Gered Gonter onsen sone,
of op sijne kinder die wittelike gewonnen waren. Ende waer dat Gereds ombrake ende ghiene kinder
en liete, soe souden de meesters vanden heijligen geest van Leijden gever wesen van dese
cappelrien ende die te geven enen arme priester daer hemdencken sal bij hore zielen dat se wel an
besteet is. In kennisse der waerheijt soe heb ic Aerst voorsz. voor mij ende voor mijn wijf desen brief
bezetten mit mijnen zeghele. Ende hebben gebeden den rechter scepen ende rait van Leijden dese
brief mede te bezegelen. Ende wij rechter scepen ende raedt van Leijden om bede willen Airsts ende
Machtelt sijns wijfs, soe hebben wij desen brief mede bezegelt mit onsen gemeenre poirte zegele.
Gegeven int jaer ons heren duijsent driehondert ende vijftich opten dertienden dach.
Nr. 639 folio 166v. d.d. vrijdag voor St. Nicolai 1354.
Transficx.
Ic Arist Gonters sone poerter in Leijden maecke cond allen luden dat ic omme goods willen puerlic
gegeven hebbe ende geve die cappelrijs die ic gemaeckt hebbe ende dotert ende te verdienen is sinte
Pieters kercke te Leijden Hugen Allebrechts sone clerc daer hij priester op worden sel, omme
gedencken mijnre zielen ende mijnre liever vrienden mit allen renten die daer toe ic bewijset hebbe
nader dotaci vander cappelrie. In kennisse der waerheijt want ic zelve ghienen zegel en hebbe, soe
hebbe ic gebeden haren Claes Willaems sone uten Campe priester ende Jan van Brabant poorter in
Leijden dat zij dese brief met mi bezegelen willem ende wi Claes priester ende Jan voorseijt omme
bede willen Airst voorsz. soe hebben wij desen brief open bezegelt mit onse zegelen. Gegeven int jaer
ons heeren dusent driehondert ende vier ende vijftich des vrijdages voer Nicholai.
Nr. 640 folio 166v. d.d. 04-06-1544.
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Van tselfde.
Wij scout, burgermeesteren ende schepenen der stede van Leijden doen cond allen luden dat voor
ons gecomen ende gecompareert zijn die heijlige geest meesteren inder tijt der voorsz. stede van
Leijden ende hebben te kennen gegeven hoe dat zij zeer bezwaert werden mit arme weeskinderen
ende vondelingen ende dagelicx meer ende meer, soe dat hen niet mogeliken en is de selfde mit hare
ordinaris ofte extraordinaris incomen te onderhouden, meer van jaer tot jaer gescapen zij ten achteren
te gaen, twelc in toecomende tijde redunderen soude tot grote achterdeele ende miserie vanden
armen weeskinderen ende vondelingen voorsz. die geen onderhout hebben en souden. Hebben mede
verthoont hoe dat zij ghifters zijn van eenre cappelrije gefondeert in sinte Pieters kercke binnen
Leijden bij eenen Aerst Gonters zone ende Mechtelt zijn wijf anno dertien hondert ende vijftich op
Dertienden dach. Tot welke vicarie redelicke goeden geassigneert zijn sonder dat die besitter vanden
vicarie daer enige last op te dragen heeft, maer zijn zijluijden alleen gehouden die te geven een arme
priester. Ende alsoe die tvoorsz. beneficium heeft medeelachtich is vanden presenten vanden
memorien in sinte Pieters kercke voorsz., zoe zouden zij tot allen tijden wel vinden een arm priester
die tvoorsz. beneficium wel soude willem accepteren ende daer voor doen boven die fondantie een
misse ter weecke voor die ziele vanden fondatoirs, mits alleen genietende die presentie van den
voorsz. memorien ende daer toe noch hebbende eens een vanden veertich schellingen siaers inden
fundatie gementioneert. Ende indien zij thoonders dan die reste mochte emploijeren tot behouf
vanden armen weesen ende vondelingen, souden hopen dat zij die zelfde te bat onderhouden ende
dat si huijs niet ten achteren gaen en soude. Ende omme daer toe te comen hebben zij verclaert dat
zij als collatoirs wel te vreden souden zijn dat zulcx gesciede ende consenteerden daer inne
mitsdesen op tbelieven vanden E. vader in gode den biscop van Utrecht ofte zijnen vicarius. Ende
hebben in teijcken van dien geconstitueert ende constitueren mits desen meester Cornelis Willemsz.
canonic tot Hoochlande binnen Leijden ende meester Jacop de Milde pencionaris dese stede omme
tselfde uijt hare name aen zijn E. te vervolgen ofte aen zijnen vicarius, biddende ende versouckende
dat zijn E. daer inne believe mede te consenteren ende zijn consent te dragen als dat zij tsurplus van
den goederen vanden voorsz. vicarie boven die eene veertich scellingen in toecomende tijde als
tvoorsz. beneficium vaceren sal mogen emploijeren tot behoef vanden armen weesen ende
vondelingen voorsz. sonder den vicarius inder tijt daer eenich vorder seggen inne te hebben. Ende
alsoe ons burgermeesteren ende gerechte van Leijden tselfde een goet wert dunct gedaen te zijn,
hebben wij daer inne mede op believen als voren geconsenteert ende consenteren mits desen. In
kennesse der waerheijt soe hebben wij desen brief bezegelt mit den zegele vander voorsz. stede die
wij dagelicx ghebruijcken hier an gehangen. Int jaer ons heeren duijsent vijfhondert vier ende veertich
opten vierden dach in junio. Onder stont gescr. opte ploije Deijman.
Nr. 641 folio 167.
Transficx.
Akte in het Latijn.
Nr. 642 folio 167v.
Akte in het Latijn.
Nr. 643 folio 168.
Transficx.
Akte in het Latijn.
Nr. 644 folio 168 d.d. 1391.
Tvoorsz. instrument getranslateert in Duijtsch.
Inden name ons heren inden jaer ons heren 1391 die viertiende inductio in die maent van maerte
opten derden dach der zester vre of daer omtrent der waerdicheijt in god ons heijlichs vaders ende
onse heer Bonifacij den achten paus in zijn anderen jaer, inde tegenwoordicheijt mijns openbaers
notarij ende ander goede tugen als hier nae volgen, hiertoe sonderlinge geroupen ende gebeden,
geopenbaert is ende gecomen een ondersceijden wijs man heer Ghijsbrecht Willemsz. priester ende
procuratoir als hij geseijt heeft inden naem eens procuratoors die wijse mannen ende hem heer Jan
Philpsz. deken tot sinte Pancraeskercke te Leijden, heer Dammas cureijt der nuwer kercken Onser
Vrouwen te Leijden ende Jan van Alcmade Heijnricxz. naevolgers ende ordinaris testaments hier
voormaels heer Aernt Zwaluwaerts priester ende canoninc tot sinte Pancraes te Leijden, welc heer
Aernt Zwaelwaerd doen hij levede als die zelve procuratoir geseijt heeft totter eeren ende waerdicheijt
den almachtigen gods d’zaliger maecht Marien sijnre moeder ende d’salich Marien Magdalenen ende
nuwe cappelrije te verdienen inder capellen. Welc capel die voorseijde heer Aernt in Onse Vrouwen
kercke voorsz. in voortijden gemaect heeft ende fundeert van goede ende dingen als hier nae volgen
vijt gereect ende fondeert hebbe ende begeerde. Ende want die testamentoers begeren te volbrengen
die zelve wterste wil, hier om dese goede die hier nae bescreven staen die dese heer Aernt voorsz.
totte mede gave der voorseijde cappelrije heeft gegeven. Voort willen die voorsz. testamentoors dat
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heer Ghijsbrecht voorsz. belie dese voorsijde goede als hier nae volget, ewelic te blijven totter
cappelrien als mij notarij voor tugen die hier nae gescreven staen in een cedelsie openbaer ende
bescreven. Inden eersten soe heeft heer Aernt voorsz. gegeven ende bewijst dese voorsz. cappelrie
een half morgen lands leggende inden ambocht van Oestgeest ende gehieten is opten Mersch bij
Valkenburchs veer mit lande des heijlighen geests van Reijnsburch an westzijde ende Beatis Jan
Willemszdr. mit hoeren lande an die noortsijde. Item een half sticke lands gehieten is de Voet acker
ende gelegen is inden ambocht van Oestgeest mitten burchgraven van Leijden an die westzijde ende
an die noortzijde ghehieten die Hofdijc. Item een vierendeel van een weijde leggende recht after dit
voorsz. landt ende gehieten is die Voetacker ende ongedeelt leijt mitten borchgraven landt voorsz.
ende mitten lande der costerijen van Reijnsburch. Item op heer Dammes Dircxz. huijs ende erve
dertien schellingen paijments dat gelegen is bij Onser Vrouwen kercke ende heeft belegen an die
westzijde heer Dammes voorsz. mit sijnen huse ende erve ande an die oostzijde Willem Bril mit sijnen
husen ende erven. Item een sticke lands inden ambacht van Oestgeest dat heer Aernt gecoft heeft
jegens Jacop jonge Dircxz. Ende dit land is belegen mitter kercken lant van Oestgeest an die
noortsijde ende Willem Gerijtsz. mit zijnen lande am die zuijtzijde. Item een stucke lands dat heer
Aernt coft iegens Dirc Adaemsz. ende gelegen is inden ambocht van Oestgeest bij Huge Jan Baertsz
landt an die noortzijde ende Floris Ghijsbrechtsz. mit sijnen lande an die westzijde. Item op Huge
Boelincx huse ende erve in Onse Vrouwen prochij in Marendorp een pont paijments tsiaers ende
gelegen is an die een sijde bijder vest vander stede van Leijden ende an die ander zijde heeft belegen
coman Claes mit zijnen huijsen ende erven. Item op Jan Adaemsz. huijs ende erve in Onse Vrouwen
prochij 40 sc. tsiaers ende heeft belegen an die een sijde Jacop Huge Dircx zoon ende Jan Lijsbetten
zoon an die ander zijde mit horen husen ende erven. Item een pont tsiaers dat plach te wesen Jacop
van der Maren ende nu besit ende toebehoort Jan Pietersz. ende is gelegen in Maerndorp bijder
straet dat men gaet vanden Maern jegens Dirc vander Werven hofsteden ende heeft belegen an die
een zijde Jan Pietersz. ende an die ander zijde Pieter Ghijbensz. Item 4 st. paijment ende 7 den.
goets gelts op een hofstede dat plach te wesen ende is genomt Noede ende nu toebehoort Pieter
Ghijbensz. Te betaelen tot Voorschoten ende Valckenburger marcten. Item 40 st. tsiaers op een
hofstede dat plach te wesen Claes die draeijer ende nu toebehoort Jan van der Rijn ende leggende
bider straet, streckende wt tot Marendorp totter eene zijde ende Jacop wten Geere huijsinge dat zijn
plach te wesen totter ander zijde ende dese 40 st. tsiaers te betalen tot Voorschoten ende
Valckenburger marcten. Item een pondt goets gelts tsiaers op een hostede inden Waert dat jonfrou
Meijn bewijst heeft tot dese cappelrije voorsz. Item 40 st. tsiaers van drie morgen lands die gelegen
zijn inden ambocht van Hazerswoude ende horen toe coman Dirc Melijsz. ende gehieten is die
Flansen weer ende heeft belegen an die een zijde Gerdetiaen Gerijts Vranckensdr. ende Claes Jansz.
mit sijne lande an die ander zijde ende dese 40 st. tsiaers voorsz. selmen betalen tot sinte Lambrechts
dage. Item van Herfnesse welc Jacop Pietersz. besit ende heeft genomen tot poortrecht van Claes
Jan Heijnricxszsz. zes pont paijment tsiaers, te betalen tot voorscoten ende Valkenburger marcten.
Welke goeden voorsz. heer Aernt doe hij levede totter voorsz. cappelrijen alsoe als heer Ghijsbrecht
Willemsz. voorsz. procurator dese voorn. testamentoirs van heer Aernts voirsz. testament heeft
bewijst meer of gedaen voorwaerden alsoe als hier nae bescreven staet. Soe wat priester die dese
cappelrie besit die sel wesen oblegeert ende selve besorgen te doen drie missen in elke weke inder
cappellen die gesticht is an die noortsijde inder kercken voorsz. Ende nader missen soe sel dese
priester gaen te grave ende gedencken der zielen mit desen psalme miseren met deus als voor heer
Aernt Zwaluwaerts ziele die dese cappelrie gesticht ende gefondeert heeft Jan Zwaluwaert sijn vader
ende Aechte zijnre moeder, heer Jan Zwaluwaert, meester Dirc Zwaluwaert ende Geertruijt beijde
hoer moeder, joncfrou Meijne wten Waerde, Willem Dammesz. sijns vader ende zijn moeder, Machtelt
Willems wijf haer vader ende hore moeder ende voor alle die zielen daer heer Aernt voorsz. aelmissen
of heeft genomen. Ende voort waer dat zaecke dat dese priester ende cappellaen dese drie missen of
heeft genomen ende niet en dede ten waer dat hij ziec waer of dattet enich nootsaecken dede, soe
soude die cureijt der kercken voorsz. nader beloop des tijts in elcke weec alsoe veel op nemen
vanden renten der cappelrien voorsz. als die cappellaen versuijmt (….). Ende voort so ist heer Aernt
voorsz. zijn wterste wil dat die heijlige geest meesters tot sinte Pieters kercke te Leijden tot ewigen
dagen zellen wesen gevers der cappelrien voorseijt. Ende voort op elcken puncte in den zaecken
voorn. heer Ghijsbrecht procuratoir voorsz. als hij geseijt heeft der voortgenomder testamentoirs
begeerden van mij notarij hem te werden ende worden gegeven een openbaer instrument ende die
voorsz. heer Ghijsbrecht heeft gebeden onsen lieven heerlicken ende geduchtigen vader ende onsen
heer biscop van Wtrecht ende name eens procuratoirs dat hij wil hem waerdighen mit sijnre
biscoplicker waerdicheijt de voorsz. goeden totten cappelrijen voorsz. gegeven vast te maecken ende
te blijven ende op te heffen in ewelicken wesen eenre proven ende die selve goede als hier voor
gewijst is te ondersceijden ende te bewijsen die vrijheijt ende waerdicheijt der heijliger kercken te
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gebruijcken. Ende dit is geschiet inden Dom tot Wtrecht onder jaer inductien der maent den dach der
uijre ende der waerdicheijt onse aerdschen vader des paus van Romen als hier voor geseijt is. Ende
hier waren bij inden tegenwoordich goeden onderscheijden personen als Roelof Storm notarius, Jans
Hakesberch clerc ende Jan Fredericxz. leec burger tot Wtrecht als tugen totten voorseijden geroepen
ende gebeden.
Nr. 645 folio 169 d.d. 28-04-1545.
Deze akte is doorgehaald:
Wij Claes Cornelisz. de Wilde ende Quierijn Allaertsz. scepenen in Leijden oirkonden dat op huijden
datum van desen voir ons gecomen is Gerijt Meesz. alias Lijn wonende inden ambochte van
Zoeterwoude ende heeft opentlicken voor ons geconfesseert ende bekent wel ende deuchdelicken
schuldich te wesen de weduwe ende dergenamen van Cornelis Jacopsz. in sijn leven wonende
binnen Leijden op tStienschuijr, die somme van drie ponden hollants tsiaers losrenten tstuc van
dertich groten vlaems, de penning 16. Verschijnende jaerlicx tot meije dage. Te versien ende te
verhalen an 5½ morgen lands gelegen inden voorsz. ambocht van Zoeterwoude ende voorts an alle
zijne andere goeden, al breder blijckende bij eenen rentebrieve daer van wesende, bezegelt mitten
zegele van Ghijsbrecht van Zwieten ambochts heere ende scout inden ambocht van Zoeterwoude
voorsz., in date 1551 opten 30e dach in meije. In oirconde dese brief bezegelt mit onsen zegelen. Int
jaer ons heren 1545 opten 28e dach in aprille. Ondergeteijckent J. Deijman.
Nr. 646 folio 169v. d.d. 30-05-1531.
Deze akte is doorgehaald:
Ic Ghijsbrecht van Zwieten ambochts heer ende scout inden ambocht van Zoeterwoude doe kondt
allen luijden dat voor mij quam Mees Gerijtsz. geliede ende bekende dat hij vercoft heeft Cornelis
Jacopsz. drie ponden hollants tsiaers losrenten tstuck van dertich groot vlaems vrijs gelts van allen
ongelden. Te betalen alle jaers tot meij dage of dat eerste jaer renten verschijnende sal ende dach
vander betalinge wesen tot meije dage alsmen scrijft duijsent vijfhondert twie ende dertich ende ter tijt
toe datse gelost worden. Te versien, staende ende te mogen verhalen an zestalf morgen lands,
gelegen inden ambocht voorsz. int Westeijnde, belegen an die westzijde Ghijsbrecht Claesz., an die
oostzijde oude Pieter Vranckensz., streckende wt Meerburger wateringe tot die Westwech toe. Op
welke voorsz. landen jaerlicx staen vijftalf ponden hollants. Noch generaelick te mogen verhalen an
alle anderen goeden die Mees Gerijtsz. voirsz. nu ter tijt heeft of hier naemaels vercijgen zal,
gewonnen ende ongewonnen, roerende ende onroerende waer ende waer an die gelegen of
bevonden mochte worden, tzij in steden, dorpen of daer buijten. Ende Gerijt Meesz. voorsz. gelooft
voor hem ende voor zijnen erven dese voorsz. drie ponden hollants tsiaers Cornelis Jacopsz. voorn.
vrij te waren, jaer ende dach als recht is alsmen vrije losrenten op eijgen landen ende alle anderen
goeden sculdich is te waren sonder eenich weer van recht in eeniger manieren daer tegens te doen of
doen doen, noch loose vonden daer op te verzien, dencken ofte vinden. Ende zijn voorwaerden dat
Gerrit Meesz. voorsz. of zijn naecomelingen dese voorsz. drie ponden hollants tsiaers sal mogen
lossen tot ene male, tot welcker tijt hem of zijn naecomelingen believen zal den penninc mit zestien in
hooftgelde, mit alzulke verscenen onbetaelde renten als nae beloop des tijts alsdan verschenen zullen
wesen als lossinge geschiet. In paijment den gouden corvorster rijnsgulden voor 28 stuvers, den
gouden philips gulden voor 25 stuvers, de gouden karolus gulden voor 20 stuvers ende alle andere
paijmente ons heren munte daer nae gereeckent als loop ende gang hebbende op datum van desen
gemunt. Van welke coop Mees Gerritsz. voorsz. lijdt ende bekent wel voldaen ende betaelt van
Cornelis Jacopsz. voorn., den lesten penninc mitten eersten. Alle argelist wtgesondert. In kennisse der
waerweijt so heb ick Gijsbrecht van Zwieten ambachts heer ende scout inden ambocht voorsz. desen
brief bezegelt mit mijn selfs zegel ende hier onder an gehangen. Daer an bij ende over waren als
tugen Cornelis Jacopsz. ende Adriaen Taemsz. Int jaer ons heren duijsent vijfhondert een ende
dertich opten dertichsten dach in meije.
Nr. 647 folio 169v. d.d. 28-04-1545.
Transficx.
Wij Claes Cornelisz. de Wilde ende Quierijn Allaertsz. scepenen in Leijden oirconden dat voor den
gherechte quam Aechte Cornelis Janszdr. mit David Egbertsz. voorspraec haer gecoren voocht is
dese zake ende gaf over die heijlighe geest meesteren binnen Leijden als oude Dirc Jan Reijerszsz.,
Heijnrick Florisz. van Wassenaer, Adriaen Claes Garbrantszsz., Sijmon Willemsz. ende diet naemaels
wesen sullen tot des voorsz. heijligen geest behoef, een scouten rentebrief van Zoeterwoude daer
dese brief doersteken is, mit recht ende mit vonnisse als recht is. Ende scepenen wijsden die heijlige
geest meesteren voorsz. ende diet namaels wesen zullen daer mede te winnen ende te verliesen tot
des voorsz. heijlige geests behoef, oft Aechte Cornelisdr. voorn. zelve waer. Ende Aechte voorsz.
lovede die heijlige geest meesteren tot des voorsz. heijlige geest behoef die renten inden voorsz.
principalen brief begrepen daer desen brief deursteken is, vrij te waren jaer ende dach als recht is
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ende alsmen vrije renten op landen sculdich is te waren. Ende Aechte voorsz. beliede haer van dese
transporte wel voldaen ende betaelt den lesten penning mitten eersten. Voort zoe hebben die heijlige
geest meesteren voorn. van des voorsz. heijlige geests wegen voor ons scepenen voorsz. geboden
Gerijt Meesz. Lijn, als jegenwoordich possesseur van tlant daer de voorsz. renten op geijpotequeert
zijn, den cope vanden voorsz. scoutenbrief daer dese brief doirsteken is, welcke cope Gerijt Meesz.
voorn. niet hebben en wilde ende den voorn. heijlige geest meesteren tot des voorsz. heijlige geests
behoef te goede gescouden heeft. In oirconde dese brief bezegelt mit onsen zegelen. Int jaer ons
heren duijsent vijfhondert vijf ende veertich opten 28 e dach in aprille. Opten ploije staet geteijckent J.
Deijman.
Nr. 648 folio 170 d.d. 07-02-1546.
Een erfgen ghelegen buijten die Hoochwoerts poort bij Jannetgen Fransdr., den heijligen geest
getransporteert ende is in erfpacht wtgegeven Cornelis Cornelisz. potbacker als nae desen
brief hier onder blijct.
Wij Jacop Cornelisz. gorter ende Jan Heije Gerijtsz. scepenen in Leijden oirconden dat voor ons quam
Jannetgen Jansdr., Cornelis Adriaensz. wedue met Pieter Colijn Eliaszsz. horen gecoren voocht in
dese zaecke, verclarende hoe dat voortijts die voirsz. stede van Leijden haer in vrijen eijgen gegeven
heeft een ledich erfgen, gelegen buijten die Hoogewoerts poorte after opten Rijn inden ambochte van
Zoeterwoude mit twaelftalve stuver tsiaers mitten houde daer op staende, dier den heijligen geest
binnen Leijden up spreeckende heeft. Mit conditie dat die voorsz. Jannetgen Jansdr. op tzelve erfgen
niet en zoude timmeren. Ende alsoe zij comparante doer armoede die voorsz. jaerlixe pachte niet en
heeft connen noch mogen betalen zedert den jare een ende dertich tot desen daghe toe, mer zijn de
zelve jaren onbetaelt gebleven, heeft doir dien tvoirsz. erfgen laten leggen voor de zelve pacht. Ende
omme vorder costen ende moeijten te schuwen daer zij comparante ijmmers niet jegens en mach.
Soe ist dat zij desen transporteert, cedeert ende overgeeft den heijligen geest voorn. ten vrijen eijgen
tvoorsz. ledich erfgen voorde pachte voorsz. Scheldende den heijligen geest voorn. quijt al alsulc
recht, eijgen actie ende toe zeggen als zij an tvoorsz. ledige erfgen te zeggen ende te eijsschen heeft
off oock gehadt mach hebben tot desen daege toe, datum van desen brieve. Belovende den heijligen
geest voorseijt daer omme nimmermeer antaelinge, anspraecke noch moeijenisse te doen, noch te
doen doen in eeniger manieren, noch mit ghenen recbien geestelic noch waerlic. Welc voorsz. ledich
erfgen belegen heeft an de oostzijde Quierijn Claesz., an de westzijde Huijch Lambrechtsz., an de
noortzijde den Rijn ende an die zuijtzijde Cornelis Cornelisz. pottebacker. In oirconde desen brief
bezegelt mit onsen zegel. Int jaer ons heeren 1546 opten zevenden dach in februario. Onderteijckent
J. Deijman.
Nr. 649 folio 170 d.d. 11-11-1546.
Twaelfthalve stuver tsiaers erfpacht opt voorsz. erfgen.
Ic Jan Dircxz. Vaender schout inden ambochte van Zoeterwoude doe condt allen luijden dat voor mij
ende den buijren hier onder gescreven in properen persone gecomen ende gecompareert is Cornelis
Cornelisz. pottebacker ende bekende dat hij voor hem zijnen erven ende nacomelingen in manieren
ende voorwaerden hier nae bescreven angenomen heeft in een eewige erfpachte vanden heijligen
gheest meesteren binnen Leijden als oude Dirc Jan Reijerszsz., Heijnrick Florisz. van Wassenaer,
meester Frans Adriaensz. ende Cornelis van Noorde van wegen den heijligen geest voorsz., een
ledich erfgen gelegen buijten die Hoogewoerts poort after opten Rijn inden ambochte van
Zoeterwoude voorsz., tsiaers om twaelftalve stuvers mitten houde vrijs gelts. Te betalen alle jaers tot
sinte Lambrechts daege, daer of teerste jaer wesen ende verschijnen zal tot sinte Lambrechts daege
naestcomende ende zoe voort van jare te jare daer an volgende dese voorseijde erfpacht te betaelen.
Duerende tot eewigen dagen. Te versien ende te verhaelen an tvoorsz. ledich erfgen. Ende waert
zake dat tzelve ledich erfgen niet goet genouch en ware dese voorsz. twaelftalve stuver tsiaers mitten
houde jaerlicx an te verhalen, soe zal den heijligen geest voorseijt dat mogen voort versien ende
verhalen an alle die goeden die Cornelis Cornelisz. voirsz. nu ter tijt heeft ende naemaels vercrijgen
zal, roerende ende onroerende waer ende waer an die gelegen zijn of bevonden zullen worden,
binnen steden, dorpen ende daer buijten geen wtgesondert. Des zijnt voorwaerden dat Cornelis
Cornelis zoon voorsz. zijnen erven ende naecomelingen tselfde erfgen altijts verbeteren zullen ende
niet verargen. Welc voorsz. ledich erfgen belegen heeft ande westzijde Huijch Lambrechtsz., an de
noortzijde den Rijn, an de oostzijde Quierijn Claesz. mitten halve sloot daer die weder helft of
toebehoort an des voorsz. Cornelis Cornelisz. landt ende an de zuijtzijde Cornelis Cornelisz. voorn.
zelver. Alle dijnck zonder arch ofte list. Hier hebben bij an ende over geweest als tuijgen ende
buijrluijden inden ambochte voorsz. Jacop Jansz. ende Quierijn Claesz. Desen toerconden zoe hebbe
ic Jan Dircxz. scout voorsz. in presentie vanden voorsz. getuijgen ende buijrluijden desen brief
bezeghelt mit mijnen zegel hier an gehangen. Int jaer ons heeren duijsent vijfhondert zes ende
veertich opten elften dach in november.
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Nr. 650 folio 170v. d.d. 13-02-1548.
Kanttekening: Dese renten zijn met Licardacij afgelost opten lesten april anno ’79 ende dat van meester Gerrit Melisz. secretaris
deser stede.

Ick Borwout van Griecken schout inden ambochte van Alckemade doen condt allen luijden dat voor mij
ende den gebuijren hier nae bescreven gecomen ende gecompareert zijn in properen personen
Cornelis Claesz. brouwer ende Claes Adriaensz. wijlen brouwer zijn vader poorters der stede van
Leijden ende beliede schuldich te wesen mit gesamender handt ende elx een voor al den heijlige
geest meesteren binnen Leijden als oude Dirck Jan Reijerszsz., Quierijn Allartsz. brouwer, Henrick
Florisz. van Wassenaer ende Cornelis Claesz. wantsnijder ende diet naemaels wesen zullen tot des
voirsz. heijlige geests behouf, een ende twintich karolus guldens van veertich groten tstuck tsiaers
eewige ende erflicke renten. Te betalen alle jaers tot heijlige drie Coningen daege, daer of teerste jaer
renten verschijnen zal tot heijlige drie Coninghen dage naestcomende ende zoe voort van jare te jare
tot heijlige drie Coningen dage daer an volgende, dese voorsz. renten te betalen. Te versien ende te
verhalen specialicken an omtrent vier morgen lands bijden hoop zonder maete nae ouder maet,
toebehoorende Cornelis Claesz. brouwer voorn., gelegen opte Rijpweterijnge inden ambochte van
Alckemade voorseijt. Ende hebben belegen ant oosteijnde Jan Dircx zoon, an twesteijnde de Oude A,
an de zuijtzijde Jan Cornelisz. ende ande noortzijde tconvent vander Lee. Ende voort te versien ende
te verhalen generalicken an alle die goeden die Cornelis Claesz. ende Claes Adriaensz. zijn vader
voorsz. nu ter tijt hebben ende naemaels vercrijgen zullen, roerende ende onroerende, waer ende
waer an die gelegen zijn of bevonden zullen worden, binnen steden, dorpen ende daer buijten gheen
wtgesondert. Ende dit bij bedwange ende cohertie van allen rechteren ende executien dier mede den
heijligen geest voorsz. hem zal willen behelpen zonder ijemants weder zeggen of oock eenich verweer
van rechte tsij geestelick of waerlick daer jegens te doen ofte doen doen, in eeniger manieren hoemen
dat zoude mogen dencken, peijnsen, vinden of visieren. Ende was die voorsz. Claes Adriaensz. tot
meerder vasticheijt renuncierende constituetonis de fide jussoribes daer van wel verzekert wesende,
te weten in gevalle die voorsz. Cornelis Claesz. zijn zoon in betalinge der voorn. renten ende
hooftgelde van dien gebreckelicken bevonden worde, dat alsdan die voorsz. heijlige geest tzelfde zal
mogen verhalen an des voorsz. Claes Adriaensz. goeden, gelijck den heijligen geest voorn. des
believen zal zonder dat hij in rechte mitte voorsz. beneficien hem zal moghen behelpen of die te
allegenen om niet ge..ueniert te worden. Des zijn voorwaerden dat Cornelis Claesz. ende Claes
Adriaensz. voorsz. zijn vader, horen erven ende nacomelingen dese voorsz. renten zullen moghen
lossen tot horen belieften teenenmaele den penninc mit 18 in hooftgelde ende mit zulcke renten als
nae den beloop des tijts verscheenen zullen wesen als die lossinge geschiet, in paijment den gouden
corvorster rijnsche gulden van 75 int marck voor 28 stuvers, den gouden philips gulden van 74 int
marck voor 25 stuvers, den voorsz. gouden carolus gulden van 84 int marc voor 20 st. ende alle
andere paijmente ons genaden heeren nae den advenant gerekent. Welcke hooftgelde der voorsz.
renten den heijligen geest voorn. an gecomen is van tvierendeel van alsulke thien morgen lands,
leggende inden ambochte van Zoeterwoude achter Boschuijsen, als eenen Clemeijnse Heijnrick
Paedse dochter zaliger gedachten bij hoire testamente gemaect ende besproken heeft, bij hore
testamentoors vercoft ende beleijt te worden op losrenten den penninc 18. Ende dat ten profijte
vanden heijligen geest voorsz. sinte Pieters kercke, sinte Katrijnen gasthuijs ende den armen
huijssitten van sinte Pieters parochij, al binnen der voorsz. stede van Leijden, elcx een vierendeel,
ofgetogen hore schulden ende lasten achtervolgende der voorn. Clemeijnsen testamente daer van
zijnde. Ende Cornelis Claesz. voorsz. lovede Claes Adriaensz. voorn. zijn vader hier of scadeloos te
houden. Alle dijnck zonder arch ofte liste. Hier hebben bij an ende over geweest als tuijgen ende
buijrluijden inden ambochte van Alckemade voorseijt Arent Jansz. Vos ende Neel Arrisz. In kennisse
der waerheijt zoe hebbe ick Borwout van Griecken schout voorsz. in tegenwoordicheijt vande
voorgaende tuijgen ende buijrluijden dese brief bezegelt mit mijnen zegelen hier an gehangen. Opten
13e dach in februario int jaer ons heeren 1548 nae scrijven der kercke van Wtrecht ende der voorsz.
stede van Leijden.
Nr. 651 folio 171 d.d. 30-04-1548.
Transficx.
Wij Gerijt Aelbrechtsz. ende Claes Aelwijn Claeszsz. scepenen in Leijden oirkonden dat voor ons
quamen Cornelis Claesz. brouwer ende Claes Adriaensz. wijlen brouwer zijn vader verclarende hoe
dat zijluijden inden maent van februario lestleden voor schout ende gebuijren inden ambocht van
Alcmade gepasseert ende bekent hebben mit gesamender handt ende elx voor al, te weten die
voorsz. Cornelis Claesz. als principael ende Claes Adriaensz. zijn vader als borge, schuldich te wesen
den heijligen geest meesteren binnen der voorsz. stede van Leijden tot des voorsz. heijlige geests
behoef een ende twintich karolus guldens van veertich grooten tstuck tsiaers losrenten, den penninck
18 te betaelen alle jaere tot heijlige drie Coningen dage. Daer onder specialicken ijpotekerende ende
stellende omtrent vier morgen lands, bijden hoop zonder maet naer ouder maete toebehoorende den
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voorn. Cornelis Claesz., gelegen opte Rijpweteringe inden voirsz. ambochte. Ende voorts
generalicken te versien ende te verhalen an alle hore beijder goeden, roerende ende onroerende
gheen wtgezondert, al breder blijckende bijde zelfde rente brieve daer op desen brief doirsteecken is.
Maer indien nochtans naemael bevonden mochte worden als dat die voorsz. vier morgen lands
specialicken geijpotekeert, niet solvert noch goet genouch en waren omme die voorsz. renten jaerlicx
daer an te verhalen, mitsgaders ooc thooftgelde van dien, soe hebben die voorsz. Cornelis Claesz.
ende Claes Adriaensz. zijn vader altijs willende procederen ter goeder trouwen, noch tot meerder
vasticheijt der voorsz. renten ende hooftgelde van dien geijpotekeert ende ten onderpande gestelt alle
hoirluijder onroerende goeden die zijluijden jegenwoordelick leggende ende staende hebben binnen
der voorsz. stede van Leijden ende namaels vercrijgen zullen, gheen wtgezondert noch buijten
gehouden. Omme die voorsz. jaerlixe renten ende hooftgelde van dien oock daer an te versien ende
te verhalen achter volgende de placaten de keijserlijcke majesteit, verclarende dat men gheen
onroerende goeden, ijpotekeren, verbinden, belasten, vercopen noch vervreemden en mach dan ter
plaetsen aldaer die zelfde goeden gelegen zijn. Ende Cornelis Claesz. voorsz. lovede Claes
Adriaensz. voorn. hier of schadeloos te houden. In oirconden dese brief bezegelt mit onsen zegelen.
Int jaer ons heren 1548 opten lesten dach in aprille. Opte ploije staet geteijckent J. Deijman.
Nr. 652 folio 171v.
Extracte wten testamente van Clementia Heijnrick Paedsen dochter.
Item ende oft gebuerde dat die renten int heel of in deel tot eeniger tijt ofgeleijt ende gelost worden,
zoe zullen die voorsz. vier als sinte Peterskerck, de heijligen geest, tgasthuijs ende huijssitten gelijck
met malcanderen gehouden zijn die penningen weder omme aen te leggen ghelijcke renten coopende
zoe haest alst geschieden mochte ten lanxsten binnen drie maenden tijt nae der aflossingen. Ende
indien daer inne zulcx niet en geschiede ende zij vier voorn daer toe genoech vermaent waren ende
niet en deden als voorsz. is, zoe zullen zij de voorsz. renten verbueren daer tgebreck bij geschiet ende
zullen metter zelver last comen aendie voorn. deputaten die de zelve penningen zullen aenvaerden
ende weder beleggen als voorsz. is. Maer niet op steden, dorpen, vrijheden, heerlicheden ofte belaste
plaetsen met op goede zekere ende onbelaste plecken die vrij ofte zoe weijnich belast zijn dat men
daer aen zekerlick ende zonder pericle zal mogen verhalen tot behouf vanden geene dient aen gaen
zal. Onderstont gescreven aldaer geaccordeert met zijnen principael in desen voorsz. puncte
gecollationeert. Bij mijn Cornelis (…) Jan Lenaertsz. van der Goude notaris geapprobeert bijden Hove
van Hollant. Ende noch stont onder geteijkent Cornelis (…) Jan Lenaertsz. van der Goude notarius.
Nr. 653 folio 171v. d.d. 09-01-1550.
Kanttekening: Dese drie gulden thien stuvers zijn afgelost bij Aris Dircxz. Cappeteijn ende hebben daer voor betaelt zes ende
tsestich gulden. Actum den 1e februatij ’88.

In Zegher van Dorp bailliu ende schout inder heerlicheijt van Hazertswoude doe condt allen luijden dat
voor mij ende twee ghetughen hier nae beschreven ghecomen ende gecompareert is in zijnen
properen parsone Jacob Dircxz. Rijck onsen buijrman lijde ende bekende mits desen voor hem zijnen
erven ende nacomelingen schuldich te wesen die heijlige gheest meesters tot Leijden ende Dirck
Jansz., Heijnrick Florisz. van wassenaer, Pieter Paedts Pietersz. ende Jan Arentsz. die noch zijn of
noch naemaels comen zullen, drie gouden eijnckele carolus guldens ende thien stuvers tsiaers
eewighe ende erflicke losrenten, den penninck zestien. Te betaelen alle jaers opten heijligen
Corsavont daer of den eersten dach omme te betalen wesen zal anno 1500 vijftich ende zoe voorts
jaerlicx betalende tot dat hij comparant ofte zijnen erven dese rente heel ende al of ghelost ende
gequeten zal hebben. Twelck hij comparant voorsz. ofte zijnen erven zullen moghen doen tot hueren
belieften ende tot eenen maele mit ghoet ghevalueert ghelt, voor date van desen ghemunt ofte mit
ghoet ghevalueert ghoudt ende zilver ghelt, daer ghoet voor zijnde. Mits oplegghende ende betalende
die verscheenen onbetaelde renten nae beloop des tijts als die lossinge gheschiet. Ende tot
verzeeckerheijt omme die heijlighe gheest meesters nu ter tijt wesende of die naemaels comen zullen
te moghen geraken aen dese jaerlixe rente mitten hooft penningen van dien was hij comparant voorn.
hier onder stellende ende verijpothekerende specialicken mits desen acht morghen lands, hem
comparant eijghentlick toebehorende. Ghelegen in zijn bruijcker ende is tsamentlick groot achtien
morgen lands mit huijs, schuijr, barch, potijnck ende plantinck, zulcx als hij comparant zelver bewoent
mit alle tgeen dat men daer in ende op bevinden zal moghen, staende ende leggende inder
heerlicheijt voorn. Ende streckende wt den Rijn zuijtwaerdt totten Oude Burgoech toe. Noch op
achtallef morgen landts ghelegen inden heerlicheijt voorn. ende heeft belent an die oostzijde ende die
westzijde den heijligen gheest tot Alphen, streckende wt den Rijn zuijtwaert tot die nieuwe cade toe.
Voorts generalick ende specialick alle zijn comparants ende zijnder erven huerlieder ghoeden,
roerende ende onroerende gheen wtgesondert. Omme de voorsz. renten mitsgaders die hooftsomme
van dien daer aen te verhalen mit heerlicke ende reale executie vanden Hove van Hollandt of mit
bedwanck van allen tsheeren rechten, gheestelick of waerlick zoet zelve die heijlige gheest meesters
voorsz. best believen zullen te doen executeren mit alle die costen daer om doende. Ende Jacob
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Dircxz. voorsz. bekende hem vanden heijlichge gheest meesters voorn. goede betalinghe, den lesten
penninck mitten eersten. Oirconde dat dit waer is heb ic Zeger van Dorp voorsz. mijn zeghel hier
beneden aen gehangen ter presentie van ghetugen als Adriaen Roelofsz. ende Jan Korstantsz. die
dese brief mede als ghetuijgen mede onderteijckent hebben. Opten 9 e dach januarij anno 1500 vijftich.
Ende onder de ploije stondt gheteijckent bij mij Jan Coerstantsz., A. Roelofsz. Bezegelt met een roode
zegel.
Nr. 654 folio 172 d.d. 15-07-1550.
Zeeckere landen ghebarteert teghen sinte Katherinen gasthuijse binnen Leijden zoe hier naer
volcht.
Wij Jan Huijch Andrieszsz. ende Gerijt Roelofsz. schepenen in Leijden oirkonden dat voor ons
quamen die gasthuijs meesteren van sinte Katherijnen gasthuijs binnen Leijden als Adriaen Jansz.
wijlen brouwer, Claes Oom Jans zoon, Adriaen Claes Adriaenszsz., Heijnrick Florisz. van Wassenaer
ende Abraham Jacobsz. ter eenre ende die heijlige gheest meesteren oock binnen Leijden als oude
Dirck Jan Reijerszsz., meester Frans Adriaensz., Jan Adriaen Willemszsz. ende Adriaen IJsbrantsz.
ter andere zijde. Ende bekenden dat zijluijden bij consent ende goet duncken vande gherechte minlick
ende vriendelick mit goeden voorzien wel bedocht ende beraiden bij maniere van permutacie, tsamen
gheaccordeert ende vereenicht zijn van tgeen dat hier nae volcht ende bescreven staet. Dats te weten
dat die voorsz. gasthuijs meesteren voor hem ende horen naecomelingen van des voorsz. ghasthuijs
wegen ten vrijen eijgen ghetransporteert, ghecedeert ende overgegeven hebben, transporteren,
cederen ende geven over bij desen den heijlige geest voorn. vier morgen lands, luttel min of meer
bijden hoop zonder maet, ghelegen buijten die Hage poort bijde Lazarusse ziecken inden ambachte
van Zoeterwoude. Ende hebben belegen an die oostzijde ende an dat zuijteijnde den abdt van
Egmondt, an die westzijde de nonnen tot Poel ende sinte Katrijnen zusterhuijs binnen Leijden ende an
dat noorteijnde den heerwech. Ende is vrij zonder opstal van renten. Voor welcke vier morgen lands
voorseijt die voorsz. heijlige geest meesteren voor hen ende horen nacomelingen van des voorsz.
heijlige geests weghen ghetransporteert, gecedeert ende overghegheven hebben, transporteren,
cederen ende geven over mits desen ten vrijen eijgen. Eerst derdalf morgen lands bijden hoop zonder
maet ghelegen inden ambocht van Oestgheest ende hebben belegen an de oostzijde ende westzijde
den armen huijse tot Lopsem, an de zuijtzijde Pieter Willemsz. warmoesman ende ande noortzijde den
arme huijse tot Lopsem voorzeijt ende Onser Liever Vrouwen broederschip tot Haerlem. Ende is vrij
zonder upstal van renten. Ende hiertoe noch zeven hondt lands bijden hoop zonder maet oock
gelegen inden voorsz. ambacht van Oestgheest. Ende hebben beleghen aen die oostzijde Pieter
Arentsz. wonende inden Hage, an de zuijtzijde die abdisse tot Reijnsburch, an de westzijde Adriaen
van Naeldwijck ende die bagijnen wonende op sinte Pancraes Kerckgraft binnen Leijden ende an de
noortzijde die Groenstege. Ende is ooc vrij zonder opstal van renten, wtghesondert den jaerlixen thijns
penning. Maer al soe des voorsz. ghasthuijs landt beter is dan des voorsz. heijlige gheests landen,
soe hebben die voorsz. heijlige geest meesteren toegegeven in gereede ghelde twie hondert acht
ende tachtich karolus guldens van veertich grooten tstuck. Ende die voorsz. ghasthuijs meesteren
ende heijlige gheest meesteren schelden malcander ende elcx den anderen voor hem ende horen
nacomelinghen van des voorsz. gasthuijs ende heijlige geests weghen quijt al alzulck recht, eijgen
actie ende toe zeggen als zijluijden ende elcx van hem ande voorsz. perchelen van landen te zeggen
ende te eijsschen hebben of ooc ghehadt mogen hebben tot desen daege toe, datum van desen.
Belovende malcander ende elcx den anderen daer omme nijmmermeer antaelinge, anspraeck noch
moeijnisse te doen noch te doen, in eenigher manieren noch mit gheenen rechten gheestelick noch
waerlick. Ende hier of zijn twie brieven, daer of dat heeft tvoorsz. gasthuijs den eenen ende den
heijlige gheest voorn. den anderen. In oirkonden desen brief bezegelt mit onsen zegelem. Int jaer ons
heren duijsent vijfthondert ende vijftich opten vijften dach in julio. Ende opten ploije stont gheteijcket J.
Deijman. Bezegelt met twee groene zegelen.
Nr. 655 folio 172v. d.d. 15-05-1496.
Waerbrieve vande voorsz. vier morghen lands.
Wij Pieter Heijnrick Reijnerszsz. ende Jacop Sijmonsz. scepenen in Leijden oirkonden dat voor ons
quamen Kathrijn Sijmon Paedsen wedewij mit hoirs gecorens voochts handt Willem Stoop, Willem
Paedse ende Jacop Sijmonsz., Kathrijnen voorsz. drie zoonen ende ghelieden dat zij samentlick ende
onverscheijden vercoft hebben die ghasthuijs meesteren van sinte Kathrijnen ghasthuijs tot Leijden
alse Jan Mathijs zoon, Dirc Woutersz, Wouter Stien ende Huge Meesz. tot des voorsz. gasthuijs
behouf bij consente vande gherechte, vier morgen lands luttel min of meer, gelegen buijten die Hage
poort bij Lazarus ziecken inden ambocht van Zoeterwoude. Ende hebben belegen an die oostzijde
ende an dat zuijteijnde den abdt van Egmondt, an die westzijde die nonnen tot Poel ende sinte
Katrijnen zusterhuijs tot Leijden ende an dat noorteijnde den heerwech. Ende Katrijn Sijmon Paidzen
wedewi, Willem Stoop, Willem Paidse ende Jacop Sijmonsz. ghebroederen, Katrijnen voorsz. zonen
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loveden mit ghesamender handt ende elcx voor al die ghasthuijs meesteren van sinte Katrijnen
ghasthuijs voorsz. diet nu zijn ende naemaels voorsz. zullen tot des ghasthuijs behouf dese voorsz.
vier morgen lands inder manieren voirsz. vrij te waren jaer ende dach alse recht is ende alsmen vrij
landt ende eijgen erve schuldich is te waren. Ende waert dat an of in dese waringe voorsz. eenich
ghebreck waer of daer in gheviele ende tghasthuijs voorsz. enigen hinder, cost of schade daer van
gecregen, dat gheloveden Katrijn, Willem Stoop, Willem Paedse ende Jacop Sijmonsz. voorsz. mit
ghesamender handt ende elx voor al sinte Katrijnen gasthuijs voorsz. dat of te doen, op te rechten
ende te beteren. Ende hebben dat verzekert ende bewijst te verzien ende te verhaelen an alle die
goeden die Katrijn, Willem Stoop, Willem Paedze ende Jacop Sijmonsz. alle voorsz., nu ter tijt hebben
of hier naemaels vercrijghen mogen, zij zijn roerende of onroerende, waer ende waer an dat die
gelegen zijn of bevonden mogen worden, binnen d’stede van Leijden of daer buten zonder eenich
weer van rechte, tsij geestelick of waerlick daer teghens te doen of te doen doen, in eeniger manieren.
Ende Katrijn voorsz. lovede Willem Stoop, Willem Paedse ende Jacop Sijmonsz. hoir kinderen voorsz.
hier of schadeloos te houden. Ende Willem Stoop, Willem Paedse ende Jacop Sijmonsz. ghebroeders
voorsz. loveden malcander elcx den anderen van een derdendeel hier of schadeloos te houden. Voort
zoe belieden Katrijn Sijmon Paedze wedewi, Willem Stoop, Willem Paidze ende Jacop Sijmons zoon
voorsz. van desen coop vanden ghasthuijs meesteren voorsz. ende van des gasthuijs voorsz. wegen,
wel voldaen ende betaelt den lesten penninc mitten eersten. In oirconden desen brieve bezegelt mit
onsen zegelen. Int jaer ons heeren duijsent vierhondert zes ende tnegentich opten vijftienden dach in
aprille. Onder geteijckent Johs. Bezegelt met twee groene aenhanges zegelen.
Nr. 656 folio 173 d.d. 17-03-1498.
Brieve van approbatie der coope vande voorsz. vier morgen.
Wij Jan van Leijden ende Coen van Boschuijsen schepenen in Leijden oirconden dat voor ons quam
Willem van Dam als man ende voocht van Alijt Sijmon Paedzen dochter zijn wijf ende bekende dat
Katrijn Sijmon Paedse wedewi mit Willem Stoop, Willem Paedze ende Jacop Sijmons Paedzensz.,
Katrijn voorsz. drie kinderen samentlic vercoft hebben die ghasthuijs meesteren van sinte Katrijnen
gasthuijs tot Leijden alse Jan Mathijsz., Dirc Woutersz., Wouter Stien ende Huge Meesz. tot des
voorsz. gasthuijs behouf vier morgen lands luttel min of meer, belegen buijten die Hage poort inden
ambocht van Zoeterwoude over die Lazaruijse zieken buijten die Hage poort. Gelegen ende belendt
als de scepenen brief die tvoorsz. gasthuijs daer of heeft dat wtwijst ende begrijpt. Soe ist dat Willem
van Dam voorsz. gelooft heeft ende ghelooft mit desen brieve tot des voorsz. gasthuijs behouf den
coope vanden voorsz. vier morgen lands die Kathrijne voorsz. mit haer voorsz. drie zoonen den
gasthuijse meesteren van sinte Katrijnen tot des voorsz. ghasthuijs behouf vercoft heeft, vast gestade
ende van goeder waerden te houden zonder daer tegens te wesen of daer jegen te doen of te doen
doen, in eenigher manieren of mit eeniger rechte geestelic of waerlic. In oirconden dese brieve
bezegelt mit onse zeghelen. Int jaer ons heeren duijsent vierhondert acht ende tnegentich opten
zeventhiensten dach in maerte. Ondergeteijckent Johs. Bezegelt met twee groene aenhanges
zegelen.
Nr. 657 folio 173 d.d. 14-02-1551.
Zesse gouden karolus guldens tsiaers losrenten op Adriaen Jacops zoon tot Leijderdorp.
Kanttekening: Dese brieff is afgelost bij Dirck Dircksz. alias Dirck Jan tot Leijderdorp ende heeft betaelt voorde hooftsomme
hondert elff gulden alst blijckt bijde blaffert anno negen ende tachtich. Actum den lesten desember ’89.

Ic Aelwijn Claesz. schout inden ambochte van Leijderdorp doe condt allen luden dat voor mij ende den
ghetuijgen naer bescr. zelver in parsone gecomen ende gecompareert is Adriaen Jacops zoon
buijrman des zelven ambochts van Leijderdorp ende beliede voor hem zijnen erven ende
nacomelingen wel ende deuchdelicken schuldich te wesen die heijlige gheest meesteren binnen
d’stede van Leijden als oude Dirc Jan Reijerszsz., Mr. Frans Adriaensz., Adriaen IJsbrantsz., Jan
Adriaen Willem Bouwenszsz. ende diet namaels wesen zullen tot des voorsz. heijlich geests behouf,
die somme van zesse goude karolus guldens van veertich grooten vlaems tstuc tsiaers eewige ende
erflicke losbare renten. Te betalen alle jare onvermaent ten comptore vanden heijligen geest voorn.
binnen d’voorsz. stede van Leijden in handen van den meesters inder tijt wesende oft horen
gemachtichde opten vierthiensten dach in februario daer of teerste jaer renten verschijnen zal opten
vierthiensten dach in februario anno 15 twee ende vijftich naestcomende naer gemeen schrijven ende
zoe voorts van jare tot jare daer altijt an volgende duerende zoe langhe ende ter tijt toe dat die voorsz.
renten al of gelost zullen zijn. Twelc de voornomde comparant zijnen erven ende naecomelingen
zullen mogen doen alst hem belieft, mits opleggende teffens ende teenen male zes ende tnegentich
der voorsz. gouden karolus guldens in hooftgelde ende mit den verschenen ende onbetaelde renten
naer verloop des tijts als de lossinge geschiet. Al in paijmente den gouden keurvorster gulden van vijf
ende tzeventich int marc voor zes ende vijftich groten vlaems, den gouden philips gulden van vier
ende tzeventich int marc voor vijftich groten vlaems ende allen anderen gouden ende zilveren
penningen ons genadigen heere mijnre naer advenant van dien. Ende die voorsz. comparant beliede
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hem van de hooftsomme der voorsz. renten an goede gelde ten prijse voorseijt teenenmaele al wel
vooral betaelt den lesten penninck mitten eersten. Hier onder ende ter cause voorscr. stellende,
hijpotquerende ende verbindende, stelt, hijpotqueert ende verbindt bij dijen specia;ijck de beterschap
van vijf morgen ende anderhalf hondt erfpachts lands, leggende inde voorn. ambochte van Leijderdorp
ghemeen mit tcapittel van sinte Pancraes tot Leijden ende Gerijt Beuckelsz. Buijtewech in een campe
van twaelf morgen opte voorsz. vijff morghen ende anderhalf hondt lands. Noch op de voorsz.
beterschap van dien voir datum van desen opstaende, als hij comparant bij eede verclaerde, dan
thiendhalve karolus gulden ten prijse als boven tsiaers erfpacht. Ende heeft die voorn. geheele campe
lands van twaelf morgen belegen ande zuijtoostzijde die Barnarditen tot Warmondt ende an die
noortwestzijde die heere van Alckemade, streckende van den dwars wterdijc tot die notwech ofte
leijsloot toe. Ende generalicken alle hem comparanten alle goeden jegenwoordighe, toecomende,
roerende ende onroerende waer die gelegen zijn ende bevonden zullen worden gheene wtgezondert,
al tot bewanck ende executie van allen tsheeren rechteren daer alsulx ende an welcke goeden tot
keure vanden heijlige geest meesters inder tijt wesende believe zullen te doen ….tich tot innige vande
voorsz. verschenen ende onbetaelde renten ende hooftsomme van dien mit alle de costen zoe vande
executoriale sommatie ende anders, schade ende interesten daer omme doende ende lijdende zoe
wel alst principale, hier toe renunchierende alle respiten, cessien …… vrijheijden, gratien, benefitien,
terminum juris ende alle andere exceptien ende weten van rechte desen ter contrarie in eeniger
manieren. Alle dijnck zonder bedroch, arch ofte liste. Hier waren bij an ende over als getuijgen Jan
Willemsz. ende Jan Garbrantsz. buijrluijden in Leijderdorp voorsz. In oirconden dese mijnen brief
bezegelt mit mijnen zegel hier an gehangen ter presentie vande voorn. getuijgen. Opten vierthienden
dach in februario anno 1500 een ende vijftich stilo corie. Bezegelt met een groen vuijthangende zegel.
Nr. 658 folio 173v. d.d. 12-02-1547.
Vier ende twintich karolus guldens tsiaers losrenten op sinte Pancraes kerck al hier binnen
Leijden.
Kanttekening: Hier is afgelost den twaelfsten dach februarij anno ’81 blijckende bijde blaffert ann ’80 ende dat wt handen van
Pouwels Arentsz. backer die somme van twee hondert gulden. Actum als boven.
Noch een kanttekening: Noch ontfangen den zeventienden dach julij anno ’81 alst blijckt bij de blaffert van ’81 ende dat wt
handen van Pouwels Arentsz. backer. Noch die somme van twee hondert guldens als reste van desen brijeff. Actum als boven.

Ic Jan Dircxz. Vaender schout inden ambochte van Zoeterwoude doe condt alle luijden dat voor mij
ende ghetuijgen hier nae gescreven gecomen zijn die kercmeesteren van sinte Pancraes kercke
binnen Leijden als Jacop Claesz. houtcoper, Jan Heije Gerijtsz., Mr. Cornelis Pietersz. ende Frans
Ghool ende belieden voor hen ende horen naecomelingen van der voorsz. kercke wegen bij consent
van den gherechte der stede van Leijden schuldich te wesen Pieter Florisz. van Medenblijcx
weeskindt ende Jan Claes Corneliszsz. oppervoochden van tvoorsz. weeskint die somme van vier
ende twintich karolus guldens van vier ende tachtich int marck of abdere goude ofte zilvere paijmente
volgende die laetste evaluatie der keijserlijke majesteijt daer waeren, tsiaers eewige ende erflicke
renten. Te betalen alle jare opten twaelfsten dach in februario daer of teerste jaer renten verschijnen
zal opten twaelfsten dach in februario alsmen scrijft ….. vijfhondert acht ende veertich ende zoe voort
van jare te jare opten twaelfsten dach in februario an de helft van vijf morgen lands gheleggen inden
ambochte voorsz. daer de wederhelfte of toebehoort die Regulieren ende die Buijrkercke tot
Leijderdorp, elcx een vierde paert. Ende hebben die voorsz. vijf morgen lands belegen ande
noordzijde Roomburger laen, an de oost ende zuijtzijden derfgenamen van Gerijt Jan Korstantsz. mit
Geritgen Gerritsdr. ende an de westzijde sinte Kathrijnen gasthuijs binnen Leijden mit de voorsz.
erfgenamen. Ende generalick an alle die andere goeden die de voorsz. kercke nu ter tijt heeft ende
naemaels vercrigen zal, roerende ende onroerende, waer ende waer an die ghelegen zijn of
bevonden zullen worden binnen steden, dorpen ende daer buijten gheen wtgezondert zonder eenich
weer van rechte tzij gheestelick of waerlick daer jeghens te doen noch te doen doen in geenre
manieren hoemen dat zoude moghen dencken, peijnsen, vinden of visien. Des zijn voorwaerden dat
de voorn. comparante, horen nacomelingen dese voorsz. renten zullen mogen lossen tot horen
belieften tot twie perthijen, telcken de helft zonder min mit twiehondert der voorsz. karolus gulden of
ander paijmente dier waerde als voren in hooftgelde ende mit alsulcke renten als naer beloope des
tijts verscheenen ende onbetaelt zullen wesen als die lossinge geschiet. Hier waren bij an ende over
als ghetuijgen Dirck Woutersz. ende jonge Cornelis Woutersz. buijrluijden des voorsz. ambochts. Alle
dijnck zonder bedroch, arch ofte liste. In oirconde desen mijnen brieve bezeghelt mit mijnen zeghele
hier an ghehangen ter presentie d’voorn ghetuijgen opten twaelfsten dach in februario int jaer ons
heeren duijsent vijfhondert zeven ende veertich nae ghemeen schrijven.
Nr. 659 folio 174 d.d. 09-05-1551.
Transfix.
Wij Frans Gherijtsz. Ghoel ende Willem Aelbrechtsz. scepenen in Leijden oirkonden dat voorden
gherechte quamen Claes Jansz. brouwer, Dirc Willemsz. ende Floris Willemsz. ghebroeders inden
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name ende als ghemachticht van Pieter Florisz. van Medemblick nae wtwijsen hoirluijder acte van
procuratie ghepasseert binnen der stede van Oudewater voor Heijnric Wittensz. openbaer ende
ghecommitteerde notarijs ende voor zekere ghetuijgen in date den acht ende twintichsten dach
januarij int jaer smenschelicker gheboorten ons heeren gods 1500 een ende vijftich die wij scepenen
voorsz. daer van ghezien ende ghelesen hebben. Ende gaven over die heijlige geest meesteren
binnen Leijden als oude Dirck Jan Reijerszsz., Jan Adriaensz. ende Adriaen IJsbrantsz. tot des
voorsz. heijlige gheests behouf eenen schouten bezeghelden rentebrief van Zoeterwoude daer desen
brief doirsteken is, mit recht ende mit vonnisse als recht is. Ende schepenen wijsden die heijlige geest
meesteren voorsz. ende diet naemaels wesen zullen tot des zelfs heijlige gheests behoef daer mede
te winnen ende te verliesen in allen schijn oft Claes Jansz., Dirc Willemsz. ende Floris Willems zoon
voorn. ghemachticht als voren zelver waren. Ende waert zaecke dat naemaels eenich gebreck
gheviele inder betaelinge vande jaerlixe renten ende hooftgelde van dien, begrepen inden voorscr.
principale brief daer dese brief duersteecken is. Soe gheloveden Claes Jansz., Dirc Willems zoon
ende Floris Willemsz. voorsz. wt hueren prive namen mit ghesamender handt ende elcx een voor al
den heijligen geest voorn. die voorsz. renten ende hooftgelde van dien alsdan zelver wt te reijcken, op
te leggen ende te betaelen. Daer onder stellende ende verbindende alle hoirluijder goeden die zij nu
ter tijt hebben ende naemaels vercrijgen zullen, roerende ende onroerende, waer ende waer an die
ghelegen zijn of bevonden zullen worden, binnen der voorsz. stede van Leijden ende daer buijten
gheen wt ghezondert. Ende Claes Jansz., Dirc Willemsz. ende Floris Willemsz. voorsz. loveden
malcander ende elcx den andere van een derdendeel hier of schadeloos te houden. Voorts zoe
belieden hem die voorn. Claes Jansz., Dirck Willemsz. ende Floris Willemsz. tot des voorsz. Pieter
Florisz. behoef van dese transporte ende overghifte wel voldaen ende betaelt, den lesten penning
mitten eersten. In oirkonden dese brief bezegelt mit onse zegelen. Int jaer ons heren duijsent
vijfhondert een ende vijftich opten negenden dach in meije. Opte ploije stont geteijkent J. Deijman.
Dese voorscr. acht copijen onderteijckent met dese nae bescr. teijken zijn gecollationeert jegens
hoiren originael brijeffven ende bevonden accorderen bij mij Cornelis Jan Lenaertsz. van der Goude
notarijs geapprobeert bijden Hove van Hollant.
Nr. 660 folio 174 d.d. 02-02-1547.
Vijfthien goude karolus ghuldens tsiaers losrenten op Adriaen Gherijt Jan Boijensz.
Ic Jan Loot Pellensz. schout inden ambachte van Warmont doe condt allen luijden als dat voor mijn
ende buijren hier onder gescreven gecomen ende gecompareert is zelver parsoonlicken Adriaen Gerijt
Jan Boijenszsz. ende bekende mits desen voor hem zijnen erven ende nacomelingen wel ende
wettelicken vercoft te hebben ende schuldich te wesen heer Jacop Louwerisz. van Leijden priester
often houder van desen brief die somme van vijftien gouden karolus guldens van vier ende tachtich int
marck of paijment dier waerde tsiaers eewighe ende erflicke renten. Te betaelen alle jaers opten
tweeden dach in september daer van teerste jaer renten verschijnen zal opten tweeden dach van
september alsmen schrijven zal anno 1500 acht ende veertich ende zoe voorts van jare tot jare daer
altijt an volgende dese voorsz. renten te betaelen gheduerende zoe lange ende ter tijt toe dat die
voorsz. Adriaen Gherijtsz. die voorsz. jaerlixe renten van vijfthien gouden karolus gulden geheel ende
al ofghelost ende betaelt zal hebben. Twelck die voorsz. Adriaen Gerijts zoon of zijnen erven ende
naecomelingen zal moghen doen mit twee hondert ende vijftich ghelijcken gouden karolus gulden
teffens tot eenre male of mit andere paijment nae wtwijsen die valuatie den eersten van julio anno
1500 negen ende dertich lestleden, te weten een gouden keurvorster gulden goet van ghewichte voor
acht ende twintich stuvers, een gouden philips gulden goet van ghewichte voor vijf ende twintich
nieuwe stuvers, een nieuwe stuver voor twee grooten vlaems ende alle andere paijment van gouden
ende zilveren nae advenant ende mits betalende die verschenen ende verloopen renten die alsdan
nae veloop des tijts verscheenen zullen wesen. Ende tot verzekerheijt vande betalinge vanden voorsz.
jaerlixe renten van vijftien gouden karolus gulden tsiaers ende die hooftpenningen van dien, stelde die
voorsz. Adriaen Gerijtsz. daer onder tot een speciael ijpoteijcke een zeeckere hofstede, groot
wesende omtrent een morghen lands bijden hoop sonder maet mit een huijsinghe, barghe ende
schuijren mit houwinghen ende potinge daer op ende innestaende mit alle dat gene datter aerdvast
ofte nagelvast is als hij heeft leggende inden voorsz. ambacht van Warmondt ende daer nu voor
opstaende anders dan een ende dertich stuvers erflicke renten tsiaers die den kerck ende den
heijligen geest van Warmont daer op sprekende hebben zonder ijet meer dan dese tegenwoordige
renten. Ende hebben die voorsz. hofstede nu ter tijt belent ende belegen an de noortoostzijde Cornelis
Vechtersz. mit zijn hofstede ende an de zuijtwestzijde Tijmen Jacopsz. tot Leijden mit een hofstede
daer nu ter tijt opwoont Alijtgen Jan Mouwensz. wedue mit hoir kinderen ende is noch voort
streckende voor wt den Breeden wech tot after in de Lea toe. Ende voorts generalicken ende
specialicken alle zijn andere roerende ende onroerende goeden, leen ende eijgen waer die gelegen
zijn of bevonden zullen werden, binnen steden, dorpen of daer buijten die hij nu ter tijt heeft of hier
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naemaels vercrijgen zal moghen, gheen goeden wtgezondert oft buijten gehouden. Omme bij
ghebreke dvoorsz. jaerlixe betalinge daer an te mogen versien ende verhalen mit heerlicke ende reale
executie vanden Hove van Hollant ofte als erfpenning mit erfpenningrecht ofte willekuerrecht of mit
bedwang van alle tsheeren rechten gheestelic ende waerlic mitten schade ende costen hier omme
gedaen ende geleden. Renunchierende ende te buijten gaende alle exceptien, defentien, privilegien
ende vrijheden ofter weer van rechten in eeniger manieren ter contrarien. Ende bekende hem die
voorsz. Adriaen Gerijtsz. comparant van den voorsz. heer Jacop Louwerisz. ter cause vanden coope
vanden voorsz. jaerlixe renten wel voldaen ende betaelt te wesen, den lesten penninc mitten eersten.
Alle dijng zonder argelist. In kennisse der waerheijt zoe heb ick Jan Loot Pellensz. schout voorsz.
desen brief wthangende bezegelt mit mijnen zegele hier onder anghehangen ter bede ende in
presentie van Adriaen Gherijtsz. voorsz. Den tweeden dach in septembri int jaer anno duijsent
vijfhondert zeven ende veertich. Daer mede bij an ende over waren als tuijgen ende buijren van
Warmondt alse Mouwerijn Jansz. ende Cornelis Jansz.
Nr. 661 folio 174v. d.d. 20-10-1551.
Transfix.
Wij Gerijt Roelofsz. ende Jan van Adrichem schepenen in Leijden oirkonden dat voorden gerecht
quam heer Jacop Louwerisz. priester mit Willem Jorisz. bode mitte roede zijn gecoren voocht in dese
zaecke ende gaf over die heijlige geest meesteren binnen Leijden als oude Dirck Jan Reijerszsz., Jan
Adriaensz., Adriaen IJsbrantsz. wantsnijder ende Floris Willem Dircxzsz. tot des voorsz. heijlichge
geests behouf eenen schouten bezegelden rentebrief van Warmondt daer desen brief duersteken is,
mit recht ende mit vonnisse als recht is. Ende scepenen wijsden die heijlighe gheest meesteren
voorsz. ende diet naemaels wesen zullen tot des zelfs heijlige geests behoef daer mede te winnen
ende te verliesen in allen schijn of heeren Jacop Louwerisz. voorn. zelver ware. Ende waert zaecke
dat die renten ende hooftgelde van dien inden principalen brieve begrepen bijde voorsz. heeren Jacop
Louwerisz. ijet becommert, belast ofte bezwaert waren, zulcx dat den heijlige geest voorn. tot
betalinge vande zelve renten ende hooftgelde van dien niet en zouden connen comen noch
gheraecken, soe gelovede heeren Jacop Louwerisz. voorsz. den heijlige geest voorn. tzelfde tot alre
tijt of te doen op te rechten ende te beteren. Daer onder stellende ende verbindende alle zijne goeden
die hij nu ter tijt heeft ende naemaels vercrijgen zal, roerende ende onroerende, waer ende waeran
die gelegen zijn of bevonden zullen worden gheen wtghezondert noch buijten ghehoeden. Voort zoe
beliede hem die voorsz. heeren Jacop Louwerisz. van dese transporte ende overghifte wel voldaen
ende betaelt, den lesten penning mitten eersten. In oirconden dese brief bezegelt mit onse zegelen.
Int jaer ons heren duijsent vijfhondert een ende vijftich opten vier ende twintichsten dach in octobri.
Opten ploije stont geteijckent J. Deijman. Bezegelt ende getransfixeert met drije groene zeegelen.
Nr. 662 folio 175 d.d. 27-06-1551.
Zes gouden karolus guldens tsiaers losrenten op Sijmon Liclaesz.
Ic Pieter Jacopsz. schout inden ambachte van Esselickerwoude doe condt allen luijden dat voer mij
ende voor Baert Gerijtsz. ende Heijnric Jansz. buijrluijden des zelven ambachts als getuijgen gecomen
ende gecompareert es Sijmon Liclaesz. ende beliede voor hem zijnen erven ende naecomelingen wel
ende deuchdelicken schuldich te wesen die heijlige geest meesteren binnen der stede van Leijden als
oude Dirc Jan Reijerszsz., Adriaen IJsbrantsz., Jan Adriaensz. ende Floris Willemsz. ende diet
naemaels wesen zullen tot des heijligen geests behouf die somme van zes gouden karolus guldens
van veertich grooten vlaems tstuc tsiaers eewige ende erlicke losbare renten. Te betalen alle jare tot
sinte Pieter ende Pouwels apostelen dage inden zomer, daer of teerste jaer renten verschijnen zal tot
St. Pieter ende Pouwels dage anno 1500 twee ende vijftich duerende ter tijt ende wijlen toe dat de
voorsz. renten gelost zullen zijn. Twelc de voornomde comparant zijnen erven ende nacomelingen
talre tijt zullen mogen doen alst hemluijder belieft, mits opleggende teenen male hondert der voorsz.
karolus guldens in hooftgelde mitten onbetaelde renten naer beloop des tijts, al in paijmente den
gouden koirvorster gulden van vijff ende tzeventich int marc voor zes ende vijftich grooten vlaems, den
gouden philips gulden van vier ende tzeventich int marck voor vijftich grooten vlaems ende allen
anderen gouden ende zilveren penningen ons genaden heeren, munte naer advenant van dien. Ende
die voorn. Sijmon beliede hem van de hooftsomme dvoorsz. renten an goeden gelde al wel voldaen
ende betaelt, den lesten penninc mitten eersten. Hier onder stellende, verbindende ende
hijpothequerende mits desen specialic thien morgen lands bijden hoop zonder maet, gelegen inden
voorn. ambachte van Esselickerwoude, daer van die eene vijf morgen belegen hebben an die
noortzijde Jan Dircxz., an toosteijnde die Rijpweterijnge, an de zuijtzijde Garbrant Garbrantsz. erven
ende an twesteijnde Cornelis Dircxs zoon. Ende die andere vijf morgen an twesteijnde ende an die
noortzijde Hiob Willemsz., an toosteijnde die nieuwe wateringe ende an de zuijtzijde Jan Dircxz. Ende
generalick alle die andere goeden die de voorn. Simon Lijclaesz. nu heeft ende noch vercrijgen zal,
onroerende ende roerende, waer die ghelegen zijn ende bevonden zullen worden gheen
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wtghezondert, al tot bedwanc ende executie van allen tsheeren rechten daer alsulcx ende an welcke
goeden die heijlige geest meesteren inder tijt oft horen gemachtichden thoren keuze believen zal te
procederen tot inninge vande voorsz. onbetaelde renten ende hooftsomme vandien mit alle die
costen, scade ende interesten daer omme doende ende lijdende zoe wel alst principale, sonder
eenich weer van rechte tzij geestelic of waerlic daer tegens te doen noch te doen doene, in geenre
manieren hoemen dat zoude mogen dencken, peijnsen, vinden ofte visieren. Alle dijnc zonder
bedroch, arch ofte liste. In oirconden desen mijnen brieve bezegelt mit mijnen zegele wthangende ter
presentie van den voorn. getuijgen. Int jaer ons heeren duijsent vijfhondert een ende vijftich opten
zeven ende twintichsten dach in junio.
Nr. 663 folio 175v. d.d. 17-12-1552.
Desen brieve verclaert dat Margriete Michiels dochter Arent Eewoutsz. wedue den heijligen
gheest ghetransporteert heeft dese vijf bezegelde rentebrieven achter an desen brieve
gheregisteert.
Kanttekening: Desen brieff van drie gulden siaers verschijnende opten 28 e octobris is opten vijftiensten meije 1622 affgelost bij
Geertgen Dircxdr. weduwe van Willem Pietersz. backer, vide den blaffert van tzelve jaer folio 2.

Wij Jan Huijch Andrieszsz. ende Jan Frans Ghijsbrechtszsz. schepenen in Leijden oirconden dat voor
ons quam Margriete Michiels dochter, Arent Evertsz. wedue wonende binnen dstede van Leijden mit
Pieter Colijn Eliaszsz. haer ghecoren voocht in dese zaecke ende heeft ghetransporteert, gecedeert
ende overgegeven, transporteert, cedeert ende gheeft over mits desen die heijlige geest meesteren
binnen der voorsz. stede oude Dirc Jan Reierszsz., Mees Doensz., Jan Adriaensz. ende Jan
Wiggersz. tot des voorsz. heijlige geests behouf ten vrijen eijgen dese nae volgende bezegelde rente
brieven, mitsgaders die renten daer inne begrepen. Eerst eenen schouten brief van Lemuijden,
Vriesecoop ende Reijnsaterwoude, spreeckende op Govert Pietersz. als principael ende Heijnric
Claesz. als waerborghe, inhoudende drie gouden karolus guldens van veertich groten vlaems tstuck
tsiaers losrenten den penninc zestien, te lossen tot enen male ende verschijnende jaerlix op sinte
Ponciaens avont den dertiende dach in januario, gheijpotekeert ende gestelt specialicken op zeeckere
perchelen van landen ende voorts generalicken op alle hare andere goeden, roerende ende
onroerende in date opten 13 e dach in januario anno duijsent vijfhondert negen ende dertich nae
gemeen schrijven. Item noch eenen schouten brief van Zoeterwoude sprekende op Jan Claes zoon
ende Neeltgen Jansdr., Eewout Jans zoons wedue zijn wijfs moeder mit gesamenderhandt ende elcx
een vooral, inhoudende drie gelijke gouden karolus guldens tsiaers losrenten den penning zestien, te
lossen tot twie termijnen ende verschijnende jaerlix opten 28 e dach in octobri. Te versien ende
verhalen specialicken an zeeckere percelen mit landen ende voorts generalicken an alle horen
parsonen ende goeden, leen ende eijghen, roerende ende onroerende. In date duijsent vijfhondert
ende veertich opten 23e dach in octobri. Item noch eenen schouten brief van Lemuijden, Vriesecoop
ende Reijnsaterwoude, sprekende op Gerijt Pieters zoon van Reijnsaterwoude, inhoudende drie
ghelijcke gouden karolus guldens siaers losrenten den penninc zestien, te lossen tot eenen male ende
verschijnende jaerlix opten eersten dach in decembri. Te versien ende te verhaelen specialicken eerst
an een huijs ende erve mit vijf morgen lands daer toebehoorende ende voorts generalicken an zijns
parsoon ende alle zijnen goeden, leen ende eijgen roerende ende onroerende in date duijsent
vijfhondert ende veertich opte 27e dach in novembri. Item noch eenen schouten brief van Stompick
sprekende op Dirck Bouwensz. ende Bouwen Cornelisz. zijn vader beijde van Zoeterwoude mit
gesamender handt ende elck een voor al. Inhoudende drie ghelijcke gouden karolus guldens tsiaers
losrenten den penning zestien, te lossen tot twie termijnen ende verschijnende jaerlix opten eersten
dach in septembri, geijpotequeert ende gestelt specialicken op zekere perceelen van landen ende
voorts generalicken alle horen andere goeden roerende ende onroerende, tzij leen of eijghen. In date
duijsent vijfhondert vijf ende veertich opten eersten dach in septembri. Item ende noch eenen
schouten brief vander Aer sprekenden op Govert Pietersz. ende Pieter Luijten beijde vander Aer mit
gesamender handt ende elx een voor al, inhoudende neghen ghelijcke gouden karolus guldens tsiaers
losrenten den penninck zestien ende verschijnende jaerlix den eersten dach in novembri,
gheijpotequeert ende ghestelt specialicken eerst op een huijsinge, barch, schuijr, poterije ende al
datter opstaende is mit vierthien morghen ende een hondt lands. Noch op vijfthien morgen lands ende
voorts generalicken te mogen verhaelen ende versien an alle horen anderen goeden roerende ende
onroerende tzij leen of eijgen. In date duijsent vijfhondert ende vijf ende veertich opten vier ende
twintichsten dach in octobri. Omme die voorsz. heijlige geest meesteren ende diet naemaels wesen
zullen van des zelfs heijlige geests wegen daer mede te winnen ende te verliesen in allen schijn off
Margriete Michielsdr. voorn. zelver waere. Ende Margriete Michielsdr. voorsz. schout quijt den
heijligen geest voorn. alle recht eijgen actie ende toezeggen als zij ande voorsz. schouten brieven
mitsgaders die renten ende hooftgelde van dien daer inne verclaert te zeggen ende te eijsschen heeft
of oock gehadt mach hebben tot desen dage toe datum van desen. Ende waert zaecke dat naemaels
eenich gebreck geviel einder betaelinge vande voorsz. percelen van renten mitsgaders thooftgeldt van
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dien ende dijpoteke mitten borgen daer voren gestelt ende verbonden niet goet genouch noch
souffisant en waren de zelve percelen van renten ende hooftgelde van dien daer an te versien ende te
verhalen, soe gelovede Margriete Michiels dochter voorsz. den heijligen geest meesteren inder tijt
wesende tot des zelfs heijlige geests behoef alsdan die voorsz. percelen van renten ende hooftgelde
van dien zelver wt te reijcken, op te leggen ende te betaelen. Daer onder stellende ende verbindende
alle hare goeden jegenwoordich ende toecomende, roerende ende onroerende gheen wtgesondert
noch buijten gehouden tot bedwange van allen tsheeren rechten ende executien ten believe vanden
heijlige geest meesteren alsdan inder tijt wesende zonder ijemants weder zeggen. Voorts zoe beliede
haer Margriete Michielsdr. voorsz. van dese transporte, ceditie ende overghifte wel voldaen ende
betaelt te wesen, den lesten penning mitten eersten ende dat mit eenen lijfrentebrief van twie ende
dertich karolus guldens tstuck veertich grooten gereeckent tsiaers lijfrenten ten lijve van heeren Dirc
Jansz. priester ende Margriete Dircxdr. nae wtwijsen den rentebrief daer van gepasseert zijnde.
Behoudelick dat Margriete Michielsdr. voorsz. vande zelve renten heffersse wesen ende blijven zal
haer leven lang geduerende, zoe verde die voorsz. heeren Dirck Jansz. ende Margriete Dircxdr. dien
tijt in levende lijve blijven. In oirconden desen brief bezegelt mit onse zegelen. Int jaer ons heeren
duijsent vijfhondert twie ende vijftich opten zestienden dach in decembri. Opte ploije stont geteijckent j.
Deijman. Bezegelt mit twee groene zeegelen.
Nr. 664 folio 176 d.d. 19-01-1539.
Drie gouden karolus guldens tsiaers losrenten op Govert Pietersz. als principael ende Heijnrick
Claes zoon als waerborghe.
Ic Adriaen Claesz. schout inden ambochten van Lemuijden, Vriesecoop ende Reijnsaterwoude doe
condt ende kennelicken allen luijden dat voer mij ende buijren hier onder gescr. zelver parsoonlicken
gecompareert zijn Ghovert Pietersz. als principael ende Heijnric Claes zoon als waerborghe ende
bekende voir hoir, horen erven ende nacomelingen wel ende wittelicken vercoft te hebben ende
schuldich te wesen Margriete Michielsdr, Arent Evertsz. wedue tot Leijden ofte actie van desen van
haer hebbende, die somme van drie gouden karolus guldens van veertich groten vlaems tstuck tsiaers
eewige ende erflicke losrenten. Welcke voorsz. renten alle jaers verschijnen zullen op sinte Ponciaens
avont den derthiende dach in januario, waer van teerste jaer renten verschijnen zal opten derthienden
dach in januario anno 1500 ende veertich nu eerstcomende ende zoe voort van jare te jare elcke jaer
renten. Ende Govert Pietersz. voorn. als principael heeft hier onder ter cause voorsz. Margriete
Michielsdr. voorn. ofte actie van desen van haer hebbende, specialicken mits desen verbonden,
geijpotequeert ende gestelt, eerst drie morgen lands bijden hoop zonder maet gelegen inden ambacht
van Reijnsaterwoude voorn. Belendt ande noortzijde Claes Willemsz. ende Joost Heijnricxz., an de
zuijtzijde Dirck Hugensz. ende Pieter Jansz., ant westeijnde den heerwech ende an toosteijnde den
Overbuijrterwech. Noch een huijs ende erve ande landt groot wesende omtrent thiendalf mergen bij
den hoop zonder maet gelegen inden ambacht van Reijnsaterwoude, belendt an de noortzijde Claes
Willemsz., an de zuijtzijde Dirck Huijgensz., an twesteijnde die Overbuijterwech ende an toosteijnde
dat Doijssen. Ende Heijnrick Claesz. als waerborge stelt als speciale ijpoteque ende onderpandt twie
percelen landts bijden hoop zonder maet, belent an de zuijtzijde Cornelis Willemsz., an de noortzijde
Heijnric Heijnricxz., an toosteijnde (Butek)erveenerdijck ende an twestende die groote meer. Noch een
stuck lands belendt an de noortzijde Vechter Vechtersz., an de zuijtzijde Heijnric Vechtersz., an dat
westende den dijcksloot ende an dat oostende die landtscheijdinge. Ende voorts generalicken ende
specialicken alle hore andere goeden, roerende ende onroerende, tzij leen of eijgen die zij
comparanten voorn. ende elx een voor al nu ter tijt hebben of hier naemaels vercrigen mogen binnen
steden ofte daer buijten geen wtgesondert ofte buijten gehouden. Omme bij gebreke vande voersz.
jaerlixe betalinge ten dage ende plaetse voorsz. daer an te mogen verhalen ende dien te executeren
voor die verscheenen renten ende hooftsomme van dien mit schade, intrest ende costen hier omme
gedaen ende gheleden mit executie van willecoor recht ofte erfpenning recht ofte anders mit heerlicke
ende reale executie vanden Hove van Hollant, zoe Margriet Michielsdr. voorn. ofte actie van haer
hebbende dat believen ende het cortste recht te wesen duncken zal. Ende Govert Pietersz. ende
Heijnrick Claesz. voorn. renunchieerde voor haer ende horen nacomelingen alle exceptien, defentien,
privilegien, vrijheijden, benefitien ende weer van rechten in eeniger manieren ter contrarie. Des zijnt
voorwaerden dat Govert Pietersz. voorn. ende zijne nacomers dese voorsz. renten zal moghen
aflossen tot zijnen wille ende believe tot eenen male elken penning mit zestien gelijcke penningen in
hooftgelde ende mit de verloopen renten nae beloop des tijts als die lossinge geschiet, in paijmente
den gouden keurvorster rinsche gulden van vijff ende tzeventich int marck voor acht ende twintich
stuvers, den gouden philipus gulden van 74 int marck voor 25 st., den voorsz. gouden karolus gulden
van 84 int marck voor 20 st. ende alle andere gouden oft zilveren penningen ons genadich heeren nae
advenant. Zijn noch voorwaerden dat Govert Pietersz. voorsz. of zijn erven ende naecomelingen dese
voorsz. drie morgen lands geenichsins en zullen mogen wtdelven ofte verargen zonder consent van
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Margriete voorn. ofte den houder sbriefs opte verbuerte vant voorsz. lant. Ende Govert Pietersz.
voorsz. beloofde ende belooft mit desen Heijnrick Claesz. voorn. hier of costeloos ende schadeloos te
houden. Alle arch, list ofte bedroch buijten gesloten. Voort zoe bekende hem Govert Pietersz. voorsz.
van dese coope al wel voldaen ende betaelt te wesen, den lesten penning mitten eersten. In kennisse
van desen zoe hebbe ic Adriaen Claesz. als schout inden ambocht van Lemuijden, Vriesecoop ende
Reijnsaterwoude voorn. desen brief bezegelt mit mijnen zegel hier beneden an gehangen. Int
bijwesen van Gerijt Pietersz. ende Pieter Clementsz. als tuijgen ende buijren hier over geroupen ende
gebeden. Opten negenthiensten dach in januario anno duijsent vijfhondert negen ende dertich nae
gemeen schrijven. Vrij gelts. Met een groen vuijthangende zegel.
Nr. 665 folio 176v. d.d. 24-10-1545.
Neghen gouden karolus guldens tsiaers losrente op Govert Pieters zoon ende Pieter Luijten
zoon beijde van der Aer.
Kanttekening: Dir is offgelost ende deese penningen zijn ontfangen nae vuijtwijsen dije blaffaert den anno ’59.

Ic Dirck Gerijtsz. schout inden ambocht vander Aer doe condt allen luijden dat op huijden datum van
desen brieve voor mijn ende gebuijren hier onder gescreven parsonelicken gecomen zijn Govert
Pietersz. ende Pieter Luitens zoon alle beijde van der Aer ende bekenden vercoft te hebben ende
schuldich te wesen mit gesamender handt ende elx een voor al voor hun ende hueren erven ende
naecomelingen, Margriete Michielsdr., Arent Evertsz. wedue of actie van haer hebbende negen
gouden karolus guldens van veertich grooten tstuck tsiaers ewige ende erflicke renten. Te betalen alle
jaers vrij van allen costen ende commer of sheeren schattinge ofte anders hoe dat genomt mach
wesen, te leveren ten huijse ende in handen van de voorsz. Margriete Michielsdr. ofte actie van haer
hebbende, alle jaers vrij onbecommert opten eersten dach van november daer of dat eerste jaer
renten verschijnen zal den eersten dach in november alsmen scrijft duijsent vijfhondert zessende
veertich ende zoe voort van jare te jare daer an volgende dese voorsz. renten te betalen. Ende indien
Govert Pietersz. ende Pieter Luijten voorsz. ende horen erven ende nacomers dese voorsz. renten
zonder enich vermaninge te doen alle jaers niet en betaelden opten dach voorsz., zoe zullen die
parsonen voorn. elcke weeck verbueren die penningen ende die rest den houder van desen lettere.
Des zoe stelde Govert Pietersz. voorsz. tot een onderpandt ende speciael ijpoteeck, eerst een
huijsinge, barch, schuijr, poterije ende datter opstaende is mit viertien morgen landts ende een hondt,
gelegen inden ambacht van der Aer voorsz. Ende hebben belent en de zuijtzijde Dirck Willemsz. ende
an de noortzijde Pieter Dircx zoon, streckende wte Oijssen tot in de Aer. Des zijnt voorwaerden dat
Govert voorn. of zijnen erven ende nacomelingen dese voorsz. vierthien morgen landts ende een
hondt geenichsins zullen mogen wtdelven ofte verargen dan twee morgen die veen zijn, zonder
consent van Margriete voorn. ofte houder sbriefs opte verbuerte van tvoorsz. landt. Ende waer… soe
dat die voorsz. goeden gespecificeert niet goet genouch en waren om dese voorsz. renten an te
verhalen, soe stelde Pieter Luijtensz. voirn. tot een meerder onderpant ende speciael ijpotheque
vijfthien morgen lands al bijden hoop zonder maet, gelegen inden ambacht van der Aer, belent an de
zuijtzijde Adriaen Baenensz. ende an den oostzijde Alijt Claes Heijnrixz. wedue. Ende voort
generalicken ende specialicken te moghen verhalen ende versien an alle dat gheene dat op voorsz.
landen bevonden zouden mogen worden ende voort an alle huere andere goeden, roerende ende
onroerende tzij leen of eijgen die zij comparanten voorn. nu ter tijt hebben of hier naemaels vercrijgen
mogen binnen steden of daer buijten gheen wtgezondert ofte buijten gehouden. Ende omme bij
ghebreecke der voorsz. jaerlixe betalinge ten dage, plaetse ende in handen als voorsz. is daer an te
mogen verhalen ende dien te executeren voor die verschenen renten mit schade, interesse ende
costen hier omme gedaen ende geleden of mit executie van willecoor recht ofte erfpenning recht ofte
anders mit heerlicke ende reale executie vanden Hove van Hollant zoe Margriete voorn. ofte actie van
haer hebbende dat belove ende het cortste recht te wes duncken zal. Ende omme tgheene dat
voorsz. is vastelic ende volcomen te onderhouden, renunceerden die voorn. Govert Pietersz. ende
Pieter Luijtesz. voor huer, horen erven ende nacomelingen aller exceptien, defentien, privilegien,
vrijheijden, subventien, benefitien ende weer van rechten in eeniger manieren ter contrarien. Ende
Govert ende Pieter voorsz. belijden van Margriete Michielsdr. voorsz. van dese cope al wel vernoucht
voldaen ende betaelt te wesen, den lesten penninc mitten eersten. Des zijnt voorwaerden dat die
voorn. Govert ende Pieter ende hueren erven ende nacomers dese voorsz. renten zullen mogen
lossen tot horen belieften tot eenen male den penning mit zestien in hooftgelde ende mit de verloopen
renten nae beloop des tijts als die lossinge geschiet. In paijmente den gouden keurvorster rijnsche
gulden van vijf ent zeventich int marck voor acht ende twintich stuvers, den gouden philips gulden van
74 int marck voor 25 st., den voorsz. gouden karolus gulden van 84 int marck voor 20 st. ende alle
andere paijmente ons genaden heeren na den advenant gerekent. Ende Govert Pietersz. voorsz.
lovede Pieter Luijtesz. voorn. hier of schadeloos te houden. In oirconde der waerheijt van des voorsz.
is zoe hebbe ick Dirck Pietersz. ende Pieter Luijtes zoon desen brief mit mijnen zegele hier
wtjhangende bezegelt, daermede bij, an ende over waren tughen ende buren Mouwerijn Dircxz. ende
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Bonifaes Claesz. Int jaer ons heren duijsent vijfhondert ende vijf ende veertich opten 24 e dach in
octobri. Bezegelt met een groen vuijthangende zegel.
Nr. 666 folio 178 d.d. 23-10-1540.
Drie gouden karolus guldens tsiaers losrenten op Jan Claesz. ende Neeltgen Jansdr., Eewout
Jans zoons wedue.
Kanttekening: Helaas niet te lezen, te veel in de rug geschreven.

Ic Jan Dircxz. Vaender schout inden ambocht van Zoeterwoude doe condt allen luijden dat op huijden
datum van desen brieve voir mijn ende gebueren hier onder gescr. persoonlicken gecomen zijn Jan
Claesz. ende Neeltgen Jansdr., Ewout Jansz. wedue zijn wijfs moeder, Ariaen Aelwijnsz. hoir gecoren
voocht in dese zaecke ende bekende vercoft te hebben ende sculdich te wesen mit gesamender
handt ende elcx een voor al voor haer ende haren erven ende nacomelingen, Margriet Michielsdr.,
Arent Evertsz. wedue ofte actie van haer hebbende, drie gouden karolus guldens veertich coomans
groten voorden gouden karolus gulden gerekent, tsiaers eewige ende erflicke rente. Te betaelen ende
alle jaers vrij van allen oncosten ende commer te leveren ten huijse ende in handen vande voorsz.
Margriete Michielsdr. ofte actie van haer hebbende, alle jaers opten acht en twintichsten dach in
octobri. Daer of dat eerste jaer renten verschijnen zal den 28 dach in octobri alsmen schrijft duijsent
vijfhondert ende eenen veertich ende zoe voort van jare te jare daer an volgende dese voorsz. renten
te betaelen. Te versien ende te verhaelen eerst an acht morgen lands bij den hoop zonder maet
gelegen inden ambacht van Zoeterwoude voorsz. ende hebben belegen an die oostzijde Busch
Cornelisz., an de westzijde Daniel Willemsz., an tzuijteijnde Stompicker wech ende an tnoorteijnde die
Voorwech. Noch an een campe lands van drie morgen bijden hoop zonder maet toebehoorende
Neeltgen Jansdr. voorn. gelegen inden ambacht voorsz. ende hebben belegen an de westzijde
Maertijn Hubrechtsz., an die oostzijde Michiel Claesz., an tsuijteijnde Stompicker wech ende an
tnoorteijnde de Voorwech voorsz. Ende voort generalicken ende specialicken alle hare erven ende
naecomers personen ende goeden, leen ende eijgen, roerende ende onroerende die zij nu ter tijt
hebben ende noch vercrijgen zullen moghen waermen die bevinden zal ofte gelegen zullen wesen
gheen wtgezondert. Ende omme bij gebreecke der voorsz. jaerlixe betaelinge ten dage, plaetse ende
in handen als voorsz. is daer an te mogen verhaelen ende doen executeren die voorsz. verscheenen
renten mit schade, interesse ende costen zoe wel vande sommatie als vande executie ende
executoer. Ende dit al bij heerlicke ende reale executie vande Hove van Hollant. In alsulcker manieren
ende verbande als of zijluijden dat zelve anden president ende raidt van Hollandt versocht hadden.
Ende omme tgheene dat voorsz. is vastelick ende volcomelick te onderhouden renunchieerden die
voorn. Jan Claesz. ende Neeltgen Jansdr. voor haer haeren erven ende nacomelingen alle exeptien
defentien privilegien vrijheijden subventien benefitien ende weer van rechten in eeniger manieren ter
contrarien. Ende van dese cope zoe belijde hem Jan Claesz. ende Neeltgen Jansdr. voorsz. van
Margriete Michielsdr. voorn. al wel voldaen ende betaelt te wesen, den lesten penning mitten eersten.
Des zijnt voorwaerden dat die voorsz. Jan Claesz. ende Neeltgen Jansdr. ende haeren erven ende
nacomers dese voorsz. renten van drie karolus guldens tsiaers zullen mogen lossen ende quijten tot
horen wille van Margriete Michielsdr. voorn. of vanden houder des briefs van dese voorsz. renten tot
twie termijnen den penning mit zesthien in hooftgelde ende mit alsulcke renten als naden beloop des
tijts verscheenen zullen wesen als die lossinge geschiet. In paijmente den gouden kuervorster rijnsche
gulden van 75 int marck voor 28 stuvers, den gouden philips gulden van 74 int marck voor 25 st., den
gouden karolus gulden van 84 int marck voor 20 st. ende alle andere paijmente ons genaden heeren
naeden advenant gerekent. Ende inden Jan Claesz. ende Neeltgen Jansdr. voorsz. dese renten alle
jaers niet en betaelden opte dach voorsz. of vier weken daer nae onbegrepen, zoe zal Jan Claesz.
ende Neeltgen Jansdr. voorn. elke weke verbueren die zij laten verlopen drie stuvers sweecx. Van
welcke verbuernisse die K. Mat hebben zal den derden penning ende Margriete voorn. ofte actie van
haer hebbende dander twie stuvers. Alle arch ofte bedroch buijten gesloten. In oirconden der waerheijt
van des voorsz. is, zoe hebbe ic Jan Dircxz. schout inden ambacht van Zoeterwoude voorsz. desen
brief bezegelt mit mijn zegele hier wthangende bezegelt. Daer mede bij an ende over waren als
tuijgen ende buijren in Zoeterwoude Cornelis Bouwensz. ende Ariaen Aelwijnsz. voorsz. Int jaer ons
heren duijsent vijfhondert ende veertich opten drie ende twintichsten dach in octobri. Bezegelt mit een
groen vuijthangende zeegel.
Nr. 667 folio 178v. d.d. 27-11-1540.
Drie gouden karolus guldens tsiaers losrenten op Gherijt Pietersz. van Reijnzaterwoude.
Kanttekening: Dese brieff is ofgelost opten 29e september anno ’77 bij ouwe Pieter Gerrit van Reijnsaterwoude.

Ic Adriaen Claesz. schout inden ambachte van Lemeuijden, Vriesecoop ende Reijnsaterwoude condt
allen luijden dat op huijden datum van desen brief voor mij ende gebueren hier onder gescr.
persoonlicken gecomen is Gerijt Pietersz. van Reijnsaterwoude ende bekende mits dese voir hem
zijnen erven ende nacomelingen wel ende wittelick vercoft te hebben ende sculdich te wesen
Margriete Michielsdr., Arent Everts zoons wedue ofte actie van haer hebbende, drie gouden karolus
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guldens van veertich coomans groten tstuck tsiaers ewige ende erflicke renten. Te betalen alle jaers
vrij van allen oncosten ende commer, te leveren ten huijse ende in handen vanden voorsz. Margriete
Michielsdr. ofte actie van haer hebbende, alle jaers opten eersten dach in decembri daer of teerste
jaer renten verschijnen zal opten eersten dach in decembri alsmen scrijft duijsent 1541 ende zoe voort
van jare te jare daer an volgende dese voorsz. renten te betaelen. Te versien ende te verhalen, eerst
an een huijs ende erve mit vijf margen lands bijden hoop zonder maet daer toe behorende daer Gerijt
Pietersz. voorn. nu ter tijt op woont gelegen inden ambacht van Reijnsaterwoude voorsz. Ende heeft
belegen ant oostende den heerwech, anden zuijtzijde Gerit Pietersz. voorn. zelver, ant westende de
Braesemer meer ende ande noortzijde Gerijt Pietersz. zelver. Ende voort generalicken ende
specialicker an alle zijnen erven ende nacomers personen ende goeden, leen ende eijgen, roerende
ende onroerende die hij nu ter tijt heeft of namaels vercrijgen zal, waermen die bevinden zal ofte
gelegen zullen wesen geen wtbesondert. Ende omme bij gebreecke der voorsz. jaerlixe betaelinge ten
dage, plaetse ende in handen als voorsz. is daer an te mogen verhalen ende doen executeren die
voorsz. verscheenen renten mit schade intressen costen zoe wel van sommatie als van de executie
ende executoer. Ende dit al bij heerlicke ende rechte executie van den Hove van Hollandt of op die
recht bij executie vanden dijcgraef ende hooge geboren heemraden van hollant of als willecoir gelt
ende executie vandern plecken daermen zijn parsoen ende goeden bevinden zal, zoe den voorn.
Margriete ofte actie van haer hebbende dat believen zal ende dat zekerste ende cortste recht te
wesen duncken zal. Ende omme tgeene dat voorsz. is vastelicke ende volcomen te onderhouden
renunchieerde die voorn. Gerijt Pietersz. voor hem ende zijnen erven ende nacomelingen alle
executien defentien privilegien vrijheijden subventien benefitien ende weer van rechten in eeniger
manieren ter contrarie. Ende van dese cope zoe belijde hem Gerijt Pietersz. voorsz. van Margriete
Michielsdr. voorsz. al wel vernoucht voldaen ende betaelt te wesen, den lesten penning mit den
eersten. Des zijnt voorwaerden dat die voorsz. Gerijt Pietersz. of zijn erven ende nacomers dese
voorsz. renten van drie karolus guldens tsiaers zullen mogen lossen ende quijten van Margriete
Michielsdr. voorn. of van den houder des briefs tot hoeren beliefste tot eenen male de penningen mit
16 in hooftgelde ende mit zulke renten als naden beloop des tijts verscheenen zullen wesen als die
lossinge geschiet in paijmente den gouden coirvoster rinsche gulden van 75 int marc voor 28 st., den
gouden philips gulden van 74 int marc voor 25 st., den voirsz. gouden karolus gulden van 84 int marc
voor 20 st. ende alle andere paijmente ons genaden heeren naden advenant gerekent. Alle arch ofte
bedroch buijten gesloten. In oirconden der waerheijt van des voorsz. is, zoe heb ick Adriaen Claesz.
schout inden ambacht van Reijnsaterwoude voorn. tot versoucke ende begeerte van Gerijt Pietersz.
voorsz. dese brief mit mijnen zegel hier wthangende bezegelt. Daer mede bij an ende over waren als
tugen ende buijren in Reijnsaterwoude Govert Pietersz. ende Pieter Clementsz. Int jaer ons heren
1500 ende 40 opten 27e dach in novembri. Bezegelt met een groen vuijthangende zeegel.
Nr. 668 folio 179 d.d. 01-09-1545.
Drie gouden karolus guldens tsiaers losrenten op Dirck Bouwensz. ende Bouwen Cornelisz.
zijn vader beijde van Zoeterwoude.
Ic Louweris Willemsz. schout inden ban van Stompick doe condet allen luijden dat voor mij ende
geburen hier onder geschreven parsonelicken gecomen zijn Dirck Bouwensz. ende Bouwen Cornelisz.
vader van Dirck Bouwensz., beijde van Zoeterwoude ende bekenden vercoft te hebben ende
schuldich te wesen mit gesamender handt ende elc een voor al voor hoir ende horen erven ende
nacomelingen Margriete Michielsdr., Arent Evertsz. wedue ofte actie van haer hebbende, drie gouden
karolus guldens van veertich groten tstuck tsiaers eewighe ende erffelicke renten. Te betalen all jaers
vrij van alle oncosten ende commer of sheeren schattinghe ofte anders hoe dat genomt mach wesen,
te leveren ten huijse ende in handen vande voorsz. Margriete Michielsdr. ofte actie van haer
hebbende, alle jaers vrij onbecommert opten eersten dach in septembri. Daer of dat eerste jaer renten
verschijnen zal den eersten dach in septembri alsmen schrijft 1546 ende zoe voort van jare te jare
daer an volgende dese voorsz. renten te betaelen. Ende indien Dirck Bouwensz. ende Bouwen
Cornelisz. of hoeren erven ende nacomer dese voorsz. renten zonder eenich vermaninghe te doen
alle jaers niet en betaelden opten dach voorsz, zoe zullen die parsonen voorn. elcke weeck verbueren
die zij laten verlopen drie stuvers sweex, van welcke verbintenisse die keij. ma. hebben zal den
derden penning ende Margriete voorn. ofte actie van haer hebbende dander twie stuvers. Des zoe
stelde Dirck Bouwens zoon ende Bouwen Cornelisz. voorsz. mit gesamender handt twie percelen van
landen tot een onderpandt ende speciael ijpoteeck ende heeft belegen an die oostzijde Cornelis
Hugensz., en tzuijteijnde Willem Jans zoon, en die westzijde Pieter Cornelisz. ende an tnoorteijnde
Bouwen Cornelisz. voorn. Ende noch vierdalf margen lants altesamen bij den hoop zonder maet
gelegen inden zelfden ambacht voorn. ende heeft belegen an de westzijde Pieter Cornelisz., an de
oostzijde Cornelis Hugen zoon, an tnoorteijnde die weduwe van Floris Jans zoon of haer kinderen
ende an tzuijteijnde Dirck Bouwensz. voorn. Ende voort generalicken ende specialen alle hoiren
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anderen goeden, roerende ende onroerende tzij leen of eijgen die zij comparanten voorn. nu ter tijt
hebben of hier naemaels vercrijgen mogen, binnen steden ofte daer buijten geen wtgesondert ofte
buijten gehouden. Ende omme bij gebreke dvoorsz. jaerlixe betaelinghe ten daghe, plaetse ende in
handen als voorsz. is daer an te mogen verhalen ende dien te executeren voor die verschenen renten
mit schade, interesse ende costen hier omme gedaen ende geleden mit executie van willecoor recht
ofte erfpenning recht ofte anders mit heerlicke ende reale executie van den Hove van Hollant zoe
Margriete Michielsdr. voorn. ofte actie van haer hebbende dat believen ende het corste recht te wesen
duncken zal. Ende omme tgeene dat voorsz. is vastelick ende volcomen te onderhouden
renunchieerden die voorn. Dirck Bouwensz. ende Bouwen Cornelisz. voor hoir horen erven ende
naecomelingen alle exceptien defentien privilegien vrijheijden subventien benefitien ende weer van
rechten in eeniger manieren ter contrarie. Ende Dirck Bouwens zoon ende Bouwen Cornelisz. voorsz.
belijden van Margriete Michielsdr. voorsz. van dese cope al wel vernoucht, voldaen ende betaelt te
wesen, den lesten penninc mit den eersten. Des zijnt voorwaerden dat die voorn. Dirck Bouwensz.
ende Bouwen Cornelisz. ende horen erven ende nacomers dese voorsz. renten zullen mogen lossen
tot haren beliefte tot twee termijnen de penning mit zestien in hooftgelde ende mit die verlopen renten
nae beloop des tijts als die lossinge geschiet in paijmente den gouden koirvorster rijnsche gulden van
75 int marck voor 28 st., den gouden philips gulden van 74 int marck voor 25 st., den voorsz. gouden
karolus gulden van 84 int marc voor 20 st. ende alle andere paijmente ons ghenaden heer naeden
advenant gerekent. In oirconde der waerheijt van des voorsz. is zoe hebbe ic Louweris Willemsz.
schout inden ban van Stompic voorsz. tot verzouc ende begeerte vanden voorn. Dirck Bouwensz.
ende Bouwen Cornelisz. dese brief mit mijnen zegele hier wthangende bezegelt, daer mede bij an
ende over waren als tugen ende buijren Neel Cornelisz. ende Neeltgen Jan Theeusz. Int jaer ons
heeren 1545 opten eersten dach in septembri. Bezegelt met een groen vuijthangende zeegel.
Nr. 669 folio 179v. d.d. 30-11-1552.
Vijfthien karolus gulden tsiaers losrente op Cornelis Jansz. tot Voorschoten an de Voircapel.
Kanttekening: Dese rentebrief is affgelost den 28e maert anno 1600 ende hebben hijer voor ontfangen voort hooftgelt twije
hondert ende veertich gulden ende (?) zijn veraccordeert voirt swaers gelt heeft hij de meesteren gegeven brieffven de hooft
summen tachtich gulden. Zoe is hiher voor ontfangen in als drije hondert ende twintich gulden. Noch te ontfangen vant verloop
drije gulden tijen stuvers is hijer van ontfangen inden blaffert anno 1609 folijo 30.

Wij Cornelis Willemsz. van Rijn schout inden ambocht van Voorschoten, Huijch Cornelisz. ende Dirc
Jansz. gezworens inden zelfde ambocht doen condt allen luijden dat voor ons gecomen ende
gecompareert is zelver in parsoon Cornelis Jansz. tot Voorschoten an de Voorcapel ende heeft bekent
ende beliet voor hem zijnen erven ende nacomelingen wel ende wettelicken schuldich te wesen die
heijlige geest meesteren van Leijden als oude Dirc Jan Reijerszsz., Meeus Doensz., Jan Adriaensz.
ende Jan Wiggersz. ende diet naemaels wesen zullen tot des voorsz. heijlige geest behouf die somme
van vijfthien karolus guldens paijments veertich grooten vlaems voorden karolus gulden gerekent,
tsiaers eewige ende erflicke renten. Te betalen alle jaers tot sinte Andries daghe daer of teerste jaer
renten verschijnen zal tot sinte Andries daghe naestcomende ende zoe voort van jare te jare tot sinte
Andries dage daer an volgende dese voorn. renten te betalen. Welcke voorsz. renten sprutende zijn
wt zaecke vande coope van twee morgen lands luttel min of meer bij den hoop zonder maet, gelegen
inden ambachte van Voorschoten voorsz. zulcx als den heijligen gheest voorsz. sie aldaer leggende
heeft, die Cornelis Jansz. voorsz. jegens die heijlige geest meesteren voorn. ghecoft heeft. Ende dat
mit alzulcke belende als begrepen ende verclaert staet in twie bezegelde brieven daer van zijnde, de
eenen van date upten anderden dach in junio anno duijsent vierhondert drie ende tzeventich
inhoudende belegen an die westzijde Anthonis Arentsz., an die oostzijde ende andat zuijteijnde IJde
Dirck Coenen kinderen ende an dat noortende die ban weteringe. Ende den anderen brief van date
duijsent vijfhondert ende zeven opten 19e dach in augusto inhoudende belegen an die oostzijde ende
zuijtzijde joffrou Lijsbet Dirk Coenendr., an die westzijde Gerijt Ghijsbrechtsz. ende an die noortzijde
die ban weteringe. Ende bij faulte van betalinge dvoorsz. jaerlixe renten ende hooftgelde van dien, soe
heeft Cornelis Jansz. voorn. hier onder gheijpotkeert, stelt ende verbonden, ijpotqueert, stelt ende
verbint mits desen specialicken die voorsz. twie morgen lands ende voorts generalicken alle zijne
andere goeden jegenwoordich ende toecomende, roerende ende onroerende waer ende waer an die
gelegen zijn of bevonden zullen worden binnen steden dorpen ende daer en buijten gheene
wtgesondert. Ende dit al tot bedwange ende executie van allen tsheeren rechten ende executien ten
believen vanden heijlige geest meesteren inder tijt wesende zonder ijemants weder zeggen of oock
eenich weer van rechte tzij geestelick ofte waerlick daer jegens te doen of te doen doen in eeniger
manieren hoemen dat zoude mogen dencken peijnsen, vinden ofte visieren. Omme bij gebreke als
voren de zelve renten ende hooftgelde mitsgaders die costen ende schade die doir dien gedaen ende
geleden zullen worden daer an te mogen versien ende verhaelen. Des zijnt voorwaerden dat Cornelis
Jansz. voorsz. zijnen erven ende nacomelingen dese voorn. renten zullen mogen lossen tot haren
belieften teffens ende teenen male den penning mit zesthien in hooftgelde ende mit zulcke renten als
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na den beloop des tijts verschenen zullen wesen als die lossingen geschiet ende dat mit valuatie
gelde. Te weten den gouden coirvorster rinsche gulden van 75 int marc voior 28 stuvers, den gouden
philips gulden van 74 int marc voor 25 st., den gouden karolus gulden van 84 int marc voor 20 st.
ende alle andere paijmente van goude ende zilveren ons genaden heren nae advenant gerekent. Alle
dijnc zonder arch, bedroch ofte liste. In kennisse der waerheijt zoe heb ic Cornelis Willemsz. van Rijn
scout voorsz. doe versouc van Cornelis Jansz. dese brief wthangende bezegelt mit mijnen zegel hier
onder an gehangen, daer bij an ende over waren die gezworens voirsz. Gedaen opten lesten dach
novembris int jaer ons heren duijsent vijfhondert twee ende vijftich. Mij tegenwoordich. Onder stont
gescreven aldus: Bij mijn Dirc Cornelisz. coster ende gezworen clerc tot Voorschoten. Bezegelt mit
een groen vuijthangende zegel.
Nr. 670 folio 179v. d.d. 08-06-1553.
27 karolus guldens tsiaers losrente op Jan Danielsz. tot Noortwijckerhout.
Kanttekening: Dese renthen sijn ofghelost upten drientwintichsten dach januarius anno 1500 seven ende tsestich ende hebben
hijer voor ontfanghen vijer hondert ses ende tachtich gulden voort hoeft gheldt ende achtijen gulden tijen stuvers vande beloep
des tijts ende wij sijn verackordeert dat hij ons betaelt heeft mit lopens gheldt. Waer voor hij ons ghegheven heeft voerde
beterschap vande pennijngen veertich gulden ende dit nae wtwijsen den blaffert anno 1500 ses ende tsestich.

In Pieter Gerijtsz. schout inden ambochte van Noortwijckerhout doe condt allen luijden dat voor mij
ende den gebueren hier nae gescr. in sijnen properen parsonen gecomen ende gecompareert is Jan
Danielsz. wonende inden ambacht van Noortwijckerhout voorsz. ende beliede voor hem zijnen erven
ende nacomelingen wel ende duechdelick schuldich te wesen die heijlige geest meesteren binnen
Leijden als oude Dirck Jan Reijerszsz., Mr. Frans Adriaensz., Jan Adriaensz. ende Willem Pietersz.
olislager ende diet naemaels wesen zullen tot des voorsz. heijlige geest behouf die somme van zeven
ende twintich karolus guldens van veertich groten tstuck tsiaers eewighe ende erflicke renten. Te
betalen alle jaers tot meij dage daer of teerste jaer renten verschijnen zal tot meije dage
naestcomende anno vier ende vijftich ende zoe voort van jare te jare tot meije dage daer an volgende
dese voorsz. renten te betalen. Welcke renten spruijtende zijn wt zaecke van de cope van dese na
bescreven perceelen van landen die Jan Danielsz. voorsz. jegens die heijlige geest meesteren voorn.
gecoft heeft. Te weten eerst acht hondt lands bijden hoop zonder maet gelegen in den voorsz.
ambachte van Noortwijckerhout, belegen hebbende an dat zuijtoosteijnde die die banweteringe, an de
zuijtwestzijde die erfgenamen van Jacop Cornelisz. gorter, an dat noortwesteijnde Pieter Hobbensz.
tot Noortwijck ende an de noortoostzijde die Regulieren tot Leijderdorp ende Jeroen Jansz. van der
Plas. Noch de helfte van twie morgen lands oock bijden hoop zonder maet waer van die weduwe helft
toebehoort Jan Danielsz. voorn. daer of deen morgen lands gelegen is inden voorsz. ambachte van
Noortwijckerhout after des zelfs Jan Danielsz. huijs binnen die weteringe voorsz., belegen hebbende
ant noortwesteijnde die ban weteringe voorn., an die noort oostzijde, an dat zuijtoosteijnde ende an
die zuijtwestzijde Jan Danielsz. voorn. zelver mit zeecker landt twelc hij in erfpacht heeft van tclooster
van sinte Marien borne tot Dordrecht. Ende dander morgen lands is gelegen inden zelven ambochte
van Noortwijckerhout over die weteringe, belegen hebbende an dat zuijtoosteijnde die ban weteringe
voorsz., an die zuijtwestzijde Jan Danielsz. voorsz. zelver, an die noortoostzijde ende an
tnoortwesteijnde derffgenamen van den voorn. Jacop Cornelisz. Ende tot verzekertheijt ende
vasticheijt vande betalinge dvoorsz. jaerlixe rente ende hooftgelde van dien, soe heeft Jan Danielsz.
voorn. hier onder geijpotkeert, gestelt ende verbonden, ijpotekeert, stelt ende verbindt mit desen
specialicken die voorsz. acht hondt lands ende ooc die voorn. twie geheele morgen lands ende voorts
generalicken alle zijne andere goeden die hij nu ter tijt heeft ende namaels vercrijgen zal, roerende
ende onroerende, waer ende waer an die gelegen zijn of bevonden zullen worden geen wtgezondert
noch buijten gehouden omme bij faulte van betalinge dezelve renten ende hooftgelde van dien daer
an te mogen versien ende verhalen, dit al tot bedwanck ende cohartie van allen sheeren rechteren
ende executien ten believe vanden heijlige geest meesteren inder tijt wesende, zonder ijemants weder
zegge of oock eenich weer van rechte tzij geestelic of waerlic daer jegens te doen ofte doen doen in
eeniger manieren hoemen dat zoude mogen dencken, peijnsen, vinden ofte visieren. Des zijnt
voorwaerden dat Jan Danielsz. voorsz. zijnen erven ende nacomelingen dese voorn. renten mogen
lossen tot horen belieften teenen male den penning mit 18 in hooftgelde ende mit zulke renten als
naden beloop des tijts verscheenen zullen wesen als die lossinge geschiet. Ende dat mit goude heele
realen van gewichte voor 60 st., halve gouden realen van gewichte nae advenant, gouden guldens
van gewichte voor 28 st., gouden phillippus guldens van gewichte voor 25 st. ende gouden karolus
gulden van gewichte voor 20 st. ende mit anders geen gelt. Alle dijnck zonder arch ofte list. Hier
hebben bij ende an ende over geweest Cornelis Gerijtsz zoon Kuijck ende Jeroen Woutersz. als tugen
ende buijrluijden inden ambachte van Noortwijckerhout voorn. Des toirconde zoe hebbe ic Pieter
Gerijtsz. schout voorsz. duer bede vanden voorn. Jan Danielsz. in presentie vande voorgaende
getugen ende buijrluijden desen brief bezegelt mit mijnen zegele hier an ghehangen. In jaer ons heren
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duijsent vijfhondert drie ende vijftich opten achten dach in junius. Bezeegelt mit een groen
vuijthangende zeegel.
Nr. 671 folio 180 d.d. 17-02-1554.
Noch 24 karlos guldens tsiaers losrenten op sinte Pancraes kerck alhier binnen Leijden.
Wij Adriaen Jacobsz. schout inden ambochte van Zoeterwoude ende buijren inden zelfden ambochte
hier onder gescreven doen condt allen Leijden dat voer ons gecomen ende gecompareert zijn de
kerck meesteren van sinte Pancraes kercke binnen Leijden als meester Cornelis Pietersz., Claes
Reijer Claesz., Quirijn Jansz. van Bancken ende Cornelis van Noorde ende geliede dat zij voor hem
ende horen naecomelingen van des voorsz. kercke wegen bij consent vanden gerecht der stede van
Leijden (van welck consent ons gebleecken is bij zeeckere acte ondergeteijckent bijden secretarijs der
zelver stede gedateert opten eersten dach van februarius anno 1500 ende vijer en vijftich) wel ende
duechdelicken vercoft te hebben die heijlige geest meesteren binnen Leijden als oude Dirck Jan
Reijersz., meester Frans Adriaensz., Jan Adriaensz. ende Willem Pietersz. olislager ende diet
naemaels wesen zullen tot des voirsz. heijlige geest behouf die somme van vier ende twintich karolus
guldens van veertich groten tstuck tsiaers eewige ende erflicke renten. Te betalen alle jaers Onser
Liever Vrouwen daege tot Lichtmisse anno 1500 ende vijf ende vijftich naestcomende dese voorsz.
renten te betalen duerende ter tijt toe ende soe lange als de zelve renten gelost ende afgequeten
zullen zijn. Twelck die kerckmeesteren van sinte Pancraes kercke voorsz. inder tijt wesende van der
zelver kercke wegen zullen mogen doen tot horen belieften tot twee termijnen met vierhondert karolus
guldens, te weten twinchtich gevalueerde stuvers voorden karolus gulden gerekent telcken termijn de
helft in hooftghelde ende met zulcke renten als naden beloop des tijts verscheenen zullen wesen als
die lossinghe vander zelver kercke wegen den heijligen gheest voorn. verzekert ende bewesen
hebben, verzekeren ende bewijsen mits desen te versien ende te verhaelen specialicken an die helft
van vijf morgen lands ghelegen inden voorsz. ambochte van Zoeterwoude, daer die wederhelfte of toe
behoort de Regulieren ende die Buijrkercke te Leijderdorp elcx een vierendeel. Ende hebben die
voirsz. vijf geheele morgen landts belegen an die noortzijde Roomburger laen, andie oostzijde ende
zuijtzijde jonge Dirck Jans zoon voorsz. ende voort generalicken an alle die andere goederen die sinte
Pancraes kercke voorn. nu ter tijt heeft ende naemaels vercrijgen zal mogen, roerende ende
onroerende, waer ende waer an die gelegen zijn of bevonden zullen worden binnen steden, dorpen
ende daer buijten gheen wtgesondert noch buijten ghehouden. Dit albij bedwange ende co..tie van
allen sheren rechteren ende executien, daer die heijlige gheest meesteren inder tijt wesende hem
zullen willen behelpen zonder ijemants weder zeggen. Voort zoe belieden hem die voorsz.
kerckmeesteren totter voorn. kercke behouf van dese cope der renten voorseijt wel voldaen ende
betaelt. den lesten penning mitten eersten. Alle dijnck zonder arch ofte liste. Des toirconde zoe hebbe
ic Adriaen Jacopsz. schout voorsz. over mij zelven ende over Pieter Jansz. Berch ende jonge Cornelis
Woutersz. als tuijgen ende buijren inden ambocht van Zoeterwoude voorseijt dese brief bezegelt mit
mijnen zegele hier en gehangen. Opten zeventhienden dach in februario int jaer ons heren duijsent
vijfhondert ende vier en vijftich nae gemeen schrijn. Bezegelt met een groen vuijhangende zeegel.
Nr. 672 folio 180v. d.d. 18-04-1550.
Achtien karolus ghuldens tsiaers op Joost Fransz. tot Delft.
Kanttekening: Dese renten zijn offgelost bij Mourijn Jansz. int jaer van 1561 nae vutwijsen die blaffert daer van zijnde.

Ic Aelwijn Claesz. schout inden ambochte van Leijderdorp doen condt allen luijden ende twie tugen
hier nae geschreven gecomen zijn Joost Frans zoon gelijde ende bekende voor mij ende mijnen erven
ende naecomelingen wittelicken wel vercocht te hebben Jan Wicersz.(=Wiggersz.) of den houder van
desen brieve die somme van achtien karolus guldens tsiaers, elcke karolus gulden gerekent voor
veertich groet vlaems eewige ende erffelicke losrenten. Te betalen ende te verschijnen alle jaers den
achtienden in maerte anno duijsent vijfhondert ende vijftich nu eerstcomende ende zoe voort van jare
tot jare ter tijt toe dat dese voorsz. achthien karolus gulden gelost ende ofgedaen sullen wesen. Ende
dese voorsz. achtien karolus gulden heeft Joost Fransz. verzekert ende gestelt tot een onderpandt
ende speciael ijpoteque vier morgen weijlands leggende inden ambocht voorsz. daer brucker of is
Corsten Cornelisz. Ende heeft belegen ant noortende Alwijn Cornelisz., an die oestzijde die Witte
nonnen, an die zuijtzijde den commenduer van Haerlem, an die westzijde Cornelis Paeds. Ende dese
voors achtien karolus guldens tsiaers zal Joost Fransz. voorn. ofte zijne erven ende naecomelingen
mogen lossen ende ofdoen tot hare wille mits daer voor betaelinge den penning zestien ende mit die
verloopen renten nae beloop des tijts. Ende Joost Fransz. beloeft dese voorsz. renten te lossen een
reijse ende al teffens ende dat mit goet gevalueert gelt, dat is te weten een karolus gulden voor
veertich groot vlaems ende een philipus gulden voor vijf ende twintich stuvers ende (een) gouden
gulden voor acht ende twintich stuvers ende alle ander paeijment daer nae beloopt des tijts. Ende
Joost Fransz. bekent hier mede al wel ende dochtdelicken voldaen ende betaelt te wesen van Jan
Wicersz.(=Wiggersz.) Alle dijnck zonder arch ofte liste. In kennisse daer waerheijt zoe hebbe ick
Aelwijn Claes zoon schout inden ambocht voorsz. dese brief bezegelt mit mijn zelfs zegel hier onder
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anghehangen in presentie van tuijgen ende buijrluijden inden ambocht voorsz. als Jan Matheesz.
ende Jan Dircksz. Anno duijsent vijfhondert vijftich den achtienden van april nae gemeen schrijven.
Nr. 673 folio 181 d.d. 17-07-1554.
Transfix.
Wij Frans Gerijtsz. Ghoel ende Quirijn Allertsz. schepenen in Leijden oirconden dat voor den
gherechte quam Jan Wiggersz. apteecker ende gaf over die heijlige geest meesteren binnen Leijden
als oude Dirck Jan Reijers zoon, meester Frans Adriaensz., Jan Adriaensz. ende Willem Pietersz.
olijslager tot des voorsz. heijligen gheest behouf eenen bezeghelden schouten renten brieve van
Leijderdorp, inhoudende die somme van achtien karolus gulden tsiaers losrenten, te lossen met den
penninck zestien mitsgaders alle recht, actie ende toe zeggens hem comparant ande voorsz.
rentebrieve competerende, daer desen onsen brieve op getransfixeert ende deursteken is mit recht
ende mit vonnisse als recht was. Ende schepenen wijsden den heijligen gheest voorsz. daer mede te
moghen winnen ende verliesen in allen schijn oft Jan Wiggers zoon voorn. zelver ware. Ende waert
zaecke dat de speciale ende generale hijpoteque daer de voorsz. renten op gheijpotequeert zijn ende
den zelven rente brieve ex prunerende ende vermeldende is, hier naemaels niet souffisant genouch
en waren omme die voorsz. jaerlicse renten met thooftgelde van dien daer an te verhalen, soe
ghelovede Jan Wiggersz. voorsz. voor hem zijnen erven ende nacomelingen den heijligen geest
voorn. tzelve tot alre tijt wt te rechten, op te leggen ende zelver te betalen. Onder verbandt van alle
zijne goeden, roerende ende onroerende, jegenwoordich ende toecomende gheen wtgesondert noch
buijten gehouden. Ende Jan Wiggersz. voorsz. bekenden hem vanden heijligen geest voorn. van de
voorsz. overghifte wel vernoucht voldaen ende betaelt te wesen, den lesten penning mitten eersten. In
oirconden dese brieve bezegelt mit onsen zegelen. Int jaer ons heeren duijsent vijfhondert ende vier
en vijftich opten zeventhienden dach in julio. Opte ploije stont ghetekent dije Milde. Bezegelt met drije
vuijthangende zeegelen.
Nr. 674 folio 181 d.d. 03-08-1556.
13 gulden 10 stuvers tsiaers losrenten.
Kanttekening: Dese dertien guldens thien stuvers zijn offgelost alst blijckt bijde blaffert anno ’93.

Wij Gerijt Fransz. Doe ende Cornelis Gerijtsz. van Poelgheest schepenen in Leijden oirconden dat
voorden gerechte quam Jan Wittensz. van Delft ende bekende getransporteert, gecedeert ende
overgegeven te hebben, transporteerde, cedeerde ende gaf over mits desen de heijlige geest
meesteren binnen Leijden als oude Dirck Jan Reijers zoons zoon, Jan Adriaens zoon, Willem Pietersz.
olislager ende Cornelis Paeds Pieters zoon tot des voorsz. heijlige geest behouf een losrente van
dertich ponden van veertich grooten tpondt gereduceert tot dertien ponden ende thien schellingen ten
prijse voorseijt tsiaers losrenten den penninc zestien, staende upten name van Kerstijn Kempes
erfgenamen, spreeckenden upter voorn. stede van Leijden ende verschijnende jaerlix Onser Liever
Vrouwen dage assumptio, mitsgaders alle recht, actie ende toe zeggen hem comparant an de voorsz.
renten competerende. Ende in ghevalle die voorschreven jaerlixe renten ende hooftghelt van dien iet
becommert, belast oft bezwaert waren zulcx dat den heijligen gheest voorn. tot betaelinge van dien
niet en zouden connen ofte mogen geraecken, so ghelovede Jan Wittensz. voorsz. den heijlige geest
meesteren voorn. ende diet naemaels wesen zullen van des voorsz. heijlige geests weghen tselfde tot
alre tijt ofte doen, op te rechten, te beteren ende hemluijden daer van t’indempneren costeloos ende
schadeloos te houden. Onder verbandt van alle zijne goederen die hij nu ter tijt heeft ende naemaels
vercrijgen zal mogen, roerende ende onroerende, waer ende waer an die ghelegen zijn of bevonden
zullen worden binnen steden, dorpen ende daer buten gheen plaetsen noch ghoeden wtgesondert.
Tot bedwanc ende coartie van allen tsheeren rechten ende rechteren ofte executien ten believe van
die heijlige geest meesteren inder tijt wesende oft actie van desen van hemluden vercrijgende zonder
ijemants wederzeggen of ooc eenich weer van rechte tsij gheestlicke of waerlicken daer jegens te
doen of te doen doen in gheenre manieren hoemen dat zoude moghen dencken, peijnsen, vinden ofte
voortstellen. Voort zo bekende hem die voorsz. Jan Wittensz. vande heijlige gheest meesteren voorn.
van wegen den heijlige geest voorseijt ter cause van dese transporte, cessie ende overghifte der rente
voorsz. wel ende doichdelicken vernoucht, voldaen ende betaelt te wesen, den lesten penninc mitten
eersten. In oirconde desen brieve bezegelt met onse zegelen. Int jaer ons heeren dusent vijfhondert
ende zessenvijftich opten derden dach in augusto. Ondergetekent J. Deijman. Bezegelt met twee
groene zeegelen.
Nr. 675 folio 181v. d.d. 07-07-1556.
12 st. 6 penn. comans paijments tsiaers mitten houde op een huus ende erve in de Dwers
camp.
Wij Lijsbet Gerijtsdr. wedue wijlen Wigger Joostensz., Jan Wiggersz. ende Gerijt Wiggersz. bekennen
ende belijden voor ons onse erven ende naecomelingen in rechter aelmisse ghegunt ende gegeven te
hebben, ghunnende, gheven mits desen puur mentelicken om godswillen die heijlige geest meesteren
binnen Leijden als oude Dirc Jan Reijersz., Jan Adriaensz., Willem Pieters zoon ende Cornelis Paeds
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Pietersz. tot des zelfs heijlige geests behouf eenen schepenen bezegelden pachtbrief van twaelf
schellinge ende zes penningen comans paijment tsiaers mitten houde, staende op een huus ende
erve gelegen in die Dwerscamp, verschijnende jaerlix tot Alre heijligen dage in date dusent vierhondert
acht ende veertich opten drie ende twintichsten dach in octobri, mitsgaders alle recht, actie ende
toezeggens ons anden zelven pachtbrief ende deur crachte van dien ande pachte daerinne begrepen
competerende, omme die voorsz. heijlige geest meesteren ende diet namaels wesen zullen tot des
zelfs heijlige geests behouf daer mede te mogen winnen ende verliesen, in allen schijn of wijt zelver
waren. Alle dijnc zonder arch ofte liste. Desen torkonde hebben wij elx onse name ofte gewoonlicke
merck hier onder gestelt. Opten zevenden dach in julio anno 1500 ende zessenvijftich. Onder stont
getekent Leisbet Gherijs dochter, Gherijt Wiggersz., Jan Wiggersz.
Nr. 677 folio 183 d.d. 03-08-1556.
13½ gulden losrenten op dese stede van Leijden.
Kanttekening: Dese zelven brief is voor folio 181 geregistreert ende hier andermael bij versumenisse oft improfisatie.

Wij Gerijt Fransz. Doe ende Cornelis Gerijtsz. van Poelgeest schepenen in Leijden oirconden dat voor
den gerechte quam Jan Wittensz. van Delft ende bekende ghetransporteert, gecedeert ende
overgegeven te hebben, transporteerde, cedeerde ende ghaf over mits desen de heijlige geest
meesteren binnen Leijden als oude Dirck Jan Reijerszsz., Jan Adriaensz,, Willem Pietersz. olislager
ende Cornelis Paeds Pietersz. tot des voorsz. heijlige geest behouf een losrente van dertich ponden
van veertich grooten tpondt gereduceert tot dertich ponden ende thien schellingen ten prijse voorscr.
tsiaers losrenten den penninc zestien, staende opten name van Kerstijn Kempes erfgenamen,
sprekende opter voorn. stede van Leijden ende verschijnende jaerlix Onser Liever Vrouwen dage
assumptio, mitsgaders alle recht, actie ende toezeggens hem comparant an de voorsz. renten
competerende. Ende in gevalle die voorsz. jaerlixe renten ende hooftsomme van dien ijet becommert,
belast ofte bezwaert waren zulcx dat den heijlige geest voorn. tot betalinge van dien niet en zouden
connen ofte geraecken, zo gelovede Jan Wittensz. voorsz. den heijlige geest meesteren voorn. ende
diet naemaels wesen zullen van des voorsz. heijlige gheests wegen tzelfde tot alre tijt of te doen, op te
rechten, te beteren ende hemluden daervan tindempneren, costeloos ende schadeloos te houden
onder verbant van alle zijne goeden die hij nu ter tijt heeft ende naemaels vercrijghen zal moghen,
roerende ende onroerende, waer ende waer an die gelegen zijn of bevonden zullen worden, binnen
steden, dorpen ende daer buten gheen plaetsen noch goeden wt gesondert. Tot bedwang ende
coartie van allen sheeren rechten ende rechteren ofte executie ten believen vanden heijlige gheest
meesteren inder tijt wesende ofte actie van desen van hemluden vercrijgen zonder ijemants
wederzeggen of oock eenich weer van rechte tzij gheestelic of waerlic daer jegens te doen of te doen
doen in geenre manieren hoemen dat zoude moghen dencken, peijnsen, vinden ofte voortstellen.
Voort soe bekende hem die vorrsz. Jan Wittensz. vande heijlige geestmeesteren voorn. van wegen
den heijlige geest voorseijt ter cause van dese transporte, cessie ende overghifte der renten voorsz.
wel ende deuchdelicken vernoucht, voldaen ende betaelt te wesen den lesten penninc mitten eersten.
In oorconden dese brieve bezegelt mit onsen zegellen. In jaer ons heren dusent vijfhondert ende
zessenvijftich opten derden dach in augusto. Getekent die Milde.
Nr. 678 folio 183 d.d. 12-12-1556.
Een morgen lands tot Catwijc upden Rhijn.
Wij Sijmon Jan Reijerszsz. ende Joost Jacobsz. schepenen in Leijden oirkonden dat voor ons
gecomen ende gecompareert zijn die ghasthuus meesteren van sinte Katrijnen gasthuus binnen
Leijden als Claes Lambrechtsz., Gerijt Roelofsz., Henric Florijsz. van Wassenaer, Adriaen Claesz.
brouwer ende Claes Jansz. olieslagher ende bekenden voor hem ende horen naecomelingen van des
voorsz. ghasthuus wegen bij consent vanden gerechte deser stede, van welc consent ons schepenen
voorsz. gebleecken is, vercoft te hebben die heijlige geest meesteren ooc binnen Leijden als Jan
Adriaens zoon, Cornelis Paeds Pietersz., Willem Pietersz. olieslager ende Cornelis Hugesz. tot des
zelfs heijlige geests behouf een morgen lands leggende inden ambochte van Catwijc opten Rijn. Ende
heeft belegen an die noortzijde ende westzijde den heijlige geest voorseijt, an de oostzijde Adriaen
Maertsz. tot Catwijc ende an die zuutzijde Barenwaters zijl. Ende die ghasthuus meesteren voorsz.
loveden voor hem ende horen nacomelingen van des zelfs ghasthuus wegen de heijlige gheest
meesteren voorn. ende diet namaels wesen zullen tot des voorsz. heijlige geests behouf tvoorn.
morgen lands vrij te waren jaer ende dach als recht is ende alsmen vrij buurlandt inden voorsz.
ambochte gelegen schuldich is te waren. Ende in gevalle den heijlige geest voorn. namaels breder
vestenisse ende verzekertheijt van tvoorsz. morgen lands van noode zoude wesen thebben, tzelfde
beloven die voorsz. ghasthuus meesteren van des selfs ghasthuus wegen den heijligen geest voorn.
te doen ende te passeren onder zegele vanden officier aldaer tvoorsz. morgen lands ghelegen is.
Voorts zo bekende hem die voorsz. ghasthuus meesteren tot des zelfs ghasthuus behouf van den
voorn. heijlige geest meesteren van wegen den heijlige geest voorzeijt ter cause van dese coope wel
vernoucht, voldaen ende betaelt te wesen, den lesten pennic mit den eersten. In oirkonden desen
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brief bezegelt mit onsen zegelen. Opten twaelfsten dach van december anno 1500 ende zessen
vijftich. Ondergetekent die Milde. Bezegelt met twee groene zeegelen.
Nr. 679 folio 183v. d.d. 03-12-1556.
Die gherechte eene helft van zeeckere 10½ morgen ende 30 roeden lands in Wassenaer.
Upten derden dach van december anno 1500 ende ’56 zo hebben mijn heeren van den gerechte der
stede van Leijden geconsenteert ende consenteren mits desen den kercmeesteren van sinte
Pancraes kercke binnen d’voorsz. stede te mogen vercoopen den heijligen gheest binnen d’zelfder
stede tot behouf vanden heijligen gheest aldaer, de helfte van 10½ morgen ende 30 roeden lands nae
wtwijsen de laetste metinghe, gelegen inden ambochte van Wassenaer, mitsgaders den zelfden daer
van behoerlijcke waerbrieve te leveren daer ende alzo tbehooren zal. Aldus gedaen ten dage ende
jaer als boven. In kennisse van mij. Ondergetekent die Milde.
Nr. 680 folio 184 d.d. de anderen dag januari 1557.
Wij Bouwen Jans zoon schout inden ambochte van Wassenaer ende Zuijtwijc ende Anthonis Jacobsz.
ende Claes Dircxz. als gezworens ende buren inden zelfden ambochte doen condt ende kenlic allen
luden dat voor ons gecomen ende gecompareert zijn die kercmeesteren van sinte Pancras kercke
binnen der stede van Leijden als Claes Reijer Claesz., Mr. Cornelis Pietersz., Cornelis van Noorde
ende Willem Jan Reijersz. ende bekenden voor hem ende heuren nacomelingen vander voorsz.
kercke wegen bij consent vanden gerechte deser stede ondergeteijckent in date opten derden dach
van december anno 1500 ende zessenvijftich die ons schout ende gezworens voorzeijt geëxibeert
ende verthoont is geweest, vercoft hebben die heijlige geest meesteren binne Leijden als Jan
Adriaensz., Willem Pietersz. olijslager, Cornelis Paeds Pietersz. ende Cornelis Hugensz. tot des
heijligen geest behouf die helft van elftalve morgen ende dertich roeden lands nae wtwijsen die laetste
metinge, gelegen inden ambocht van Wassenaer, daer die wederhelft of toebehoort die vrouwe ende
abdisse van Leeuwenhorst als die voorsz. kercmeesteren verclaerden. Beleghen hebbende an de
noortzijde die Cnoopslaen ende Thonis Willemsz. van Wassenaer, an die oostzijde derfgenamen van
meester Vranc Paeds ende Thonis Willemsz. voorn., an die zuutzijde Cornelis Paeds Jansz. opte
Hoijgraft ende Cornelis Woutersz. ende an die westzijde die Hoge Boomschewech. Ende die
kercmeesteren voorsz. loveden voor hem ende horen nacomelingen vander voorn. kercke wegen den
heijlige geest meesteren voorsz. tot behouf van den heijligen geest voorseijt de helft vande voorsz.
elftalve morgen ende dertich roeden lands te vrijen ende te waren jaer ende dach als recht is ende
alsmen vrije buurlandt inden ambachte voorseijt schuldich is te vrijen ende te waren. Ende voort allen
commer ende lasten of te doen die daer nu ter tijt upstaet zonder twintich karolus gulden van veertich
groten tstuck tsiaers losrenten den penninc zestien die joncheer Adriaen van Naeldwijc daer jaerlix op
heeft, diemen lossen moet mit gevalueerde gelde als een gouden gulden voor acht en twintich
stuvers, een phillippus gulden voor vijf en twintich stuvers, een karolus gulden voor twintich stuvers of
paijment die waerde. Ende noch vijftich gelijcke karolus guldens tsiaers lijfrente ten lijve van Marten
Cornelisz. ende Neeltgen Jansdr. zijn huusvrouwe wonende tot Catwijc upten Rijn. Welcke twie
perchelen die voorsz. heijlige geest meesteren tot haren laste hebben ende dragen zullen. Ende die
kercmeesteren voorsz. bekenden hem totter zelver kercke behouf vanden voorn. heijlige geest
meesteren van wegen den heijligen geest voorsz. ter cause van dese cope wel ende deuchdelicken
vernoucht, voldaen ende betaelt te wesen, de lesten penninc mitten eersten. Alle dijnck zonder arch
ofte liste. Des toirconde zo hebbe ic Bouwen Jansz. schout voorsz. voor mijn zelven ende over den
voorn. ghezworens ende buren ende thaerder bede dese brief bezegelt mit mijnen zegel hier an
ghehanghen. Opten anderen dach in januario anno 1500 ende zeven en vijftich nae gemeen
schrijven. Bezegelt met een groen zeegel.
Nr. 681 folio 184v. d.d. 30-10-1552.
Drie morgen lands in Oestgeest opte Morsch.
Ic Jan van Endegeest schout inden ambocht van Oestgeest doe condt allen luden dat ic up huden
datum van desen mit twie getugen ende buijrluden upten zelfden ambocht hier na geschreven
geweest zijn inden clooster ende convente van sinte Katherijnen zusterhuijs staende binnen der stede
van Leijden after Rapenburch aldaer dat voor mij ende den zelven getugen ende buurluden
gecompareert ende gecomen zijn zusters Jannetgen Cornelis dochter mater, Jannetgen Jansdr.,
Aeltgen Florijsdr., Maritgen Claesdr., Annetgen Jacobsdr., Aeltgen Hugendr., Adriana Paeds ende
Hillegont Cornelisdr. alle senioren ende capittulaer zusteren inden voorsz. convente, elcx mit Pieter
Colijn Eliaszsz. horen gecoren voocht is dese zaecke ende gelieden dat zij voor hem ende horen
nacomelingen van des zelfs gemeen convents wegen bij expres consent ende believen van broeder
Anthonis Dircxz. priester prior vanden cloostere ende convente der Regulieren tot Leijderdorp als
commeissarijs ofte visitateur van Ste. Katrijnen convente voorseijt ende ooc bij advise ende
goetduncken van Gerijt Beuckelsz. Butewech ende Claes Cornelisz. de Wilde als regierders ende
toesienders vanden zelven convente van sinte Katherinen, vercoft hebben die heijlige geest
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meesteren binnen Leijden als oude Dirc Jan Reijerszsz., Jan Adriaensz., Mees Doensz. ende Jan
Wiggersz. tot des voorsz. heijlige gheests behoef zekere drie morgen weijlands gelegen opte Morsch
inden ambochte van Oestgheest voorn. al bijden hoop zonder maet zoe die aldaer leggende zijn ende
laest huijrman ende bruijcker of geweest is Adriaen Maertsz. opte Morsch voorsz. Welcke drie morgen
weijlands belegen hebben an die noortzijde derfgenamen van heren Gerijt van Lochorst ridder, an
toosteijnde Jacob van Noorde tot Leijden, an die zuijtzijde dabdisse van Reijnsburch ende an
twesteijnde sinte Elizabeth gasthuus ende die Zeven Getijden van sinte Pieters prochie ooc binnen
Leijden. Ende die mater ende senioren voorsz. loveden voor hem ende horen naecomelingen van des
zelven gemeen convents wegen den heijligen geest voorn. dese voorsz. drie morgen weijlands vrij te
waren jaer ende dach als recht is zonder eenige belastinge van renten ofte anders daer op staende,
vorder dan buurlandt aldaer gelegen. Daer onder stellende ende verbindende alle die goeden diet
convent van sinte Katherinen voorsz. nu ter tijt heeft ende naemaels vercrijghen zal, roerende ende
onroerende waer ende waer an die gelegen zijn geen wtgezondert noch buten gehouden. Omme bij
faulte van waringe tzelfde daer an te mogen versien ende verhalen bij bedwange ende cohertie van
allen sheeren rechteren ende executien ten believen vanden heijligen geest meesteren inder tijt
wesende zonder ijemands weder zeggen. Voorts zo beliede haer die mater ende senioren voorsz. tot
des zelfs gemeen convents behouf vanden heijlige geest meesteren voorn. van wegen den heijlige
geest voorsz. van dese coope wel voldaen ende betaelt te wesen, den lesten penninc mitten eersten.
Alle dijnc zonder arch ofte liste. Hier hebben bij an ende over geweest Willem Sijmonsz. ende Mathijs
Dircxz. als getugen ende buurluden inden voorsz. ambochte. In kennisse der waerheijt zo hebbe ic
Jan van Endegeest schout voorsz. in tegenwoordicheijt vande voorn. getugen ende buurluden dese
brief bezegelt mit mijnen zegele hier an gehangen. Ooc ter meerder verzekertheijt ende vestenisse
der coope vande voorsz. drie morgen lands, zo hebben wij mater ende senioren voorseijt desen brief
mede bezegelt mit ons gemeen convents zegele ooc hier angehangen. Ende noch tot vaster
starcknisse ende kennisse der zelver coope van de voorn. drie morgen lands, soe hebbe ic broeder
Anthonis Dircxz. voorsz. als commissarijs ende visitateur van sinte Katrijnen convent voorseijt desen
brief ooc bezegelt mit tgemeen zegel des voorsz. convents vande Regulieren voorn. mede hier an
ghehangengen. Int jaer ons heren dusent vijfhondert twie ende vijftich opten dertichsten dach in
octobri. Bezegelt mit drie groene zegelen.
Nr. 682 folio 185 d.d. 24-08-1558.
18 karolus gulden tsiaers ter losse.
Kanttekening: Jan Aertsz. heeft offgelost den 13e maij zes carolus gulden.

Wij Dirck van Boschusen schout inden ambachte van Alphen ende Cornelis Pieters zoon ende Aerdt
Willemsz. buurluden inden zelven ambachte als getugen doen condt eenen iegelicken dat op huden
datum onderscreven voir ons persoonlicken gecompareert is Jan Aertsz. wonende an de Goudtse
sluus ende bekende mits desen voor hem zijnen erven ende naecomelingen wel ende deuchdelicken
schuldich te wesen die heijlige gheest meesteren binnen der stede van Leijden als Claes
Lambrechtsz., Cornelis Paeds Pietersz., Jan van Brouchoven ende jonge Garbrant Meesz. ende diet
naemaels wesen zullen tot des voorsz. heijligen geests behouf, die somme van achtien karolus
guldens van veertich grooten tstuck tsiaers eeuwighe ende erffelicke losbare renten. Te betalen alle
jaers opten lesten dach in meije waervan teerste jaer renten gevallen ende verschenen zal zijn opden
lesten dach in meije anno 1500 ende negen en vijftich nu eerstcomende ende zoe voort van jare te
jare telcken opten lesten dach in meije daer an volgende dese voorsz. renten te betalen gedurende zo
lange ende ter tijt toe dat de zelve renten gelost ende afghequeten zullen wesen. Twelck die voorsz.
Jan Aertsz. zijnen erven ende naecomelingen zullen mogen doen tharen belieften tot drie termijnen,
telcken zes karolus guldens tsiaers mit hondert der voorsz. karolus guldens of paijmente hare waerde
in hooftgelde ende mit alle alzulcke renten als naden beloop des tijts verscheenen ende onbetaelt
zullen zijn als die lossinge geschiet. Welcke voorsz. jaerlixe renten ende hooftpenningen van dien
sprutende zijn ter cause van de reste d’betalinge vanden coope van drie morghen ende vijf hont lands
voorsz. die Jan Aertsz. voorsz. gecoft heeft jeghens den heijligen geest meesteren voornomt. Mit alle
alzulcke bepalinge ende belenden als den schoutten bezeghelden waerbrieve daer van zijnde inhout
ende verclaert. Ende tot verzekertheijt ende vasticheijt d’betalinge vanden voorsz. jaerlixe renten ende
hooftpenningen van dien. Zoe heeft Jan Aertsz. voorn. hier onder ende ter cause voorseijt gestelt,
verbonden ende geijpotequeert mits desen specialicken die voorsz. drie morgen ende vijf hondt lands.
Ende voorts generalicken alle zijne andere goederen, jegenwoordige ende toecomende, roerende
ende onroerende, waer ende tot wat plaets die gelegen zijn ofte bevonden zullen mogen worden,
gheen ghoeden noch plaetsen wtgezondert noch buijten ghehouden. Omme bij faulte ende
ghebreecke van betalinge die voorsz. jaerlixe renten ende hooftpenningen van dien (mitsgaders alle
costen, schaden ende interesten deur dien doende ende lijdende) daer an te mogen versien ende
verhalen bij bedwanghe van allen hoven tsheeren rechten ende rechteren ofte executien, daer ende
alzulcs alst den heijlige geest meesteren inder tijt van des voorsz. heijlighe geest wegen ofte actie van
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dese van hemluden hebbende tot heure keure ende obtie zullen gelieven te procederen zonder
ijemants contradictie ofte weder zeggen of ooc eenige pandkeeringe ende weer van rechte tzij
gheestelick of waerlick daer jegens te mogen doen noch doen doen in geenre manieren hoemen dat
zoude mogen dencken, peijnsen, vinden ofte voortstellen. Alle dijnc zonder bedroch arch ofte liste
desen toorconden zoe hebbe ic Dirc van Boschusen als schout inden ambachte van Alphen voorsz.
voor mij zelven ende over die voorn. buurluden als ghetugen ende thare bede desen brief bezegelt mit
mijnen zegele hier onder aen ghehangen. Inden jare ons heeren dusent vijfhondert ende acht en
vijftich opten vier en twintichsten dach in augusto. Ende onder die ploije stont getekent; bij mijn Aert
Willemsz., bij mijn Cornelis Pietersz.
Nr. 683 folio 186 d.d. 10-10-1516.
Vier morgen lands in Voorschoten.
Ic Aernt Jansz. bastaert van Duvenvoorde schout inden ambocht van Voorschoten doe condt allen
luden dat voor mij quam Jan Meeusz. kende ende lijde verkocht te hebben Willem Jansz. vier morgen
lands luttel min of meer alzo groot ende cleijn alst daer gelegen is inden ambacht van Voorschoten.
Ende heeft belegen an die oostzijde Jan Dircxz., an dat zuuteijnde die Vliet, an die westzijde Haedwij
Huuch Willemsz. weduwij ende an dat noorden die cappelrij van sinte Pieters tot Wassenaer ende
Ewout Ghijsbrechtsz. Ende Jan Meeusz. beloofde Willem Jansz. voorsz. dit lant te vrien ende te
waren jaer ende dach alsmen vrij eijgen lant schuldich is te waren nae den recht vanden ambacht
daert gelegen is. Ende noch tot meerder zekerheijt zo sthelde Jan voorsz. tot een waerborch Gerijt
Ghijsbrechtsz. dit landt te vrijen ende te waren. Ende des beloofde Jan Meeusz., Gerijt Ghijsbrechtsz.
te houden schadeloos ende te quijten van allen oncosten ende schaden die hij daer of soude moghen
lijden. Ende stelde hem tot een onderpandt alle zijn ghoet dat hij nu ter tijt heeft oft hier naemaels
vercrijgen mach, waer ende dat die gelegen zullen mogen zijn. Ende van desen coop bekende ende
beliede hem Jan Meeusz. wel voldaen ende betaelt te zijn den lesten penninck mitten eersten. In
kennisse d’waerheijt zoe hebbe ic Aernt Jansz. schout voorsz. desen brief bezegelt mit mijnen zegel
hier onder angehangen in tegenwoordicheijt van twee getugen als Gerijt Ghijsbrechtsz. ende Dirc
Ghijsbrechtsz. Int jaer ons heeren dusent vijfhondert ende zesthien den thiensten dach in octobri.
Nr. 684 folio 186 d.d. 06-09-1557.
Upten zesten dach van september anno 1500 ende zeven en vijftich zo hebben mijn heeren vanden
gherechte d’stede van Leijden geconsenteert ende consenteren mits desen den huussitten meesteren
van sinte Pieters prochie binnen der zelver stede als dat zijluden van des voorsz. armen huussitten
weghen zullen mogen vercoopen zekere vier morgen lands, bij den hoop zonder maet, gelegen inden
ambachte van Voorschoten, mitsgaders daer van te passeren ende te leveren behoorlicke bezeghelde
brieve daer ende alzoet behooren zal. Aldus ghedaen ende geconsenteert ten dage ende jare als
boven. In kennisse van mij. Onder stont getekent J. die Milde.
Nr. 685 folio 186 d.d. 07-01-1559.
Wij Cornelis Gherijtsz. van Poelgheest ende Cornelis van Noorde schepenen in Leijden oirconden dat
voorden gherechte der voorsz. stede gecomen ende gecompareert zijn Mourijn Claesz., Huijch Claes
zoon wantsnijder, Quijrijn Claes Garbrantsz. ende IJeuwout Aernt Gerijtszsz. als jegenwoordrlicken
huussitten meesteren vanden armen huussitten van sinte Pieters prochie binnen der voorsz. stede
ende bekenden van der voorsz. armen huussitten wegen bij consent vanden gerechte der voorsz.
stede, van welcke consent ons schepenen voorn. gebleken is bij zeeckere acte onder de hant vanden
secretarijs der zelver stede daer desen onsen brief op deursteken is, getransporteert, gecedeert ende
opgedragen te hebben, transporteerden, cedeerden ende drougen op mits desen den heijlige
geestmeesteren binnen Leijden als Cornelis Paeds Pietersz., Claes Lambrechts zoon, Jan van
Brouchoven ende jonge Garbrant Meusz. tot behouf van den heijligen geest voorn., den rechten
eijgendom van zeeckere vier morgen lands bijden hoop zonder maet gelegen inde ambacht van
Voorschoten, mit alle alzulcke bepalinge ende belenden als begrepen ende verclaert staen inden
schouten bezegelden coopbrieve van tvoorsz. landt daer dese onsen brieve op deursteken ende
getrasfixeert is. Mitsgaders alle recht, actie ende toezeggen den armen huussitten voorn. an tvoorsz.
landt eenichsins competerende mit recht ende vonnisse als recht was. Ende schepenen wijsden den
heijligen geest meesteren daer mede te moghen winnen ende verliesen in allen schijn oft de
huussitten meesteren voorn. zelver waren. Ende waert zaecke dat de heijlige geest meesteren tot des
zelver heijlige geests behouf naemaels tot eeniger tijt vorder bescheijt ende vestenisse zouden mogen
behouven oft van noode hebben van tvoorsz. landt, zo geloveden die huussitten meesteren voorsz.
voor hem ende heuren nacomers van des voorsz. armen huussitten wegen in zulcken gevalle den
heijligen geest meesteren inder tijt tot des zelven heijligen geest behouf alsdan verder inde possessie
van tvoorsz. landt te vestigen ende hemluden daer van behoorlicke bezegeltheijt te passeren ende
leveren volgende die placaten der keij. ma ts daer ende alzoot behooren zal. Onder verbandt van alle
de gueden die de arme huussitten voorsz. nu ter tijt hebben ende namaels zullen moghen vercrijgen,
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roerende ende onroerende, waer die gelegen zijn ofte bevonden zullen worden geen wtgezondert
noch buten gehouden. Ende die huussitten meesteren voorsz. bekenden hem tot den armen
huussitten behouf vanden heijligen geest meesteren voorn. ter cause van dese voorsz. transporte,
cessie ende opdrachte van tvoorzeijde landt wel vernoucht, voldaen ende betaelt te wesen, den lesten
penning mit den eersten. In oirkonden desen brieve bezegelt mit onsen zefelen. Opten zevensten
dach in januario anno 1500 ende negenen ende negenenvijftich. Opten stonts getekent J. die Milde.
Nr. 686 folio 187 d.d. 10-10-1529.
Vijf karolus guldens tsiaers losrenten.
Ic Ghijsbrecht van Zwieten ambachtsheer ende schout inden ambacht van Zoeterwoude doe condt
allen luden dat voor mij quamen Dirc Danelsz. ende Hilgont Jansdr. met Claes Woutersz. haren
gecoren voocht in deser zaecke ende bekende schuldich te wesen mit gesamender handt ende elcx
voor al Luijtgert Pietersdr. in Leijden vijf karolus gulden van vier ende tachtich int marc ofte paijment
hore waerde naden valuatie ons ghenadich heeren tsiaers eewighe ende erffelicke renten. Te betalen
alle jaers op sinte Martijns dach in de winter, daer of teerste jaer renten verschijnen zal tot sinte
Martijns dage alsmen schrijft dusent vijfhondert ende dertich ende soe voort van jare tot sinte Martijns
dage. Te versien ende te moghen verhalen an ses morgen lands gelegen inden ambocht van
Zoeterwoude voorsz. Ende heeft belegen an die oostzijde Vranc Vranckensz. ende an die westzijde
cooman Henric Pietersz. ende ant noorteijnde die Vliet ende ant zuijteijnde die Broucwech. Ende voort
an alle die goeden die Dirc Danelsz. ende Hilgont Jansdr. voorsz. nu ter tijt hebben of hier maels
zullen vercrijgen, roerende ende onroerende, waer ende waer an die ghelegen zijn ofte bevonden
zullen worden binnen steden ende dorpen of daer buten. Ende alzo wel zal Luijtgaert Pietersdr. ofte
horen erven ofte naecomelingen haer mogen versien ende verhalen ende voor al als buten den
ambacht als daer en binnen, an alle goeden gewonnen ende ongewonnen die Dirck ende Hillegondt
voorsz. vercrijgen zullen mogen hebben als an die zes morgen lands voorsz. zo Luijtgaert Pietersdr.
ofte haer erven ofte nacomelingen voirsz. dat vinden ende believen zal, zonder eenich weer van
rechte tzij geestelic ofte waerlic daer tegens te doen ofte doen doen. In eeniger manieren hoemen dat
zoude mogen dencken, peijnsen vinden ofte versieren. Des zijn voorwaerden dat Dirc Danelsz. ende
Hillegondt Jansdr. voorsz. ende horen erven ende naecomelingen dese voorsz. renten zullen mogen
lossen tot horen belieften tot eenen male geheel ofte die helft den penning mit zestien in hooftgelde
ende mit alzulcke verscheenen onbetaelde renten als naden loop des tijts verschenen zullen wesen
als die lossinge geschiet ende dat in paijmente ofte munte als voorsz. staet. Ende Dirc Danelsz.
voorsz. lovede Hillegont Jansdr. voorn. hier of schadeloos te houden, alle argelist wtgezondert. In
kennisse der waerheijt zoe hebbe ic Ghijsbrecht van Zwieten ambochts heer ende schout inden
ambacht voorsz. desen brief bezegelt mit mijn zelfs zegel ende hier onder aen ghehangen. Daer an bij
ende over waren als tugen Cornelis Woutersz. ende Cornelis Gerijtsz. Int jaer ons heeren dusent
vijfhondert negen ende twintich opten thienden dach in november.
Nr. 687 folio 188 d.d. 18-02-1559.
Transfix.
Ic Willem Adriaensz. schout inden ambachte van Zoeterwoude doe condt ende kenlic allen luden dat
voor mijn ende geburen des zelven ambachte hier onder geschreven gecomen ende gecompareert
zijn zelver persoonlick Claes de Waerdt mit Imme Dircxdr. zijn huijsvrouwe ende bekenden die
voorscr. comparanten getransporteert, gecedeert ende overgegeven te hebbe, transporteren, cederen
ende geven over mit desen die heijlige gheest meesteren binnen de stede van Leijden diet nu zijn
ende naemaels wesen zullen tot behouf vanden heijligen geesthuse voorn., eenen schouten
bezegelden brief mit des zelfs briefs recht ende penningen daer inne verclaert, spreeckenden op Dirc
Danelsz. ende Hillegont Jansdr. mit hoor gecoren voochts handt, inhoudende vijf karolus van vier
ende tachtich int marck ofte paijmente hore waerden tsiaers eewige ende erflicke rente. Te betalen
alle jaers op sinte Martijns dach inde winter al breeder blijckende ende verclaert inden zelven
principalen brief daer op desen mijnen brief deursteken ende getransfixeert is. Omme die heijlige
gheest meesteren tot behouf vanden heijligen geesthuse voorsz. daer mede te mogen winnen ende al
te doen dat zij comparanten voorn. zelver zouden mogen doen indien dese transporte ende overghifte
niet geschiet en ware. Voort zoe bekenden hem Claes de Waerdt ende Imme Dircxdr. zijn huijsvrouwe
voorn. van dese transporte ende overghifte al wel voldaen ende deuchdelicken betaelt te wesen, den
laesten penning mitten eersten, zonder arch ofte list. Desen toorconde soe hebbe ic Willem Adriaensz.
als schout voorsz. dese brief deur den zelven principalen brief getransfixeert ende wthangende
bezegelt mit mijn zegele hier onder aen gehangen. Daer mede bij, an ende over waren Joost
Woutersz. ende Lenaert Dircs buurluden inde den ambochte voorsz. als ghetugen hier over geroupen
ende gebeden, die welcke tot meerder kennisse elx hore naeme ofte dagelix handtgeschrift hier selver
onder gheschreven hebben. Aldus ghedaen int jaer ons heeren dusent vijfhondert ende negen ende
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vijftich opten achtiensten dach februarij nae gemeen schrijven der stede van Leijden. Ende onder de
ploije stont getekent aldus: Ick Jiost Woutersz., en een merk.
Nr. 688 folio 189 d.d. 31-05-1529.
Drie karolus guldens tsiaers ter losse, gecomen van Marijtgen, Claes Claesz. wedue spetialic
gheijpotequeert op een huijs ende erve in de Caghe ende drie morgen landts opte
Rijpeweteringhe.
Wij Frans Gherijt Doen zoon ende Jacop Cornelis zoon gorter scepenen in Leijden oirconden dat voor
ons quamen Jan Claes zoon backer woonende inde Caghe ende Cornelis Reijers zoon bostelman
ende belieden schuldich te wesen mit gesamender hant ende elcx voor al Claes Claes zoon drie
gouden karolus guldens van vier ende tachtich int marck, veertich coomans grooten voor den gouden
karolus gherekent, tsiaers eewighe ende erflicke renten. Te betaelen alle jaers tot sinte Bonifatius
daghe daer of teerste jaer renten verschijnen zel tot sincte Bonifatius daghe als men scrijft duijsent
vijfhondert ende dertich ende zoe voort van jare te jaere daer an volgende dese voorsz. rente te
betalen. Te versien ende te verhaelen eerst an een huijs ende erve gelegen in de Kaghe daer inne die
voorsz. Jan Claes zoon nu ter tijt woont. Ende heeft belegen an die zuijtoostzijde Jacop Willems zoon
ende ande noortoostzijde Dammas IJsbrants zoon, streckende voor wt twater after an Dammas
IJsbrants zoon voorsz. lant. Noch te versien ende te verhalen an drie morgen landts gelegen upte
Rijpweteringhe ende hebben beleghen an de noortoostzijde Andries Andries zoons kinderen, ande
zuijtwestzijde Dammas Aernts zoon, an dat westeijnde Pieter Louwerijs zoon ende dat oosteijnde
Claes Heijnricx zoon. Ende voort te versien ende te verhaelen an alle die goeden die Jan Claesz.
ende Cornelis Reijers zoon voorsz. nu ter tijt hebben ende naemaels vercrijgen sullen, roerende ende
onroerende, waer ende waeran die gelegen zijn of bevonden zullen worden buijten (=binnen) steden
dorpen ende daer buijten zonder eenich weer van rechte, tzij gheestelick of waerlick daer jegens te
doen of te doen doen in eenigher manieren hoemen dat zoude moghen deijncken, peijnsen vinden
ofte visieren. Des zijn voorwaerden dat Jan Claesz. ende Cornelis Reijers zoon voorsz. hoeren erven
ende naecomelinghen dese voorsz. renten zullen mogen lossen tot hoeren belieften tot eenen male
mit acht ende veertich gelijcke gouden karuls guldens paijments voorseijt in hooftgelde ende mit
zulcke renten als naeden beloop des tijts verschenen zullen wesen als die lossinge gheschiet. Ende
Jan Claes zoon voorsz. lovede Cornelis Reijers zoon voorn. hier off schadeloos te houden. In
oirkonden dezen brief bezegelt mit onse zegelen. Int jaer ons heeren duijsent vijfhondert negen ende
twintich opten lesten dach in meije. Onder stont geteijckent A. Florijs zoon.
Nr. 689 folio 189v. d.d. 02-08-1559.
Ses karolus guldens tsiaers ter losse geijpoteqeert op zeeckere landen in Haserswoude.
Kanttekening: Dese ses karolus guldens zijn ofgelost bij Aris Dircxz. Cappiteijn ende heeft daer voor betaelt hondert zestien
guldens. Actum den eersten februarij anno achtentachtich.

Ic Zweer Harmans zoon van der Poll baeliu ende schout inder heerlickheijt van Haserswoude doe
condt allen luijden dat voor mij ende den nae bescreven buijrluijden gecomen ende gecompareert is in
zijnen parsoon Jacop Dircxz. Rijck onsen buerman bekende ende beliede mitsdesen voor hem zijnen
erven ende nacomelingen schuldich te wesen de heijlighe gheestmeesteren tot Leijden als Cornelis
Paets Pieters zoon, Jan van Brouchoven, jonghe Garbrant Meesz. ende Dirck Gherijts zoon Smaling
die noch zijn ofte naemaels comen sullen, tot des voorsz. heijlighe gheestshuijs behouff ses gouden
karolus gulden tot veertich grooten vlaems tstuck of paijments dier waerden tsiaers eewighe ende
erflijcke losrenten den penning zestien. Te betalen alle jaers op sincte Jacops dach daer off den
eersten dach omme te betaelen wesen zal Jacobi anno 1500 tzestich ende zoe voorts jaerlicx
betalende tot dat hij comparant ofte zijnen erven dese rente heel ende al ofgelost ende gequeten zal
hebben. Twelck hij comparant voorn. ofte zijnen erven zullen mogen doen tot hoeren belieften ende
tot eenen male mit goet gevalueert gelt ende zilver gelt daer goet voor zijnde. Mits opleggende ende
betalende die verschenen ende onbetaelde renten nae beloop des tijts als de lossinghe gheschiet.
Ende tot verseeckerheijt omme die heijlige geest meesters nu ter tijt wesende ofte naemaels weesen
zullen mogen gheraecken aen dese jaerlicxe rente mitte hooftpenninghen vandien is hij comparant
voorn. hier onder stellende ende hijpotequerende specialicken mitsdesen acht mergen landts hem
comparant eijgentlick toebehoorende, gelegen in zijn bruijcwaer die hij comparant in erfpacht heeft
ende tsamentlick groot achtien morgen landts mit huijs, schuijr, barch poting ende planting, zulcx als
hij comparant selver bewoont met alle tgheen datmen daer inne ende op bevinden zal moghen,
staende ende leggende inde heerlickheijt voorn. Ende heeft belent an de oostzijde Jan Aerts zoon,
aen die westzijde de abdisse van Rheijnsburch, streckende vuijt den Rhijn zuijtwaerts tot den ouden
Burchoeck toe. Noch op achtalff morgen landts ghelegen inder heerlicheijt voorn. ende belent an die
oostzijde ende die westzijde den heijlighen gheest tot Alphen, streckende vuijt den Rhijn zuijtwaerts
tot die nieuwe kaade toe. Van welcke voorn. landen hier boven ghementioneert die acht morgen hem
comparant eijgenlicken toebehoorende zijn als voorz. es ende die ander achtiendhalff mergen heeft hij
comparant in eewijghe erfpacht. Welcke beterschap van de erfpacht voorsz. hij comparant voorn. hier
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onder mede stellende ende in ijpotuerende is. Ende voorts generalick ende spetialick alle zijn
comparants ende zijner erven goeden, roerende ende onroerende, gheen vuijtgesondert noch buijten
gehouden omme de voorsz. jaerlicxe renten mitsgaders die hooftsomme vandien daeraen te moghen
verhalen mit heerlicke ende reale executie vanden Hove van Hollandt of bedwanck van allen tsheeren
rechten gheestelicken of waerlicken zoet selve die heijlighe geestmeesteren voorsz. ofte inder tijt
wesende believen zullen te doen executeren mit alle die costen daeromme doende. Ende Jacop
Dircxz. voorsz. bekende hem vanden heijlige geest meesteren voorn. goede betalinghe, den lesten
penning mit den eersten. Oerkonde dat dit waer is heb ic Zweer Harmans zoon voorsz. mijn zegele
hier beneden an gehanghen ter presentie van ghetuijghen als Jan Joostensz. Block ende Jacop
Willemsz. Ket die dese brieff als ghetuijghen mede onderteijckent hebben opten 3 e dach augusti anno
1500 negen ende vijftich. Ondertekent Jan Joestensz. en een merk.
Nr. 690 folio 190 d.d. 05-02-1565.
Zes hondt 94 roeden landts gescheijden in Pellen camp gelegen tot Leijderdorp, hier voren
folio 120 verso gementioneert.
Kanttekening: Dese zes hondert vier ende tnegentich roeden zijn vercocht anno 1500 tachtich vide desen register hier vooren
folio 121.

Wij Jan Aelwijnsz. schout inden ambachte van Leijderdorp, Ghijsbert Matheusz. ende Wouter Claesz.
buurluden inden zelven ambachte van Leijderdorp doen condt allen luden dat voor ons gecomen ende
gecompareert zijn Niclaes van Berendrecht schout der stede van Leijden ter eenre ende Jan
Adriaensz., jonge Garbrant Meeusz. ende Dirck Stien vervangende Dirck Jacobsz. haer mede broeder
als meesters vanden heijligen geest tot Leijden ter andere zijde ende bekenden de voorn.
comparanten ten weder zijden alsoe zijluijden voor desen tijt gemengder aerde ende voire mit
malcandere gemeen gelegen hadden in zeeckere campe lands genaempt Pellecamp gelegen alhier in
Leijderdorp mitten wech ende wterdijck daer toe behorende. Te weten dvoorn. Berendrecht voor
driedeelen ende die voorn. heijligen geest meesteren voor tgerechte vierde paert dat zijluden onlanx
daer van mit malcanderen gescheijt, gedeelt ende behoorlick erf off grondtscheijdinge gedaen hebben
gehadt, daertoe dvoorn. heijligen geest meesters verclaerden oock bij den burgermeesters ende
gerechte specialicken geauctoriseert te zijn volgende zeeckere acte van date den 22 e junij 1564 daer
van zijnde ende ons verthoont. Ende dat alzulx bij dvoorsz. scheijdijnge ofte grondschaerdijnge
dvoorn. heijligen geest voor haer contigent ende portie hebben ende vrij eijghen alleen voortaen
hebben ende behoren zal een stuck lands vanden zelfden camp afgepaelt ende afgegraven zal
worden, groot in het zelven zes hondt vijf ende vijftich roeden. Belendt noort ende oost die schout
voorn. mit drie vierde paerten vande voorsz. Pellencamp, zuijt Huuch van Alkemade tot den Rijn toe
ende west den Rijn. Ende voorts vanden voorsz. wterdijck 16 roeden 6 voet ende vanden wech 16
roeden 6 voet, beloopen tsamen die geheele portie ende gedeelte vande heijligen geest voorn. tot de
groote van een morgen vier en tnegentich roeden. Welverstaende dat tot allen tijden die heijligen
gheest meesters in ghevalle zijlieden die aerde zoude mogen ofte willen vercoopen wt haer voorsz.
gedeelte ende stucke lants dzelve aerde zullen mogen doe vletten door die sloot vande voorn.
Berendrecht, zoe wel achter als voor ende an allen zijden zonder eenige wederzeggen van hem. Ende
zal hier jegens de voorn. Berendrecht hebben als hem alleen toebehorende ende eijgentlick houden
die ander drie vierde paerten vande voorsz. Pellencamp ende die reste vande voorsz. wech ende
wterdijck. Belendt an de noortzijde Gerijt Pijnsz., an de zuutzijde den heijligen geest voorsz., Cornelis
van Noorde ende Huuch van Alckemade, an de oostzijde de erfgenamen van Claes van Leeuwen tot
Leijden ende an de westzijde den Rhijn. Ende bekenden voorn. comparanten ter wederzijde vande
voorsz. cavelinge oft grondtschaerdijng wel voldaen en vernoucht te wesen. Quiterende malcanderen
daer van ende renunchierende van alzulck recht oft toezeggen als hemluden respective wtzaecke
vande voorn. communie ofte gemeenschap an oft opte voorsz. onghedeelde landen eertijts hadde
gecompareert sonder deen in des anders toegedeelte portie eenich verder recht in ghemeenschap te
reserveren of te houden. Ende hier van zijn gemaect twie gelijcke scheijtbrieven, daervan dit heeft den
schout voorsz. den eenen ende die heijlige geest meesters voorn. den anderen. Toorconde van dese
hebbe ick Jan Aelwijnsz. schout voorsz. mijn zegel hier beneden aen gehangen. Opten vijften dach
van februario anno 1500 ende vijfentzestich naer gemeen schrijven. Opte plijcque was gheteeckent
Thijmansz. Stooter secretaris.
Nr. 691 folio 190v. d.d. 08-10-1555.
Drie karolus guldens tsiaers losrente in Stompwijck.
Kanttekening: Dese brieff is offgeloste den 6e februarij ’95 blijckende bijde blaffert ’95 folio 7.

Ic Louris Willemsz. schout inden ban van Stompwijck doe condt allen luden dat voor mij ende twee
geburen hier onder geschreven, gecomen is in zijn properen parsoon Bartout Voppensz. ende
bekende voor hem zijnen erven ende naecomelingen schuldich te wesen Mr. Gerijt Jacobsz. Heerman
ende Jan Jacobsz. Heerman gebroederen drie carolus gulden van veertich coomans groot tstuc
tsiaers losrenten of andere sheeren penningen, daer van hij de hooftsomme bekende ontfangen te
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hebben, den laetsten penning mit den eersten. Te betalen jaerlijcx tot haren woonstede buten haren
costen opten elfften dach in octobri, daer van teerste jaer renten verschenen zal wesen den 11 e dach
in octobris anno 1500 een ende vijftich naestcomende ende zoe voorts aen van jaer te jaer gedurende
zoe lange ende ter tijt toe dese voorsz. renten of gequeten ende ofgelost zullen wesen. Welcke
lossinge hij tot allen tijden zal mogen doen, mits teenenmael opleggende 48 karolus gulden, 20
stuvers voor den karolus gulden gerekent, goet van gouden ende zwaer van ghewichte of anderen
goude ende zilveren penningen van dier waerde daer voren ghevalueert na d’evaluatie d’K. Mt. inden
jare 1539 laetstleden ghepubliceert, zonder nochtans mit minder gelt te mogen lossen dan mit keijsers
stuvers, mitsgaders die verschenen onbetaelde renten ende tverloop van dien ende niet anders. Te
verhalen ende te versien an zes morgen lands gelegen inden ban van Stompic voorn. 7 hondt voor de
morgen gerekent ende heeft belegen an doostzijde die hoelsloet ende an de westzijde den Bezerick,
an dat noorteijnde Cornelis Cornelisz. oude damhouder ende an dat zuuteijnde den Ommedijck. Ende
dat heele landt staet op neghen karolus gulden zonder meer, waer of de drie karolus gulden zijn
eewige renten ende die zes karolus gulden losbaer den penning 16. Noch compareerde voor mij
Lourijs Willemsz. schout voorn.Jan Cornelisz. buurman inden zelfden ban van Stompic als borch ende
stelde mede voor die voorn. hooftsomme ende renten van dien als ijpoteeck bij gebreke van quade
betalinge anderhalf morgen lands gelegen inden voorsz. ban van Stompwijck, belegen an de oostzijde
Jan Louwen, an de westzijde ende tzuuteijnde Jan Henricxz. ende an dat noorteijnde den Ommedijck.
Noch compareerde mede ter zelver tijt Adriaen Claesz. mede buurman inden ban van Stompic voorn.
stelde mede hem zelven als boven borch. Ende stelde daer onder als speciael ijpoteec drie morgen
lands bijden hoop zonder maet gelegen inden zelven ban van Stompick ende heeft belegen ande
oostzijde Crijn Pietersz., an de westzijde Adriaen Claesz. zelfs, an tzuuteijnde dat Zoetermeersche
landt ende an tnoorteijnde den Ommedijck. Voort verbinden hier onder die voornomde Bartout
Voppensz., Jan Cornelisz. ende Adriaen Claesz. haer goeden die zij nu hebben of hier namaels zullen
mogen vercrijgen, roerende of onroerende gheen wtgezondert, waer ende waer an die gelegen zijn of
bevonden zullen mogen worden, binnen steden, dorpen ofte daer buten tot bedwanc van allen hoven
of rechten, geestelic of waerlic tot dijcgraefs willecoer erfpenning recht of heerlijcke ende reale
executie sHoofs van Hollant, zoe ende waert dat dese houder des bij gebreck van quade betalinge
believen zal. Voort soe geloofde zij waert dat dese ijpoteken voorn. bevonden worden meer belast dan
boven verhaelt is of niet souffisants te zijn voor dese renten alsdan terstont dese renten of te lossen of
ander goede sufficiante ijpoteeck daer voren te stellen ende verzekeren tot haren costen ende lasten
des verzocht zijnde. Noch ghijnghen zij comparanten te buten alle vrijheijden van marcten, respiten,
privilegien van rechteren, heeren of princhen ende voorts generalicken ende specialicken alle
exceptien, defentien of cavellatien ende vonden diemen hier ter contrarie zoude mogen vinden,
peijnsen of visieren. Ende Bartout Voppensz. beloofde Jan Cornelisz. ende Adriaen Claesz. hier
schadeloos of te houden. Ende Jan Cornelisz. ende Adriaen Claesz. beloofden oock malcanderen hier
of schadeloos te houden. Alle dijnck zonder arch ofte liste. In kennisse der waerheijt zoe heb ick
Lourijs Willemsz. schout deur verzouc vande voorn. comparanten deser brief wthangende bezegelt mit
mijn zegel hier onder an gehangen. Daer bij, an ende over waren als tugen ende buren inden zelven
ban als Jan Claesz. ende Adriaen Lourijsz. Opten 8 e dach octobris int jaer ons heeren dusent
vijfhondert ende vijftich. Ende was met een zegel van groenen wasse vuijthangende bezeghelt.
Nr. 692 folio 191v. d.d. 09-12-1567.
Transfix.
Up huden den negenden december anno 1500 ende zeven en tzestich compareerde voor mij Pieter
Adriaensz. Storm openbaer notaris bijden Hove van Hollant geadmitteert ende voor den getugen hier
onder geschreven die eerbare ende discrete heere Mr. Gerijt Heerman pater inden convente van
Roma op Rapenborch binnen d’stede van Leijden ende heeft mit ghoeden voorsien ende wel
gedelibereert zijnde ten vrijen eijgen overgegeven donatioer inter vivos ofte als een ghifte onder den
levende den heijligen geest meesteren binne d’voorsz. stede daer ick (…chs) boven genoemt tanq..
publica parsonaij wetlicken voor stipuleerden ende tzelfde accepterende ten behoeve vanden armen
weeskinderen die inden heijlige gheesthuse d’voorsz. stede gealimenteert ende onderhouden worden,
een rentebrieve van drie karolus guldens jaerlix, verschijnende den elfsten dach octobris, sprekende
op eenen Baertout Voppensz. woonende tot Wilsveen onder den ban van Stompwijck, ter losse den
penning zesthien, al breeder blijckende bijden voorsz. rentbrieffve van date den achtsten dach
octobris dusent vijfhondert ende vijftich, hem comparent zoe hij asseerde bij lotijnge angecomen ende
te deele ghevallen van zijn zalige moeders ghoeden. Cederende den heijlige geest meesteren ten
behoeve als voren alle recht, actie toe ofte aenzeggen hem comparant ende donateur anden zelven
brieve ende deur eniche van dien aenden jaerlixe renten ende hooftsomme daer inne begrepen
competerende zonder ijet daer aen te (……ch) ende behouden. Ende verzochte an mij notaris voorsz.
dat ic den heijlige geest meesters voorn. hier van wilde expedieren ende leveren een ofte meer acten
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in behoorlijcke forme. Aldus gedaen inden voorsz. convente ten dage ende jare alsboven ter presentie
vanden eerbaren mannen heeren Adriaen Cornelisz. van Dam ende Aelbert Jansz. de Man priesteren
als gelooflicken getugen hier toe gerequireert ende gebeden. Volgt een Latijnse zin.
Nr. 693 folio 191v. d.d. 20-01-1490.
Zes gulden tsiaers ter losse in Alphen.
Kanttekening: 20 desembris 1620 is desen brief van ses gulden sijaers bij IJsbrant Willemsen Maes afgelost met hondert twee
ende dertich gulden twalif gulden voort swaer gelt, vijde den blaffert vanden jaere 1620 folijo 20.

Ic Sijmon Gerijtsz. doe kondt ende kennelic allen luden dat ic mij belije schuldich te wesen Machiel
Claesz. van Leeuwen of den houder van desen brief zes rijns gulden des jaers stuck gerekent voor
veertich groot inder tijt der betalijnge ende die betalinge zal wesen alle jare op sinte Peters dach ad
Cathedram of 14 dagen der nae onbegrepen ghelijcken erfpenning. Welcke zes rijns gulden ick
Sijmon Gerijtsz. verzekere ende veronderpanden Machiel voorsz. of zijnen erven op een weer landts
dat gelegen is inden ban van Alphen ende is streckende wt den Rhijn opgaende an dat dwersvelt.
Ende heeft belent an die westzijde Mr. Gherijt Sijmonsz. erfgenamen ende an die oostzijde Mr. Willem
van Berendrecht. Welcke voorsz. landt geheten is dat Kijfweer. Ende om der meere zeeckerheijt zoe
zette ic Sijmon Gherijtsz. den houder van desen brief tot een onderpande ende waerborch noch mijn
husinge ende hofstede die in leggende hebbe inden dorpe van Alphen ende is streckende wt des
heeren heerstraet after in die graft ende heeft belendt an de westzijde Claes Jacobs zoon ende an die
oostzijde Gerijt Alijt. Ende wort alle mijnen ghoeden die ic nu heb of hier namaels ghecrijgen mach
den houder van desen hem an te verhalen of dit voorsz. landt niet ghoet ghenouch en waer. Maer
Sijmon Gerijts zoon of zijn erven mogen dese zes rijns gulden lossen alst hem belieft, dat te weten is
tot welcker tijt dat Sijmon of zijnen erven opleggen twintich gouden rijns gulden zoe mogen zij eenen
gulden corten van den zessen ende zoe voort totten laesten ende als Sijmon twee gulden gecort heeft
blijft alleen voor die vier ghulden borghe totten laetsten gulden gelosset es mit den eersten. Alle dijnck
zonder argelist. Ende hier waren bij als ghetugen Willem van Leeuwen Jacobs zoon ende Jacob
Jacobsz. de Meester. Ende om dat ic Sijmon Gerijtsz. zelve gheenen zegel en hebbe, zoe heb ic
gebeden Cornelis Willemsz. van Loenersloet schout van Alphen ende van Aerlanderveen dat hij
desen brief over mij bezegelen wil. Ende ick Cornelis schout voorsz. ter bede van Sijmon Gerijtsz. zoe
heb ic mijnen zegel hier beneden an gehangen in jegenwoordicheijt der tughen voorsz. Int jaer ons
heeren dusent vierhondert ende negentich opten 20 e dach van januarius. Ende was met een zegel
van groenen wasse vuijthangende bezegelt.
Nr. 694 folio 192 d.d. 02-10-1568.
Transfix.
Wij Dirck Gerijtsz. Smalijng ende Dirck Willemsz. van der Borch schepenen in Leijden oirconden dat
voor ons gecompareert is Jan Woutersz. Stien als gheïnstitueerde erfgenaem van wijlen Kerstant
Michielsz. van Lewen ende bekende getransporteert te hebben den heijligen gheest meesters deser
stede tot behouf vanden voorsz. heijlige gheest den rentenbrief daer desen onsen brief op
deursteecken es, sprekende op Sijmon Gerijtsz. Inhoudende zes gulden van 40 grooten tstuck siaers,
verschijnende jaerlicx Petri ad Cathedram, ter losse den penning 20, mitsgaders alle briefs recht ende
actie hem comparant voorn. inder qualiteijt als boven an den voorsz. brief jaerlixe renten ende
hooftsomme van dien daer inne begrepen competerende. Omme daer mede te mogen winnen ende
verliesen in allen schijn oft hij comparant voorsz. zelfs ware. Ende bij gebreecke van betalinge der
voorsz. rente ende hooftpenningen van dien ende die ijpoteque niet souffisant genouch en ware de
zelve penningen daer an te verhalen, zoe beloofde hij comparant voorsz. voor hem zijnen erven ende
nacomelingen den voorn. heijligen geest meesteren of den thoonder van desen de voorsz. rente ende
hooftpenningen van dien zelfs op te leggen ende te betalen. Belovende overzulx den voorsz.
rentenbrief te waren als recht is. Onder verbandt van alle zijne goeden, roerende ende onroerende,
jegenwoordich ende toecomende, actien ende crediten geen wtgezondert. Ende dit ter cause ende in
voldoeninge van alsulcken legaet van zes karolus gulden jaerlicx of eens hondert gulden daer voren
als de voorsz. wijlen Kerstant Michielsz. bij zijne testamente ende vterste wille den heijlighen gheest
ghemaeckt ende besproocken heeft. In oirkonden desen brief bezegelt mit onsen zegelen. Opten
tweeden octobris anno 1500 acht ende tzestich. Opte ploije stont ghetekent J. de Hout. Ende was met
eenen zegelen van groenen wasse wthangende bezeghelt.
Nr. 695 folio 192v. d.d. 15-12-1582.
Een losrente van 48 carolus gulden tsiaers tot Coudekerc op Floris Jansz., verschijnt
Cathedram.
Kanttekening: Op dese brief es off gelost den 24e april anno 1553 de somme van 550-00-00. Noch affgelost den eersten augustus
anno als boven de somme van 257-10-00, tverloop hier in gerekent blijkende bij de blaffart anno 1553 folio 3 ende 3 verso. Ergo
hier geroijeert.

Ick Cornelis Willemsz. Ket schout, Dirck Joriz. Schooneman ende Gerit Jansz. schepenen inden
ambocht van Coudekerc doen cont allen luijden dat voir ons gecomen ende gecompareert is zelver
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persoenlicken Floris Jansz. woenende inden voorsz. ambochte, lijden ende bekenden voir hem zijnen
erven ende nacomelingen vercoft te hebben ende duechtelicken schuldich te weesen die meesteren
vant arme weeshuijs binnen der stede van Leijden als Dirck Gerrits zoen Smaling, Jan Jansz.
brouwer, Adriaen Willemsz. van Warmont den ouden, Claes Cornelisz. van Noorde ende die namaels
weesmeesters zullen zijn ende tot behouff vant zelve weeshuijs voornt. die zomme van acht ende
veertich carolus gulden van 40 groten vlaems tstuck tsiaers ewijge ende erffelicke losrenten. Welcke
jaerlicxe renten hij comparant belooffde te betaelen alle jaers op sinte Pieters dach ad Cathedram,
midts dat de zelffde renten eerst zullen ingaen sinte Pieters dach anno 1583 eerstcomende, zulcx
dattet eerste jaer renten verschenen sal wesen sinte Pieters dach anno 1500 vier ende tachtich daer
naest an volgende. Vrij gelt van allen oncosten, commer ende lasten off ongelden, tzij van vijftichste
ofte honderste penninck meer of mijn, off van alle andere imposten, beeden, subvencien die bij den
grave ofte graeffinnen ofte heure successuers van Hollant in enige proposicien geëijst ofte begeert
ende bijden Staeten vande lande geconsenteert ende omme geslaegen zoude mogen worden zonder
daer van ijet te corten alle waert dat oeck bij expres gecaveert ende geordineert ende verclaert worde
dat die rentier daer enige porcie inne zoude mogen draegen, contribueren ofte betaelen. Ende zoe
voorts volgende van jaere tot jaere geduerende zoe lange ende ter tijt toe tot dat deese voorsz. renten
ten vollen aff gelost ende gequeten zullen weesen. Welcke lossinge die voorn. Floris Jansz.
comparant zijnen erven thueren believen sal moegen doen, teffens ende tot eenenmaele met acht
hondert carolus guldens ten prijse voorsz. ofte op vierscheijden termijnen, te weeten met twee hondert
guldens twee pondt groet te quijten telcken te lossen dan wel meerder maer niet minder als daer
lossinge gescien zall ende dat met (jeepens?) gelt, daer den eenen coopman den anderen meede
betalen sal moegen ende alsdan inde permissie gancbaer weesen sal, midts dat Floris Jansz.
comparant ofte sijnen erven gheen hooftsomme van penningen van deese voorn. jaerlicxe renten en
sal moegen afflossen off zal die meesteren vant arme weeshuijs inder tijt wesende een vierendeel
jaers te voeren waerschouwen wanneer hij lossinge begeert te doen. Ende oversulcx bijde lossinge int
geheel altoes meede opgeleijt sal worden alle voorgaende verschenen ende onbetaelde renten,
mitsgaders verloop van dien nae raete ende advenant des tijts als daer lossinge geschien sal, wel
verstaende zoe wat penningen ofte hooftzomme vandien van deese voorn. renten Florijs Jansz. offlost
voir meije dach eerstcomende, daer zal hij comparant noch zijnen erven gheen renten off betaelen.
Ende omme alle verseeckernisse der jaerlicxe rente ende hooftsomme vandien well te funderen, soe
heeft Floris Jansz. comparant voir hem zijnen erven ende nacomers hijer onder gestelt ende
verbonden ende ijpotijqueert, stelt, verbint ende hijpotiqueert mits desen specialicken vier morgen
ende vijff ende tzeventich roeden lants leggende gemengder voir ende aerde in een perceel lants van
acht morgen genaemt tSmaelweer, leggende inden ambocht van Coudekerck voorsz. inden
Honsdijck. Welcke weer lants int geheel belendt heeft ande westzijde IJsack Sijmonsz. erffgenamen
binnen der stede van Leijden ende eensdeels Jannitgen Dircx dochter Floris Willemsz. weduwe, ande
oestzijde Floris Jansz. voornt. zelver, streckende tzuijteijnde vanden dwerssloot van Floris Jansz.
huijswerff off tot ant Wout ambocht toe. Voorts generalick ende specialicken alle hem comparants,
zijnen erven andere goederen, mobele ende inmobele, presendt ende futura, tzij waer die gelegen zijn
off bevonden zoude mogen worden, gheen plaetsen nochte goederen, actien noch crediten
wtgesondert, de selve goederen zoe speciale als generale all ende elcx vandien te deesen
adsubiecterende ter constrincie van allen theeren rechten ende rechterende, omme die voorsz.
jaerlicxe renten als hooftsomme vandien bij faulte van betaelinge ende voorsz. landen ofte ande
andere voorseijde generale goederen geïnnet ende geëxecuteert te worden als erffpenninck met
erffpenninck recht ofte anders met wat recht ende expedicie van justicie dat den weesmeesters inder
tijt weesende deeser constitucie brieve gelieven zullen te procideren mit die costen, schaeden ende
interesten daeromme te doen ende te lijden in rechte off daer buijten zoe well als die principael
zomme. Ende Floris Jansz. comparant bekendt van deese renten alle wel vernoecht, voldaen ende
betaelt te weesen ende dat met die coop vande voorsz. vier morgen ende vijff ende tzeventich roeden
landts daer deese renten vuijt spruijtende zijn. Sonder argelist ten oerconde van deesen zoe hebbe
ick Cornelis Willemsz. Ket schout voornt deesen brieff vuijthangende besegelt ende wij schepenen
voornt. hebben elcx deesen onderteijckent. Opten 15e dach decembris 1500 twee ende tachtich.
Onder de plijcke stont Gerrit (merk) Jansz., Dirck Jorisz. (merk). Besegelt met een groenen wasse
segele in double staerte vuijthangende.
Nr. 696 folio 193v. d.d. 13-06-1577.
6 Gulden tsiaers losrenten verschijnende meijs dage op Geerte Huijgendr. op de helfte van een
wooninge met 29 morgen lants in Esselickerwoude.
Ick Cornelis Banensz. schout inden ambochte van Esseleickerwoude doe condt allen luijden dat voor
mij ende twee buerluijden hier onder geschreven, gecomen ende selver persoonlicken gecompareert
es Geerte Huijgendr. weduwe wijlen Jan Korsz. met Cornelis ende Huijch Jans soonen ende Arijs
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Jansz. haren soonen ende swaeger gecoren voochden in dese saecke ende bekende voir haer, haren
erven ende nacomelingen schuldich te wesen Hillegont Dircxdr. weduwe wijlen Clement Huijgensz.
ofte den houder van desen een jaerlicxe losrente van zes carolus guldens tsiaers. Te betaelen alle
jaere meije daege, dair van het eerste jair renten vallen ende verschijnen zal meije dage anno 1500
acht ende tseventich ende zoe voorts van jare te jare telcken dair aen volgende. Te betalen in handen
gelijck voorsz. staet geduirende zoe lange ende ter tijt toe datten desen voorsz. renten all off gelost
ende gequeten sullen wesen, twelck sij comparante ende haren erven sullen moegen doen alst hair
gelieven sal, mits opleggende ende betalende in hooftgelde de somme van zes ende tnegentich
carolus guldens van veertich groten vlaems tstuck, mitsgaders de verschenen ende onbetaelde renten
naer beloop des tijts als de lossinge geschiet. Ende dat met goeden gefalueerden gelde jaire den
eenen coopman den anderen mede betalen mach. Ende binnen dese voorsz. renten wel te funderen
ende te verseeckeren om alle jairs tot betalinge vandien te comen, zoe was zij comparante voorn.
daer onder stellende ende verbindende tot eenen specialen ijpotheecke ende onderpande inden
eersten de helft van een wooninge groot 29 morgen, dair van de wederhelft off competeert Hillegont
Dircxdr. voorsz., streckende vuijt de Wouweteringe tot inde Vroolantsche weteringe toe, belandt int
suijden voir Pieter Dammesz. erven, int midden Frans Dirck Alewijnsz. ende achter Frans Fransz. tot
Leijden ende int noorden Jan Joosten voor ende Frans Fransz. voorsz. after. Noch de helft van vier
morgen dair de wederhelft off competeert Hillegont voorsz., streckende vuijt de Wout weteringe tot de
Moordijck toe, belendt aende suijtsijde Engeltgen Cornelisdr., de noortsijde Cornelis Dammasz. Noch
een stucke rietlandt genaempt de (Backen?) streckende vanden Wout weteringe tote Batenwech toe,
belandt aende suijtsijde derffgenamen van Huijch Claesz., het noorden Jacob Sproncxz. Noch een
stucke lants gelegen bij (Rijckges) upte Vroolantsche weteringe, suijden Dirck Jeroensz., het noorden
derffgenamen van Rijck Jacobsz. Ende voort generalicken ende specialicken alle hare andere
goederen, roerende ende onroerende, jegenwoordich ende toecomende ende haeren erven goeden
geen vuijtgesondert noch buijten ghehouden. Stellende de selffde onder verbandt execusie ende
bedwanck van allen sheren rechten ende rechteren ofte aen de kuere van dijen daert den houder van
desen gelieven zal te procederen zoe wel alst principael wort. Soe bekende zij comparante voorn. van
dese voorsz. renten ende hooftsomme vandien all wel vernuecht, voldaen ende betaelt te wesen den
lesten penning mitten eersten ende dat vuijt handen van Hillegondt Dircxdr. voorsz., scheldende haer
ende haren erven dair van quijte. Alle dinck sonder bedroch, arch ofte list. Desen toirconde zoe hebbe
ick Cornelis Banensz. schout voorn. desen brieff vuijthangende gesegelt met mijnen segele deur
verlijden vande comparante voorsz. Int bij wesen van Jacob Aertsz. Spruijt ende Eijmbert Mourinsz.
als buijrluijden ende getuijgen hier over geroepen ende hebbent elcx te meerder kennisse onder
teijckent. Gedaen int jaer anno 1577 upten 13 e junij. Onder de plijcke stont Eijmbert Mourijnsz., mij
(Jacob) Spruijt merk. Besegelt met een groenen wassen segele in double staerte.
Nr. 697 folio 194 d.d. 30-11-1580.
Transfix.
Wij Claes Ghijsbrechtsz. van Dorp ende Cornelis Gerijtsz. de Haes schepenen in Leijden oorconden
dat voor ons gecomen ende verschenen is Hillegont Dircxdr. weduwe van wijlen Clement Huijgensz.
verclarende hoe dat zij zeeckeren tijt geleden vande meesteren vanden arme wezen een huijsken mit
zijnen erve, staende ende gelegen opte Middelste graft, gecoft hebbe ende aende betalinge vanden
zelve cope noch omtrent acht ponden vlaems resterende waeren ende begeerende den voorsz. huijse
te voldoen. Zo est dat zij comparante in volle betalinge ende voldoeninge van dien getransporteert,
opgedragen ende overgegeven heeft, transporteert, draagt op ende geeft over mitsdesen ten behouve
vande voorsz. arme wesen een bezegelden schouten rentebrieff van Esselicker woude, spreeckende
tot laste van Geerte Huijgensdr. weduwe van wijlen Jan Corsz., inhoudende zes gulden jaerlicx,
verschijnende meijen dage ter losse mit ses ende tnegentich gulden in hooftgelde. Specialicken
verseeckert volgende den voorsz. brieff van date den derthijenden junij anno 1500 zeven ende
tzeventich daer op dese onse es deursteecken, mitsgaders tverloop der voorsz. renthe meije anno
tachtich ende van daer voorts verscheenen ende alle brieffe recht ende aenseggen die zij comparante
daer aen eenichsins spreeckende heeft gehadt. Ende indien namaels bevonden mochte werden
thijpotheecke voorde voorsz. renthe verbonden niet genouchsaem te wesen, soe stelde zij
comparante tot verseeckertheijt van dien eerst specialicken tvoorsz. huijsken, staende ende gelegen
als boven, belent hebbende aen deen zijde Evert Jacobsz. voorlaeckereder ende aen dander zijde
Jacob de Vrije, streckende voor uijte voorsz. graft tot achter aen terve vande voorn. Evert Jacobsz.
Ende voorts generalicken alle hare comparants andere goederen, roerende ende onroerende
jegenwoordich ende toecomende geen van dien uijtgesondert noch buijten gehouden. Stellende de
selve de vruchten ende keure van dien tot bedwang van allen sheeren rechten ende rechteren. Ende
dit in te niet doeninge vande custingbrieff bij haer comparante uijt saecke der cope van tzelve huijsken
verleden ende was bevonden zal werden boven de voorsz. acht ponden vlaems aende voorsz.
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rentebrieff ende tverloop vandien te overen heeft zij comparante tzelve den voorsz. huijse in rechter
aelmisse ende om goede willen gegeven willende dat tzelve oversulcx cracht zal hebben als gifte
onder den levenden niet iegenstaende alle solemniteijten van rechten daer toe dienende niet en
waren in desen volcomenlicken onderhouden. In oerconden desen mit onsen zegelen bevesticht.
Opten lesten novenber anno 1500 tachtich. Onder de plijcke stont J. van Hout. Besegelt met twee
groene wasse segelen in double staerte.
Nr. 698 folio 194v. d.d. 04-02-1581.
12 Gulden tsiaers losrenten op Dirc Jacobsz. van Montfoort, verschijnende den lesten januarij
opte Pellecamp in Leijderdorp.
Ic Jan Joachims zoon schout inden ambacht van Leijderdorp doe cond allen luijden dat voor mij ende
voor Reijer Adriaens zoon ende Cornelis Pieters zoon schepenen des voorsz. ambachts als getuijgen
tot kennisse van dese verzocht, gecomen ende verscheenen es Dick Jacobsz. van Montfoort ende
bekende mits desen schuldich te wesen de meesteren van den armen wezen der stad Leijden een
jaerlicxe losrente van twaelff gulden van veertich groten tstuck ende thien stuvers. Te betalen alle
jaere opten lesten januarij, daer van teerste jaer verschenen zal wezen den lesten januarij vijfthijen
hondert twee ende tachtich eerstcomende ende zoe voorts jaerlicx geduijrende ter tijt ende wijlen toe
hij comparant de zelve zal hebben afgelost. Twelck hij ende zijne nacomelingen tharen believen zullen
mogen doen, mits opleggende teffens ende tot eenen male beneffens alle verscheenen ende
onbetaelde renten int tverloop des tijts, een somme van twee hondert gulden. W elcke rente
spruijtende is ter zaecke ende in minderinge vande betalinge der cope van een margen vier ende
tnegentich roeden lants gelegen inden voorsz. ambacht van Leijderdorp, genaemt de Pellencamp,
jegenwoordelicken belegen hebbende ten noorden ende aen toosteijnde Montfoort voorsz. zelffs mitte
landen mede de Pellecamp genompt, gecomen van zaliger Claes van Berendrecht, te zuijden St.
Cathrijnen gasthuijs mitte landen gecomen van Melchior van Berendrecht ende aen twesteijnde
streckende over den Lagen Rijndijc den Rijn zonder dat de sloten ten noorden ende westen van
tjegenwoordige land gelegen in deze cope zijn begrepen als geheelick de voorsz. Montfoort
toecomende. Ende omme de voorsz. arme wezen meesters ter saecke vande voorsz. jaerlicxe rente
hooftsomme van dien ende costen daeromme te doen, wel te verzeeckeren heeft hij comparant daer
vooren specialicken ten onderpande gestelt de voorsz. Pellecamp in tgheel ende generalicken alle
zijne andere goeden, jegenwoordige, toecomende, roerende ende onroerende, gerechticheijden ende
inneschulden, stellende dzelve ende de vruchten ende keure van dien tot bedwang van allen rechten,
alles sonder argelist. Des ten oirconden hebbe ic schout voors. dezen brieff mit mijn segel
uijthangende besegelt ende de selve tot meerder vestenisse bijde voorn. schepenen onder de plijcke
doen teijckenen. Opten vierden februarij anno 1500 ende eenentachtich. Onder de plijcke stont
Cornelis Pietersz. merk, Reijer Andries zoons merk. Besegelt met een groen wassen segele in double
staerten.
Nr. 699 folio 195 d.d. 12-11-1500.
De helft van een vijerendeel van vierdalff morgen lants in Alckemade ende een vierde paert van
2 mergen in Leijderdorp.
Ic Aernt van Griecken schout inden ambocht van Alckemade doe condt ende kenlic allen luijden dat
voor mij ghecomen is Claes Ghijsbrecht soen ende Zaers Aelbrechtsz. ende belijeden ende bekenden
mit gesamender hant dat sij vercoft hebben Florijs Pietersz. dat rechte vierendeel van vierdalff morgen
lants ende is ghelegen inden ambocht van Alckemade voorscr. ende heeft belegen aen die noortsijde
die vrou van Reijnsburch, aen die suijtsijde Ewout Heijnricxz. mit sijn kinder, aen dat oijsteijnde
Reijnout Reijnoutsz. ende aen dat westeijnde Herman Gherijtsz. Ende Claes Ghijsbrechtsz. ende
Zaers Aelbrechtsz. voorgen. loofden mit ghesamender hant ende elcx bijsonder voir haer ende haren
erven dit voorscr. lant Floris Pietersz. ende sijnen erven vrij te waren jaer ende dach alsmen buijrlant
van recht schuldich is te waren inden ambocht voirscr. Ende Claes Ghijsbrechtsz. ende Zaers
Aelbrechtsz. voirn. bekenden ende belijeden hem van desen voirscr. coop van Floris Pietersz.
voirgen., voldaen, vernoucht ende wel betaelt te wesen den lesten penninc mitten eersten. Alle dinck
sonder arch ende list. Hier waren bij, aen ende over buijerluijden uten ambocht voirscr. als tuijgen Jan
IJsbrantsz. ende Heijnrick Gherijtsz. In kennisse des waerheijts soe heb ick Aernt van Griecken als
schout inden ambocht voirscr. om bede wil van Claes ende Zaers voirn. desen brief bezegelt mit
minen zeegel hier aen gehangen. Int jaer ons heren duijsent vijffhondert opten twalefsten dach van
november. Ende was besegelt met een groen wassen segele in doubele staerte.
Nr. 700 folio 195 d.d. 19-12-1532.
Transfix.
Wij Frans Gerijt Doen zoen ende Gerijt Heerman schepenen in Leijden oirkonden dat voorden
gerechte quam Floris Pietersz. wte Weijpoort ende gaff over Willem Dircxz. olijslager eenen schouten
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brieff van Alcmade dair dese brieff doirsteken is, mit recht ende mit vonnisse als recht is. Ende
scepenen wijsden Willem Dircxz. voirsz. dair mede te winnen ende te verliesen in allen schijn off Floris
Pietersz. voirn. selver waere. In oirkonden desen brieff bezegelt mit onsen zegelen. Int jaer ons
heeren duijsent vijfhondert twie ende dertich opten negentienden dach in decembri. Op te plijcke stont
J. Deijman. Besegelt met twee wasse segelen in double staerten wthangende.
Nr. 701 folio 195v. d.d. 28-02-1501.
Transfix.
Ic Vranck Brunensz. scout inden ambocht van Leijderdorp doen condt allen luijden dat voor mij
quamen Claes Ghijsbrechtsz. ende Zaers Aelbechtsz. gelieden ende bekenden dat zij vercoft hebben
mit gesamender hant Floris Pietersz. die rechte helfte van twie morgen lants luttel meer bijden hoop
sonder maet ghelegen inden ambocht van Leijderdorp. Ende heeft belegen an die zuijtsijde Willem
van Duvoirde proven lant, aen de noortzijde Cornelis Dircxz., an dat westeijnde meester Jan van Zeijst
ende (Dirck) van Zijl, an dat oesteijnde Herman Gerijtsz. Ende wij Claes Gijsbrechtsz. ende Zaers
Albrechtsz. voirsz. geloven mit gesamender hant ende elcx voir al dese voorsz. rechte helft van twie
morgen lants vrij te waren jaer ende dach als recht is ende alle commer ofte te doen tot desen dage
toe alsmen vrij lant ende eijgen erve schuldich is te waren dairt inden ambocht gelegen is sonder een
braspenning tsiaers die die vrou van Reijnsburch dair jaerlix op behout ende geloven elcx malkander
van die waringe te vrijen. Van welke coop wij Claes Ghijsbrechtsz. ende Zaers Aelbrechtsz. lien ende
bekennen voir ons ende onser erven van Floris Pietersz. wel voldaen ende betaelt te wesen, den
lesten penninck mitten eersten. Alle dinck sonder arch of list, hier hebben an bij ende over geweest als
tughen Claes Woutersz. ende Floris Jansz. In kennisse der waerheijt soe hebbe ic Vranck Brunensz,
schout voorsz. desen brieff bezegelt mit mijn selfs zegel ende hier daer an gehangen. Int jaer ons
heren duijsent vijfhondert ende een den lesten dach van februario. Ende was besegelt met een groen
wassen segelen an enkele staert wthangende.
Nr. 702 folio 195v. d.d. 19-12-1532.
Transfix.
Wij Frans Gerijt Doen zoen ende Gerijt Heerman schepenen in Leijden oirkonden dat voir den
gerechte quam Floris Pietersz. wte Weijpoert ende gaf over Willem Dircx zoon olijslager eenen
schouten brief van Leijderdorp dair desen brief doirsteken is, mit recht ende mit vonnisse als recht is.
Ende scepenen wijsden Willem Dircxz. voirsz. dair mede te winnen ende te verliesen in allen schijn oft
Floris Pieters zoon voirn. zelver waer. In oirkonden desen brief bezegelt mit onsen zegelen. Int jaer
ons heren duijsent vijffhondert twie ende dertich upten negenthienden dach in decembri. Ende opte
plijcke stont J. Deijman met twee groene wasse segelen opten voorgaende brieve deursteken.
Nr. 703 folio 195v. d.d. 18-12-1579.
Transfix.
Wij Pieter Oom Pieters zoon van Offwegen ende Claes Ghijsbrechtsz. van Dorp schepenen in Leijden
oorconden dat voor ons gecomen ende verschenen es Jacob Willemsz. van der Burch ende bekende
in betalinge ende minderinge van een jaerlicxe pacht van dertich stuvers tsiaers, gestaen hebbende
op sijne comparants huijsinge ende erve staende ende gelegen opde Hogewoert, daer hij
jegenwoordelicken innewoont ende aencomende tarme weeshuijs ende eensdeels in rechter aelmisse
ten behouve van tzelve weeshuijs getransporteert ende ten vrijen eijgen overgegeven te hebben,
transporteerde ende gaff over ten vrijen eijgen mitsdesen, eerst de helfte van een vierendeel van
vierdalff morgen lants gelegen in Alckemade, belent van outs volgende doude brieff daer dese op es
deursteecken, zijnde van date de twaelffden novembris anno vijftienhondert. Noch den eijgendom van
een vierde paert van twie morgen lants, leggende inden ambachte van Leijderdorp van outs belent
volgende doude brieff daer dese onsen mede op es deursteecken in date den lesten februarij vijfthien
hondert een. Mitsgaders alle brieffs recht ende aenseggen omme daer mede te moegen winnen ende
verliezen in allen schijn off hij comparant zelver waer. Ende belooffde hij comparant de landen te vrijen
ende waeren jaer ende dach ende teeuwige daegen als recht es. Onder verbant generalicken van alle
zijne goeden, roerende ende onroerende, jegenwoordich, toecomende, actien ende crediten geen
vant dien wtgesondert noch buijten gehouden. Stellende de zelve ten bedwange van allen rechten
ende rechteren. In oorconden dese mit onse zegelen bevesticht. Upten achtienden decembris anno
1500 negen ende tzeventich. Onder de plijcke stont J. van Hout. Besegelt met twee groene wasse
segelen doer de voergaende brieven gesteken wthangende.
Nr. 704 folio 196 d.d. 15-09-1568.
Copie.
Wij Zweer Harmansz. van Poll bailliu ende schout, Jan Dircsz. ende Wouter Cornelisz. schepenen
inden ambocht ende heerlicheijt van Haserswoude doen condt allen luijden dat voor ons gecomen
ende compareert is Marijtgen Jansdr. weduwe van Jacop Dircxz. Rijck mit Roeloff Adriaensz. heur
gecoren voocht in dese zaecke ende bekende voor haer, heuren erfven ende naecomers wettelicken

Dit document is afkomstig van www.hogenda.nl

Klik hier voor het totale register van Hogenda bronnen.

schuldich te wesen ende vercoft te hebben mits deese brieve Neeltgen Jansdr. weduwe van Jacop
Marcx zoen woonende tot Alphen ofte actie van haer vercrijgende die somme van drije carolus
guldens ende vijff groot tsiaers, de gulden voor 40 grooten vlaems gerekent, die zij beloofde sonder
eenige cortinge van thijende off vijfthende penning min off meer, off van ander beeden ende
subventien zoe die moegen werden genompt, van als vrij alle jaere te betaelen op Alreheijligen dach,
daer van op Alreheijligen dach anno 1500 negen ende tsestich het eerste jaer renten verschenen sal
wesen ende zal daer nae geduijren van jare te jaere soe lange tot dat de voorsz. renten sullen
affgelost wesen, dat men sal moegen doen tot alre tijt mits teffens ende tot eenen maele opleggende
ende betaelende in hooftgelt die somme van vijftich carolus guldens, mitsgaders de verloopen
onbetaelde renthen naer advenant des tijts. Ende dat al mit goet gefalueert gelt, te weten de karolus
gulden van 84 int marck voor twintich stuvers, de philips gulden van 25 int marck voor 25 stuvers, de
stuver voor twee grooten ende allen anderen geëvalueerde penningen naer advenant, achtervolgende
de evaluatie vanden jare 1539. Stellende tot verseeckeringe van deese specialicken tot hijpoteque
acht morgen lants ende anderhalff hondt ende 29 roeden eijgen lants mit een vogel koeije daer in
wesende, leggende inden ambocht van Haserswoude. Belendt an die oostsijde Gerijt Cornelisz., aen
die noortsijde die abdije van Rijnsburch, ant suijteijnde den toeganck, ant noorteijnde de nijeuwe kaa.
Noch de wooninghe die zij zelffs bewoont mede inden ambocht voorsz. als huijs, barch ende schuijr
ende thijen morgen lants ende 23 roeden. Belast wesende met zeven karolus gulden tsiaers eewijge
renten ende erffpacht. Leggende noortwaerts vant voorsz. eijgen lant, belent de oostzijde Gerijt
Cornelisz. bruijcker, an de westsijde de abdij voorsz., streckende vuijten Rhijn tot die nijeuwe kaa toe.
Ende voorts all dat men opte voorsz. landen ende int huijs, barch, schuijre zal mogen vijnden. Ende
generalicken alle heure ende heuren erfven ende nacomers ander goeden, roerende ede onroerende
gheene vuijtgesondert. Omme daeran te verhaelen de jaerlicxe renten met allen costen, schade ende
interest daer om gedaen ende geleeden, mit heerlicke ende reale executie sHoffs van Hollandt ende
van allen rechten ende rechteren. Soe bekende de voorn. comparante voorts hier van voldaen ende
vernuecht te wesen, sonder argelist. Toorconde van deese heb ick Sweer Harmansz. voorn. deese
brief vuijthangende mit mijn segel besegelt. Ende wij scepenen voorn. hebben elcx dit onderteijckent.
Actum anno 1500 acht ende tsestich opten vijfthijende dach septembris. Onder de plijcke stont Jan de
Hout. Bij mij Wouter Cornelisz., Willem?) Adriaensz. Besegelt met een groen wassen segele in double
staerten. Ende after opte rugge stont, hier es de helfte van desen brieff affgelost den 25 decembris
anno 1583, toecomende sinte Catrijnen gasthuijs met het verloop van dien.
Nr. 705 folio 196v. d.d. 23-04-1580.
Transport.
Op huijden compareerden voor mij IJsbrant Jacobsz. van der Bouchorst notaris publijck bijden hove
van Hollandt geadmitteert ende voorden getuijgen na beschreven Adriaen Adriaensz. ende Michiel
Pietersz. beijde van Alphen als testamentteurs over de achter gelaeten goeden ende erffenisse van
Neeltgen Jansdr. weduwe van Jacob Marcxz. wonende in haer leven tot Alphen ende bekenden
getransporteert, gecedeert ende overgegeven te hebben, transporteren, cederende ende geven over
een mits desen Joost Jacobsz., Jan Gerritsz. Buijtewech, Jacob Thomasz. brouwer, Ghijsbrecht
Dircxz. Gool ende Jan Paetz van Zanthorst Cornelisz. als meesteren van den armen van St. Catrijnen
manhuijs binnen Leijden ende jonge Garbrant Meesz., Pieter Heijnricxz., Adriaen Willemsz. ende
Claes Cornelisz. als heijlige geest meesteren binnen der selver stede tot beijder selver armen behouff
een schouten besegelden losrente brieve van Haserswoude, sprekende op Marijtgen Jansdr. weduwe
wijlen Jacob Dircxz. Rijck innehoudende de somme van drije gulden ende vijff groot tsiaers,
verschijnende jaerlicx Alreheijligen daghe die alsnu betaelt wert bij Stijntgen Jacobsdr. woonende
inden ambachte van Hasertswoude voorsz. Te losse met vijftich gulden in hooftgelde, breder
blijckende bijde zelven brieve, beginnede wij Zweer Harmansz. van der Poll balliu ende schout etc.
wesende in date den 15e septembris anno 1500 acht ende tzestich, mitsgaders alle recht actie toe
ende aenseggen hem comparanten inden inden name als voren anden zelven losrente brieve ende
aende jaerlicxe rente ende hooftsomme daerinne verclaert de aencopen competerende omme bijden
meesters vanden voorsz. armen dair mede te mogen winnen ende verliesen in alle schijn oft sij
comparanten inden naeme alsvoren selver waren constituerende ende stellende mitsdijen dvoorsz.
armen daer van in heur plaetse. Welcke voorsz. transporte, cessie ende overgifte spruijtende es
vuijtsaecke ende in volle betaelinge van alsulken legaet ofte bespreck als de voorsz. Neeltgen
Jansdr.de voorsz. armen bij monde gelegateert ende besproocken heeft gehadt ende sulcx sij
comparante metten meesteren vanden voorsz. armen diesaengaende hebben veraccordeert ende
vercocht. Ende versochten die voorn. comparanten ten behouve vanden voorsz. armen hijer van
gemaect te werden een ofte meer acten in behoorlicken formen. Aldus gedaen binnen Leijden tot
mijnen huijsse opten 23e dach aprilis anno 1500 tachtentich ter presentie van Lenaert Adriaensz. van
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Stompwijc ende Phillips Lourisz. als gelooffelicke getuijgen hijer toe versocht ende gebeden. Ende
was onderteijckent IJ. Bouckhorst.
Nr. 706 folio 200 d.d. 28-01-1580.
Folio 197 t/m 199 zijn niet aanwezig.
Hijer volgen dije brieven van tSacraments gilt oft beeder ende susterschap den armen weesen
vande burgemeesteren ende gerechte gegeven.
Op huijden den 28e januarij 1500 tachtich es bij schout, burgermeesteren ende gerecht der stadt
Leijden onder het behagen van die vande grote vruntschappe besloten dat de brieven van het
Sacraments gilde, zulcx de zelve in den jegenwoordige inventarijs verclaert ende vervatet ende onder
Jacop Jacopsz. van Endegeest schuut van Zueterwoude berustende, zijn gelevert zullen werden op
het weeshuijs dezer stede ende dat de zelve den ontfang van dien zullen aenveerden ende ten
behuve van den armen wezen verstrecken mit laste van binnen tsiaers gehouden te zijn te lossen
zodanige landen die tvoorn. weeshuijs tuecomen bij Gijsbrecht Henricxz. zaliger gedachten zijn
beleent ende in pantschappe genomen. Ende hebben vorder de meesteren van tvoorsz. arme
weeshuijs geautorizeert omme mit de voern. Endegeest te mogen handelen ende verdragen nopende
zijn vergenuginge vande voorsz. goeden tevoorschijn gebracht te hebben. Aldus gedaen ten dage
ende jare voorsz. Mij jegenwoordich J. van Hout.
Nr. 707 folio 200v. d.d. 18-01-1452.
Twintichstalve comans groten tsiaers ende 28½ comans groten tsiaers.
Wij Gerijt Rijswijc ende Paidze Pieters zoen schepenen in Leijden oirkonden dat voor ons quam
Mathijs Dircxz. ende bekende dat Clais Tierloot up sijn erve staende heeft dat hij tegens Clais voirsz.
gecoft heeft ende inden coop met voorwaerden dair up behielde twintich scellingen comans grooten
tsiaers. Te betaelen alle jaer tot Paesschen. Welc erve voirsz. gelegen is in die stege leggende onder
Claes voorsz. huijs ende heeft belegen an die een zijde Clais voirsz. ende an die ander sijde Aernt
Woutersz., streckende voir vander straet after an Willem van der Duijnen erve. Voirt so is voor ons
schepenen voirsz. gecomen Arent Woutersz. ende bekende dat Claes Tierloot op sijn erve staende
heeft dat hij tegen Clais voirsz. gecoft heeft ende inden coop mit voorwaerden dair op behilde neghen
ende twintichstalven comans groten tsiaers. Te betaelen alle tot Paesschen. Welc erve voirsz.
gelegen is in die voirsz. stege ende heeft belegen an die een sijde Mathijs Dircxz. ende an die ander
sijde Gerijt van Werve, streckende voir van der straet after an Willem van der Duijnen erve. In
oirkonden desen brieve besegelt mit onsen segelen. Int jaer ons heeren duijsent vierhondert twie ende
vijftich opten achtienden in januario. Ende was besegelt met twee groene wasse segelkens
vuijthangende.
Nr. 708 folio 200v. d.d. 27- 07-1502.
Transfix.
Wij Pieter Pieter Reijmbrantszsz. ende Dirc van der Werve scepenen in Leijden oirkonden dat voirden
gerechte quam Heijnric Claisz. Tierloot ende gaf over die procuratoirs van des heijligen Sacraments
broederscip dat gehouden wordt in sincte Pieters kerc voirsz. heere Aelbrecht van Baer commenduer
van sinte Pieters kerc voirsz., heere Gherijt Vinck, heere Gherijt van Leeuwen, heer Pieter Pouwelsz.
priesteren, Nanne Thomasz. ende Cornelis Zierixe enen scepen brief dair desen brief doirsteken is mit
recht ende mit vonnesse als recht is. Ende scepenen wijsden die procuratoirs voirsz. ende die
naemaels procuratoirs vanden voirsz. broederschip wesen sullen tot des selven broederschips behoiff
dair mede te winnen ende te verliesen in allen schijn oft Heijnric voirsz. selver wair. Voirt so heeft
Heijnrick voirsz. voor ons scepenen voirsz. geboden den coop vande renten inden principalen brieve
begrepen dair desen brieve dursteken is Mees Woutersz., Claes Mathijsz., Pieter Pietersz. ende
Ghijsbrecht Ghijsbrechtsz. soe die up hoer huijsen ende erven staen als dat naeden rechte van der
stede behoort. Welcken coop Mees, Claes, Pieter ende Ghijsbrecht voorsz. nijet an hem nemen noch
lossenen en wilden. In oirconden desen brieve besegelt mit onsen segelen. Int jaer ons heeren
duijsent vijffhondert ende twije upten seven ende twintichsten dach in julio. Opte plijcke stont
Joh(anne)s ende was besegelt met twee groene wasse segelkens in double stairten wthangende
deurden voorsz. principalen brieve gesteken.
Nr. 709 folio 201 d.d. 06-06-1496.
4 enckele keurvorster gouden gulden tsiaers.
Ic coman Bairtout Florisz. kenne ende lije dat ic gehuijert hebbe tegens die hoemans ende overste
vanden heijligen Sacraments love in sinte Pieters kerck binnen Leijden als heer Cornelis Bertelmeesz.
broeder der Duijtscher oirden, heer Gerijt Vinc, meester Salomon Vranckensz., heer Cornelijs Jansz.
Feec priesteren ende Nanne de hoemaker leke een huijs mit eenre camer mit horen erven, also groot
ende also cleijn als ic coman Baertout voirsz. nu ter tijt selver besitte ende bewone, gelegen in die
Baghijnen stege opten hoick vande Nonnen brugge, om vier gouden enckele coervorster guldens
tsiaers of twaelff dubbelde vijerijsers voirden gouden gulden gereeckent. Welcke vier gouden gulden
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voirsz. ic coman Bartout voirn. belove jaerlicx wel ende duechdelicken te betaelen tot meijen daghe of
binnen die meijmaent ombegrepen. Ende wairt saicke dat ic coman Bartout voirn. ten dage voirsz.
alsoe niet en betaelde so geve ic mij selven over in handen vanden hoemannen of oversten van den
heijligen Sacraments loven voirsz. inder tijt wesende, alle dage te verbeuren een pont. Was alsoe
lange als ic die voirsz. vijer gouden gulden niet betaelt en hebbe tot behouf vanden Sacraments love
voirsz. Ende hier in gelove ic coman Bartout voirsz. mij selven niet te verweren mit ghenen rechte
geestelick noch waerlick. Alle dinck zonder arch ende list. Ende voort so gelove ic coman Bartout
voirn. dese voirsz. husinge mitter camer te houden in raken ende daken mit stralen ende platen ende
sall ooc of doen ende betaelen alle pachten die daer nu teer op staen sonder dat heijlige Sacraments
love eenige schade of oncoste dair of te hebben. Voirt soe sient voorwaerden dat ic coman Bartout
voirn. dese voirsz. huijsinge mitter camer ende erve sal moegen lossen tot mijnen wille al mij des
believen sal mit tsestich enckele gouden coirvorster gulden of twaelff dubbelde vierijsers voorden
gouden gulden gerekent ende mit een iaer rente, dat is te weten dat ic coman Bartout voirsz. geven
zal vier gouden enkel gulden voir die renten tot wat tijden ic die renten lossen wil. In kennisse der
waerheijt ende want ic coman Bartout voirn. selver ghenen zegel en hebbe so heb ic gebeden den
eerbaeren heer heeren Aelbrecht van der Bairen commenduijr van St. Pieter kercke binnen Leijden
dat hij desen brief over mij besegelen wil. Ende ic Aelbrecht voirsz. ter bede van coman Bartout voirn.
soe heb ic hier onder an gehangen mijnen zegel. Int jair ons heeren duijsent vierhondert sessende
tnegentich opten sesten dach in junio. Ende was besegelt met een groen wassen segele in enckele
staerte.
Nr. 710 folio 201 d.d. 16-07-1491.
Wij Aernt Jansz. ende Jan Claesz. schepenen in Leijden oirkonden dat voor ons quam coman
Baertout Florijsz. ende geliede dat hij vercoft heeft Oetzier Willemsz. een huijs mit een camer ende
elck mit hoeren erven ende mitte helfte van twie gevelen dair toe behoorende, soe groot ende cleijn
als coman Baertout voirsz. dat nu ter tijt bewoont. Gelegen in die Falie Baghijnen steghe bij sinte
Pieters kerchoff ende heeft belegen an die een sijde die straet ende Oude Vest die daer onder gaet
ende an die ander sijde heer Ghijsbrecht Baroen priester ende canonick tot sinte Pancraes collegium
tot Leijden met sijn camer ende mitte weder helfte van die enen gevel voirsz., streckende voor wte
voirsz. stege after aen Kerstijn Maertijn Willemsz. weduwijen huijs ende mitte wederhelfte van die
ander gevel voirsz. Des sijn voorwaerden alse van die heijen muijer die staet int scheit van Oetzier
Willemsz. voirsz. erve ende Kerstijn Maertijn Willem zoons weduwijen erve die selve heijn muijer sel
Oetsier ende Kerstijn voirsz. tsamen toebehooren. Te weten deselve heijn muijer sel Oetsier ende
Kerstijn voirsz. tsamen toebehooren. Te weten des half ende half. Voorts sijnt voorwaerden als vandie
heijn muijer die staet int scheijt van Oitsier Willems soon voirsz. ende heere Ghijsbrecht voorn. erven
die selve heijn muijer sel heer Ghijsbrecht ende Ootzier voorn. ooc tsamen ende gemeen toebehooren
elcx half ende half. Ende coman Baerthout voirsz. ende Heijndrick Jansz. scriemaker loveden mit
gesamender handt ende elcx voor al Oetzier Willemsz. voorn. dit voirsz. huijs mitte camer ende elc mit
sijn erve mitte helfte van die twije gevelen voirsz. dair toe behoorende ende voort inder manieren ende
voirwaerden gelijc voirsz. is te waeren jaer ende dach alse recht is ende alle commer off te doen die
daer nu ter tijt opstaet, zonder twije ende dertich comans groot tsiaers mitten houde. Ende coman
Barthout voirsz. lovede Heijndrick Jansz. voirsz. hier of schadeloos te houden. Voort soe beliede hem
coman Baerthout voirn. hijer of wel voldaen ende betaelt, den lesten penninc mitten eersten. In
oerconden desen brieve besegelt mit onsen segelen. Int jaer ons heeren duijsent vierhondert een
ende tnegentich opten sestiensten dach in julio. Ende was besegelt met twee groene wasse
segelkens in eckele staert wthangende.
Nr. 711 folio 201v. d.d. 05-05-1496.
Transfix.
Wij Phillips Nachtegaell ende Jan van Leijden scepenen in Leijden oirconden dat voor gerechte quam
Oetzier Willemsz. ende gaff over den procuratoirs van des heijligen Sacraments broederscip ende
susterscip dat men hout in sinte Pieters kercke tot Leijden als heer Cornelis Bertelmeesz. broeder van
der Duijtscher oirden ende cappellaen in sinte Pieters kercke voirsz., heer Gerijt Vinck, meester
Salomon Vranckensz., heer Cornelis Michielsz. priester, coman Baerthout Florijsz. ende Nanne die
hoicmaker tot des gemeen broederscips ende susterscips behouff eenen scepenen brief dair desen
brief deursteken is, mit recht ende mit vonnisse als recht is. Ende scepenen wijsden die procuratoirs
voirsz. ende die ghene diet namaels wesen sullen tot des ghemeen broederscip ende susterscip
behoeff dair mede te winnen ende te verliesen in allen schijn oft Oetsier Willemsz. voirsz. selver waer.
Ende waert saecke dat het huijs mitter camer elc mit heuren erven inden principalen brieve begrepen
bij Oetsier voirsz. ijet becommert, belast ofte beswaert waere boven dat inhouden vanden voirsz.
principaelen brieve daer desen brieve deursteken is, dat gelovede Oetsier Willemsz. voirsz. den
procuratoirs voorn. ende den ghenen diet naemaels wesen sullen tot tgemeen broederscip ende
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susterscips behouff tot alre tijt ofte doen, opte rechten ende te beteren. In oirkonden desen brieve
besegelt mit onsen segelen. Int jaer ons heeren duijssen vierhondert sessende tnegentich opten
vijften dach in meije. Opt spatien stont Johannis ende was desen transporte deurde voorgaende
lesten brieve gesteken.
Nr. 712 folio 202 d.d. St. Pouwels avond 1517.
Vijer pont hollants tsiaers op thijen morgen lants in Soeterwoude, verschijnt conversio Pauli.
Ick Ghijsbrecht van Zwieten ambochts heer ende scout inden ambochte van Soeterwoude doen condt
allen luijden dat voor mij quam Willem Aelbrechtsz. van Voorschoten ende gelide ende bekende dat
hij vercoft heeft heer Jorijs Florijsz. commenduer van Ste. Pieters kercke tot Leijden, heer Lourijs
Willemsz. pastoer van Purmerlant, heer Bertelmees Jansz. ende heer Gerijt Vinck priesteren, Gherijt
Willemsz. Poe(l)gheest, Reijmbrant Claesz. ende Frans Paeds leijcken als hoemans ende
procuratoers vanden heijligen eerwaerdighen Sacraments lof in Ste. Pieters kercke tot Leijden, vijer
pont hollants paijment siaers ewige end erfelicke renten vrijs gelts tstuc van dertich comans grooten
voor de pont ghereeckent tot behoeff van dat voorsz. loff. Te versijen moegen verhalen ende staende
op thien morgen lants gelegen inden ambocht van Soeterwoude ende heeft belegen an die oostsijde
Frans Jacopsz., an die suijtsijde Meerburger wateringe, an die westzijde Pieter Garbrantsz. ende ande
noortsijde de Vliet. Ende dese renten sellen alle jaers verschijnen tot St. Pouwels dage, dair dat eerste
jaer renten verschijnen sel tot St. Pouwels dage alsmen schrijft duijsent vijff hondert ende achtien.
Ende soe voort van jaere tot jaere duijerende tot ewigen dagen. Ende Willem Aelbrechtsz. ende Jan
Huijgensz. beloven voor hem ende haeren nacomelingen tot behouff des voorsz. heilige Sacraments
loff vrij te waeren jaer ende dach als recht is alsmen vrij renten op vrij eijgen lant ende erve schuldich
es te waeren, sonder vijer pont hollants paijments tsiaers die daer te vooren opstonden. Ende waert
saecke dat die voorsz. hoemans of die naemaels hoemans van de voorsz. loff voorden sellen eenich
gebrec anden waringe hadden, dat soutmen moegen verhaelen an Willerm Aelbrechtsz. ende an Jan
Huijgensz. haer beijder goeden ende an haer beijder erven goeden die sij nu ter tijt hebben of hier
maemaels vercrijgen moegen, gewonnen ende ongewonnen, roerende ende onroerende waer an die
gelegen moegen wesen of bevonden moegen worden tsij binnen steden, dorpen of daer buijten. Ende
Willem Aelbrechtsz. ende Jan Huijgensz. loven voor hen ende heuren erven hijer gheen weer van
recht teghens te doen ofte te doen doen in eeniger manieren gheestelic noch waerlic, noch mit gheen
nieuwe vonden diemen hier op mochte peijnssen, dencken, vinden of versieren. Alle dinck sonder
arch ende liste. Ende Willem Aelbrechtsz. looft Jan Huijgensz. sijn borch hijer of scadeloos te houden.
Van welcke coope Willem Aelbrechtsz. voorsz. lijde ende bekent wel voldaen ende betaelt te wesen
vanden hoemans ende procuratoers voorn., den lesten penninc mitten eersten. In kennisse der
waerheijt soe heb ic Ghijsbrecht van Swieten ambochtsheer inden ambochte voirsz. desen brief
besegelt mit mijn selffs segel hijer onder angehangen. Dair bij an ende over waeren als tuijgen Jan
Heijnricxz. ende Cornelis Wiggersz. Int jaer ons heeren duijsent vijffhondert ende seventien op Ste.
Pouwels avont conversio. Ende was besegelt met een groen wassen segelken in double staerte
wthangende, heel goet gaeff ende ongevicieert sijnde.
Nr. 713 folio 202 d.d. 29-08-1519.
Twee rijnsgulden eeuwighe renten tsiaers op den strecke lants in Benthuijsen.
Ic Claes Pietersz. scout inden ambochte van Hazerswouda doe kont ende kenlic allen luijden dat voer
mij quam Lijclaes Pietersz. ende bekende schuldich te weesen Alewijn Claes zoen schout van
Benthuijsen twee rijnsche gulden tsiaers eewighe renten ewich duijrende vrijs gelts, te betalen alle jaer
op Alre heijligen dach. Welcke renten sijn roerende van een stucke lants geleghen inden ambocht van
Benthuijssen, streckende vanden Mesenwech tot die Notwech toe. Ende heeft belegen an die
westzijde Heijnric Claesz. ende an die oostzijde Claes Aertsz. elcs mit erff ende mit eijgen. Ende off
Lijclaes Pietersz. voorsz. off sijn naecoemers nijet en betaelden alle jaer als voorseijt is, soe soude
Aelewijn Claesz. schout voorsz. of den houder van desen brieff hem selven versien ende verhalen an
dit voernoemde lant ende noch an drie morgen lants geleghen inden selven ambocht, streckende van
die Notwech an Allerts weteringe ende hebben beleghen an die westzijde Alewijn Claesz. schout
voersz. selfs ende Alijt Jacob Bouwen zoens weduwen, an die oestzijde Willem Jansz., elcs mit erf
ende eijgen. Ende noch voert een alsulcken huijs ende erf als Lijclaes voersz. mitter tijt besittende is,
staende ende leggende inden selven ambocht, streckende van die Veense vaert westwart tot die
Notwech ende heeft belegen andie zuijtzijde die Notwech, an die noortzijde die Ofvaert. Ende voort an
alle die gueden die Lijclaes voersz. of die besitter is van dijt voornoemde lant nu ter tijt heeft of hier
naemaels vercrigen mach. Des soe loeven sij haer niet te verweren mit genen recht, het sij geestelic
oft waerlic. Alle dinck sonder argelist. Hier hebben bij, an ende over gheweest als tugen Govert
Pietersz. ende Jan Gerijtsz. coster. In kennis der waerheijt soe heb ic Claes Pietersz. schout inden
ambocht van Hazerswouda ter beede van Lijclaes Pietersz. voernt., soe hij selfs geen zegel en heeft,
desen brief over hem bezegelt in tegenwoerdicheijt van deesen tugen voernoemt mit mijnen zegel
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ende hier an ghehangen. Int jaer ons heeren duijsent vijfhondert ende neghenthien opten negen ende
twintichsten dach in augusto. Ende was besegelt met een groen wassen segelken in eijnckele staerte
wthangende.
Nr. 714 folio 202v. d.d. 14-09-1519.
Transfix.
Ick Alewijn Claes zoen schout van Benthuijsen kenne ende lijde mijts desen brieff dat ick vercoft
hebbe die hoemans ende procuratairs vanden heijligen ende eerwaerdighen tSacraments
broederscap datmen hout in sijnte Pieters kercke tot Leijden als heer Jan Aerntsz duijtsheer, heer
Gherijt Vinck, heer Willem van Zijl, heer Loven Mouwerijnsz. priesteren, Heijnrick Claesz. Tijerloet,
Gherijt Willemsz. Poelgeest, Nanne Thomasz. leijcken die nu ter tijt sien ende naemaels wesen sullen
na inhout des briefs daer deesen brieff door steken is ende des soe belovet Alewijn Claesz.
voornoemt ende Allert Ghijsbrechtsz. zijn borge mit gesamender hant ende elck voor all desen
doirsteken brieff te waeren ende te vrien jaer endedach als recht is alsmen vrij lant ende renten
schuldich is te waren vuijtgheseijt twie rinsgulden siaers na inhout des briefs. Ende dat te verhalen an
al alsulcke gueden als zij nu ter tijt hebben ende hier namaels vercrighen moegen, roerende ende
onroerende, waer ende wair an die ghelegen moegen weesen bijnnen die graeflicheijt van Hollant off
dair buten. Ende Alewijn Claesz. voern leidt Allert Ghijsbrechtsz. zijn borge hier off te vrien ende
schadeloes te houden. Ende hier hebben bij an ende over gheweest als tugen Reijner Jansz. ende
Jacob Garrabrantsz. Ende dat dit waer is soe heeft Allert Ghijsbrechtsz. gebeden Alewijn Claesz. als
schout dese doersteken brieff over hem te bezegelen als over hem selven alsoe Allert Ghijsbrechtsz.
selver geen zegel en gebruijct. Soe heeft Alewijn Claesz. als schout dese doersteken brieff bezegelt
mit sine selfs zegel hijer onder an ghehangen in presentie van die tugen voersz. Int jaer ons heeren
dusent vijfhondert ende negenthien op den viertienden dach van september. Ende was bezegelt met
een groen wassen segelken in dubbelde staerte deurde voersz. brieve ghesteken wthangende.
Nr. 714 folio 203 d.d. 26-12-1520.
Vijer ponden hollants tsiaers verschijnende St. Thomas op thien morgen in Outshoorn.
Ic jonge Willem Jacobsz. schout inden ambocht van Outshoorn die condt enen eijgelicke dient behoirt
dat up huijsen datum van desen voir mijn ende twee getuijgen hier nae bescreven gecomen is Willem
Jansz. van Leuwen kennende ende nekende voir hem ende zijnen nacoemeren vercoft te hebben die
hoemans vanden heijligen Sacraments broederschip dat men houdt in sinte Pieters kercke tot Leijden
als heer Willem van Zijl, heer Loven Mouwerijns zoen priesteren, Heijnrick Claesz. Tierloet, Gerijt
Willemsz. Poelgeest ende Nannen Thomsz. leijcken ten behouf vanden voorsz. broederscap vier
ponden hollants tsiaers van dertich groeten vlaems tpont gereken ewijge ende erfflijcke renten. Te
betaelen alle jaers up sijnte Thomas avont ofte bijnnen viertthien daegen daer nae onbegrepen, daer
off den eersten dach verschijnen sal up sinte Thomas avont eerstcomende anno een ende twintich
ende alzoe voirt van jaire te jaire. Te versien ende te verhalen an thien morgen landts liggende inden
ban van Outshoirne, streckende vuijt den Rijn tot anden Outshorne wech ende is belendt an die
oestzijde Bartolmeus Jansz. ende an die westzijde heer Gerijt van Lochorst. Ende voirt an alle zijne
gueden, roerende ende onroerende die Willem Jansz. voirn nu ter tijt heeft ofte hijer namaels hebben
sal. Welcke thien morgen landts voirsz. den voirn. Willem Jansz. belove vrij te wairen den voersz.
hoemans ende hoiren nacoemeren, sonder veerthien stuvers des jaers die dat Secraments gildt tot
Alphen dair op heeft. Ende voirt tot meerder seeckerheijt vanden Sacraments broederscip in sinte
Pieters kercke tot Leijden voirn. zoe zijn ter bede ende begeerte van Willem Jansz. voirsz. voir mijn
gecoemen Claes Gherijtsz. van Leuwen ende Gherijt Wolleffsz. ende hem selven gestelt als borgen
voirden voirsz. Willem Jansz. ende hebben beloeft indijen bijden voirsz. Willem Jansz. geen
betaelinge en geschiede als voirscreven staet, dat zij als dan jaerlixs die voersz. renten betalen zullen.
Des belovede Willem Jansz. voirn. Claes Gerijtsz. van Leuwen ende Gerijt Wolleffsz. zijn borgen
voirsz., te vrijen van dese voirsz. borrichtochte ten eewijgen dagen ende alle schade, hijnder ende
interest te voldoen die hoirluijder ofte hoiren nacomeren daer doer geschijen souden mogen. Voirt zoe
beliede hem Willem Jansz. voirn. van dese voirsz. cope wel voldaen ende betaelt te weesen den
lesten pennijnck mitten eersten. Alle dinck sonder argelist. Hier waeren bij als tuijgen Jan Jansz. van
Alphen ende Boen Ghijsbrechtsz. Des toirconden zoe hebbe ic jonge Willem Jacobsz. schout voirsz.
ten believen ende belijden van Willem Jansz. principael voirsz. ende Claes Gherijtsz. van Leuwen
ende Gherijt Wollefsz. als borrigen voirn. in jegenwoirdicheijt der tuijgen voirsz. mijn zegel hijer
beneden an gehangen. Int jaer ons heeren duijsent vijffhondert ende twijntich den ses ende
twijntichsten dach in decembris. Ende was besegelt met een groen wassen segelken in dubbelde
staerte wthangende.
Nr. 716 folio 203v. d.d. 03-05-1523.
Twee pont hollants tsiaers op een camp lants in Segwaert verschijnende meije dage.
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Ick Gerit Hofflant Arent zoen nu ter tijt schout binnen den ambacht van Zegwaert doe kont allen luiden
dat voer mij quam Jan die Kock Florisz. ende belijde ende bekende dat hij vercoft heeft die hoemans
ende die procuratoers vanden eerwaerdigen heijligen Sacraments gilde ende bruederschap dat men
hout in sinte Pieters kercke tot Leijden als heer Jan Arentsoon brueder vander Duijtscher oerden
cappelaen van sinte Pieters kercke tot Leijden, heer Willem van Zijl, heer Gerrit Vinck ende heer
Loven Morijsz. priesteren, Heijnrick Claesz. Tierloet, Nanne Thomasz. ende Gerit Willemsz. Puelgeest
leijcken, twee pont holants paijment siaers eewige ende erfflicke renten des jaers stuck van dertich
coemans groeten voer ellick pont gereekent tot behoeff van dat voorsz. bruederschip. Te versijen
ende te verhaelen an een camp lants geleegen inden ambacht van Zegwaert, streckende voor vanden
Zegwaertsen wech off tot den Gruenen wech thue. Ende heeft beleegen an die oestzijde Jan Dircksz.
bouman ende an die westsijde Claes jonge Jacobsz. ende noch te versien ende te verhaelen an alle
die gueden die Jan die Cock Florisz. ende sijne erven nu ter tijt hebben, ruerende ende onruerende,
waer ende waeran die gelegen moegen weesen, bijnnen die graefflick van Hollant off daer buiten.
Ende Jan die Cock Florissoon voor hem ende voor sijne erven lovet dit voersz. lant vrij te waren jaer
ende dach als recht is alsmen vrij lant ende eijgen erve schuldich is te waeren. Ende dese voersz.
renten zeelen alle jaers verschijnen tot meije daege, daer dat eerste jaer renten off verschijnen sal tot
meije daege anno ’24 ende zoe voort van jaere tot jaere dese voersz. te verschijnen. Ende waer dat
saeke dat Jan die Cock Florissoon ende sijne erven ende nacomelingen ten daege voorsz. off
vierthien daegen daer nae on begrepen niet en betaelden als voersz. is, soe zeelen die hoemans
ende procurators inder tijt wesende moegen eijsken van Jan die Kock Florisz. ende sijne
naecoemelingen alle weecke daer nae twee placken ende alle oncosten die die hoemans van den
bruderscip daer om doen zeelen, sij meede doechdelijcken betaelen ghelijcken die principaele renten
voersz. Ende Jan die Cock Florisz. lovet voor hem ende sijne erven ende nacoemelingen hier niet
teegens te verweeren mit gheenen rechten, tsij geestelijck off waerlijck noch mit ghijenen losen
vonden diemen daer teeghen mach dencken, peijnsen off te versijeren. Alle dijnck sonder arch ende
liste, mit voerwaerden dat Jan die Cock Florissoon ende zijne erven ende naecomelingen zeelen die
voorsz. renten moegen lossen tot wat thijden dattet hem believen sal den penninck sesthien ende nae
dat beloep vander tijt als die lossingen geschijet, te weten datmen geven sal een gouden rijnsche
gulden voor acht ende twintich stuvers ende een ghouden phillijpus gulden voer vijff ende twintich
stuvers ende alle ander ghouden ende silveren penningen nae avenant. Ende Jan die Cock
Florissoon bekent ende belijt vanden hoemans ende procuratoers voern. wel voldaen ende betaelt te
weesen, den lesten penning mitten eersten. In kennisse der waerheijt hebbe ick Gerrit Hofflant
Arentsz. als schout inden ambocht voersz. desen brieff mit mijnen zeegel hier anhangende bezeegelt.
Hier waeren mede bij, an ende over guede ende getrouwe gebueren in Zegwaert als Gherit
Reinbrantssen ende Pieter Janssoen. Actum den 3 e dach in maijo int jaer ons heeren duijsent vijff
hondert drie ende twintich. Ende was besegelt mit een groen wassen segelken in dubbelde staerte
wthangende.
Nr. 717 folio 204 d.d. 30-06-1514.
Vijer pont hollants tsiaers op zeven morgen in Soeterwoude verschijnende Joannis natuatus.
Ick Ghijsbrecht van Swieten ambochts heer ende schout inden ambocht van Zoeterwoude doen kondt
alle luijden dat voir mij quam Jan Claesz. ende geliede ende bekende dat hij vercoft heeft heer Jan
Weijnaersz. duijtsche heer cappellaen van sinte Pieters kerck bijnnen Leijden, heer Gerrijt Vinck, heer
Bertelmees Sijmonsz. ende heer Jan Coenen priestren, Heijnrick Claesz. Tijerloet, Gerrit Willemsz.
Poelgeest ende Nanne Thomasz. als hoemans ende procuratoirs vanden heijligen waerdigen
Sacraments loff in sinte Pieters kerck tot Leijden, vier pont hollants tsiaers ewige ende erfflicke renten
vrijs gelt, stuck van dertich comans groot tot behoeff des voirsz. loffs. Te versijen mogen verhalen
ende staende op zeven morgen lants gelegen inden ambocht voirsz. ende hebben belegen an die
zuijtzijde Claes Pouwelsz. erfgenaemen, an die noortzijde Pieter Boeijensz., Cornelia Cornelis
Hugensz. wedwij ende Jan Claesz. voirsz., an dat westeijnde Katrin Dirck Jacobsz. wedwij, an dat
oesteijnde Pieter Boeijensz. voirn. Te betaelen alle jaers tot sinte Jans dach natuutas in die zoemer.
Welcke renten voirsz. alle jaers verschijnen sullen ende dach vander betalinghe weesen sal tot sinte
Jans dach natuutas als men schrift duijsent vijff hondert ende vijfthijen ende soe voirt van jaer tot jaere
durende ten ewigen dagen. Ende Jan Claesz. voirsz. gelooft voor hem ende zijnen erven dese voersz.
renten dese voirgenoemde hoemans ende procuratoirs off hoer nacomelingen tot behoeff de voorsz.
heijligen Sacraments loff vrij te waeren jaer ende dach als recht is alsmen vrij renten up vrij eijgen lant
ende erve schuldich is te waren sonder dat godshuijs tot Zoetermeer dair jairlix op drie morgen lants
behout thien comans groot. Ende wairt sake dat die voersz. hoemans off die namaels hoemans
vanden voirsz. loff worden soude enich gebreck ander waringe hadde dat zoude ze mogen verhaelen
an Jan Claesz. voirsz. off an alle zijn guet die hij nu ter tijt heeft off hier namaels vercrigen mach,
gewonnen ende ongewonnen, roerende ende onroerende wair an die gelegen mogen wesen off
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bevonden mochten worden, tzij binnen steden dorpen off dair buijten. Ende Jan Claesz. voirsz. gelooft
voir hun ende zinen erven hier geen weer van rechten tegens te doen off doen doen in eniger maniren
geestelick noch waerlick noch gheen nuwe vonden diemen hier op mochte peij(n)sen, duncken,
vinden off verzieren. Van welcke coop Jan Claesz. voorseijt ende bekent wel voldaen ende betaelt te
wesen vanden hoemans ende procuratoirs voirn., den lesten penninck mitten eersten. Alle argelist
wtgesondert. In kennisse der waerheijt soe hebeb ick Ghijsbrecht van Zwieten ambochts heer ende
scout inden ambocht voirsz. deesen brief bezegelt mit mijn zelfs zegel ende hier onder an gehangen.
Daer bij ende over waren als tugen Phillips Meesz. ende Jan Jansz. snijder. Int jaer ons heeren
duijsent vijffhondert ende viertijen upten twintichsten dach in junio. Ende was besegelt met een groen
wassen segelken in eijnckele staerte wthangende.
Nr. 718 folio 204v. d.d. 28-07-1512.
Vijer rinsche gulden tsiaers verschijnende Petri ad Vincula in Jacobswoude.
Ic Bartout Gerijtsz. schout inden ambocht van Jacobswoude doe kondt allen luijden dat voir mij
gecomen sijn Jan Bavensz., Foij Mathijsz., Claes Jacobsz., Gerijt die Groot, IJsbrant Dircxz. ende
Dirck Govertsz. ende gelieden dat sij vercoft hebben die hoemans vanden heijligen Sacramants gilde
in sinte Pieters kerck tot Leijden als heer Jotris commenduijer van den selven kerck voirsz., heer Gerijt
Vinck, heer Bartelmees Sijmonsz., heer Gijsbrecht Ghijsbrechtsz. priesteren, Heijnrick Claesz.
Tierloet, Nanne Thomasz. ende Harman Jansz. tinnegieter leecken, vier rins hulden tsiaers ter lossing.
Te weten datmen deese vier rinsgulden voirsz. sal moegen lossen den pennick mit sesthien ende
mitten verschenen renten naeden beloop des tijt. Ende sullen verscinen alle jaers op sinte Pieters
avont ad vincula, te verhalen an allen die goeden, roerende ende onroerende, waer dat sij gelegen
sijn, buijten ofte binnen der stede van Leijden die Jan, Foij, Claes, Gerijt, IJsbrant ende Dirck voirsz.
nu ter tijt hebben off hier namaels vercrijgen moegen. Ende elcx voir al hoir des niet te verweren mit
gheenrehande rechten, geestelick noch wairlick. Voirt sijnt voerwaerden wairt saicke datse dese
renten voirsz. niet betaelden als voirsz. is, dat alsdan alle die costen ende moeijenisse die daerom
gedaen worden sullen wesen op horen costen ende buijten schade vanden gilde voirsz. Alle dinck
sonder arch ofte liste. In kennisse der waerheijt soe heb ick Bartout Gerijtsz. schout voirsz. in
tegenwoirdicheijt der tuijgen als Cornelis Dammesz. ende Pieter Jansz. desen brieff bezegelt mit
mijnen zegel hier an gehangen. Int jaer ons heeren duijsent vijfhondert ende twaeleff opten acht ende
twintichsten dach in julio. Ende was besegelt met een groen wassen zegelken in dubbelde staerte
wthangende.
Nr. 719 folio 205 d.d. 15-02-1517.
Vijer pont hollants tsiaers eewige renten op 3 morgen ende op een woninge mit vijff morgen in
Zoeterwoude, verschijnende Valentijn.
Ick Ghijsbrecht van Zwieten ambochts heer ende schout inden ambocht van Zoeterwoude doe kondt
allen luden dat voir mijn quamen Pieter Vranckesz. ende Sijmon Dircxz. ende Alewijn Sijmonsz. ende
gelieden ende bekenden mit gesamender hant vercoft te hebben heer Joris Florisz. commenduer van
sinte Pieters kercke tot Leijden, heer Louris Willemsz., heer Bertelmees Jansz., heer Gerijt Vinck
priesteren, Gherijt Willemsz. Poelgeest, Reijmbrant Claesz. ende Frans Paedts leijcken als hoemans
ende procuratoers vanden heijligen wairdigen tSacraments loff in sinte Pieters kercke tot Leijden, vier
pont hollants tsiaers ewige ende eerflicke renten, vrijs gelts stuck van dertich comens groot tot behouff
van dat voirsz. loff. Te versien ende te moegen verhalen an drie morgen lants, vrij lant gelegen inden
ambocht van Zoeterwoude. Ende heeft belegen an die zuijtzijde Marrijtgen Jan Dircxz. weduwe, an die
oostzijde Pieter Vranckensz. selver, an die noortzijde Jan Gerrijtsz. Bleijswijck ende an die westzijde
Marrijtegn Jan Dircxz. weduwe voirsz. Ende noch te versien ende te verhalen an een woninge mit vijff
morgen lants dair nu ter tijt op woont Pieter Vranckesz. selver, gelegen inden ambocht voirsz. Ende
noch te versien ende te verhalen an alle die goeden die Pieter Vranckesz. ende Sijmon Dircxz. ende
Alewijn Sijmonsz. nu ter tijt hebben off hier namaels vercrigen mogen, roerende ende onroerende,
wair ende wair an die gelegen mogen wesen bijnnen die grafelijcheijt van Hollant off daer buten. Ende
dese renten voirsz. sellen verschijnen tot sinte Valentijns dage dair dat eerste jaer renten verschinen
sel tot sinte Valentijns dage als men tscrijft dusent vijfhondert ende achtien nae tscriven van Wtrecht
ende soe voirt van jare tot jare durende tot ewigen dagen. Ende waer dat sake dat Pieter Vranckesz.
ende Sijmon Dircxz. ende Alewijn Sijmonsz. voirsz. niet en betaelden ten dage voirsz. off acht daghen
dair nae ombegrepen, soe sellen die hoemans inder tijt wesende mogen eijsken van alle weke dair na
off zij gebreke waren van betalinge twee stuvers ende alle oncosten die die hoemans dair om doen
om recht te spreken, sellen zij mede betaelen gelick die principael renten voirsz. Ende Pieter
Vranckesz., Sijmon Dircxz. ende Alewijn Sijmonsz. voirsz. loven mit gesamender hant ende elcx voir
al ende voir hoeren erven hier niet tegens te doen, noch te verweren mit geenen rechten tsij
geestelick ofte waerlick, noch mit genen losen vonden diemen dair tegen mach doen off te doen doen.
Alle dinck sonder arge ende liste. Ende Pieter Vranckesz., Sijmon Dircxz. ende Alewijn Sijmonsz.
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beloven voir hem ende haren erven dese voersz. renten dese voirgenomde hoemans ende
procuratoirs off hoeren nacomelingen tot behueff des voirsz. heijlige tSacraments loff vrij te waren jaer
ende dach als recht is alsmen vrij renten op vrij eijgen lant schuldich is te waren. Van welcke cope
Pieter Vranckesz. ende Sijmon Dircksz. ende Alewijn Sijmonsz. voirsz. kennen ende lijen van die
hoemans ende procuratoers voirsz. wel voldaen ende betaelt te wesen den lesten penninck mitten
eersten. Ende Pieter Vranckesz. voirsz. lovet Sijmon Dircxz. ende Alewijn Sijmonsz. hier off
schadeloes te houden. In kennisse der waerheijt soe hebbe ick Ghijsbrecht van Zwieten ambochts
heer inden ambocht voirsz. desen brieff bezegelt mit minen selfs zegel ende hier onder an gehangen.
Dair an, bij ende over waren als tugen Mees Claesz. ende Cornelis Jacobsz. Int jaer ons heeren
dusent vijffhondert ende seventien na tscriven van Wtricht opten vijftienden dach van febriario. Ende
was bezegelt met een groen wassen zegelken in dubbelde staerte wthangende.
Nr. 720 folio 206 d.d. 10-03-1467.
Twee pont hollants tsiaers eewige pacht op vijff morgen in Reijnsaterwoude, verscijnende
annunciatio Marie.
Ick Jacob Berwoet schout van Rijnsaterwoude ende van Leijdemuden ende van Vriesecoop doe cond
allen luijden die desen brieff sullen sien of horen lesen dat voir mij quam Jan Jansz. ende belieden
vercoft te hebben Michiel Gelisz. twee pont tsiaers tot enen ewigen pacht hollants comans paijment of
15 stuvers voir dat pont, op vijff mergen lants gelegen inden ambacht van Rijnsaterwoude. Ende
hebben belegen aen die noortsijde Dirc Govertsz. saet ende aen die zuutsijde dat moelen weer,
streckende vanden heerwech tot aenden Oeverbuerter wech. Ende dese voirsz. twee pont sel men
jairlicx alle jair betalen tot Onser Vrouwen dage annunciacie of binnen viertien dagen dair
naestcomende onbegrepen, gelicke datmen goede erflike renten schuldich is te betalen. Ende wairt
sake datmen dese voirseide twee pont niet en betaelden als voirsz. staet, dat soude Michiel Gelisz.
voirsz. of sijn naecomelingen verhalen aen dat voirsz. erf ende lant. Ende wair dat voirsz. erf ende lant
niet goet ghenoech aen te verhalen soe soude hijt voort verhalen aen Jan Jansz. voirsz. goeden,
roelic ende onroelic soe wair sij gelegen waeren of aen sinen nacomelingen. Alle dinck sonder argelist
ende houder des briefs maenre des gelts. Ende hier hebben aen ende overgeweest als tugen Claes
Gherijtsz. ende Dirc Eijbertsz. Ende in kennisse der wairheijt soe heb ic Jacob Berwoetsz. schout
voirsz. desen brief bezegelt mit minen zegel hier onder aengehangen. Int jaer ons heren duijsent
vierhondert ende seven ende tsestich opten tienden dach in marcio. Ende was bezegelt met een
groen wassen zegelken in eijnckele staerte wthangende.
Nr. 721 folio 206 d.d. 26-07-1511.
Transfix.
Wij Dirck vander Bouckhorst ende Jan van Berendrecht schepenen in Leijden oirkonden dat voirden
gerechte quam Claes Willemsz. verwer ende gaf over den procuratoirs van den heijligen Sacraments
broederscip dat men hout in sinte Pieters kercke als heer Cornelis Bertelmeesz. broeder der
Duijtscher oirde, heer Gherijt Vinck, heer Ghijsbrecht Ghijsbrechtsz., heer Bertelmees Sijmonsz.
priesteren, Heijnrick Claesz. Tierloet, Cornelis Boeijensz, ende Nanne Thomasz. tot tvoirsz.
broederschip behoeff eenen schouten brief van Rijnsaterwoude, daer desen brief doorsteken is, mit
recht ende mit vonnisse als recht is. Ende schepenen wijsden den procuratoers voersz. ende dijet
naemaels wesen sullen tot tvoirsz. broederscip behoef dair mede te winnen ende te verliesen in allen
schijn off Claes Willemsz. voirn. selver wair. Ende wairt sake dat die landen inden principalen brieff
begrepen niet goet genoech en waeren die renten inden selven brieve begrepen an te verhalen, soe
sullen die procuratoers voirsz. verhalen an alle die goeden die Claes Willemsz. voirsz. nu ter tijt heeft
ende namaels vercrijgen sel, roerende ende onroerende, wair ende wair an die ghelegen sijn sonder
eenich weer van rechte tsij geestelic of wairlic daer tegens te doen of te doen doen in eniger
manieren. Welcke rente inden principalen brief doen in den voirn. Claes Willemsz. in coepe an
gecommen zijn voor meester Gillis Michiel Gillisz. zoen. In oirkonden desen brief besegelt mit onsen
segelen. Int jaer ons heeren duijsent vijffhondert ende elf opten ses ende twintichsten dach in julio.
Opte plijcke stont H. Florisz. besegelt met twee groene wasse segelkens deurden principalen brieve
gesteken.
Nr. 722 folio 206v. d.d. zondag na St. Lucie dag 1449.
Twije pont hollants tsiaers op een huijs ende erve in Lisse, verschijnende meije dage.
Ic Danel van Alphen scout inden ambocht van Lisse doen condt allen luden dat voir mij quam Claes
Jeroensz. ende lijde dat hij vercoft Boudijn Gerijtsz. twee pont siairs, elc pont te betalen mit visten
wijtte stuvers die voir dese tijt gemaect sijn, staende ende te versien op alsulcke husinge ende erf als
Claes nu ter tijt heeft inden ambocht van Lisse ende hij nu selffs bewoent. Welcke husinge ende erf
belegen heeft andie westzijde Gerijt Simonsz. mit huijs ende erf, an die oostzijde Gerijt Vredericsz. mit
huijs ende erf, streckende van die wech die voir thuijs gaet after op die beeck. Ende dese renten
voirsz. sullen verschinen alle jair opten manen dach of viertien dagen dair na onbegrepen. Ende voirt
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sijnt voirwaerden waer dat sake dat dese renten voirsz. niet betaelt en worden op die dage voirn, soe
soude Claes voirsz. of zijn nacomelingen verbueren, also dicke als Boudijn voirsz. of houder des
brieffs hun maenden eenen witten stuver, maer niet dan eens des dages te verbueren ter tijt toe
wanttet al voldaen ende betaelt wair. Voirt sijnt voirwaerden dat men op dese voirsz. husinge ende
erve geen renten of pacht vercopen en sel ten sij bij Boudijn of houder des briefs. Voirt sijnt
voirwaerden dat men dese husinghe houden sal in raeck ende in daeck ende datmen noch husinge
noch scuer noch barch vende werde doen en sal ten sij Boudijn voirsz. of houder des briefs. Ende
Claes voirsz. verlijde hem hier of van Boudijn voirn. wel voldaen ende betaelt, den lesten penninck
mitten eersten. Ende Claes voirsz. loofde voir him ende voir him ende voir sine nacomelingen ende
him dair niet op te verweren mit genen recht geestelic noch wairlic. Alle dinck sonder argelist. Hier
waeren aen ende over als tugen Dirc van Bergen ende Gerijt Vrerijcsz. In kenisse der waerheijt soe
heb ick Danel van Alphen scout voirsz. minen zegel hier an gehangen. Int jaer ons heeren dusent
negen ende veertich tsonnendages na sinte Lucijen dach. Ende was bezegelt met een groen wassen
zegelen in eijnckele staerte wthangende.
Nr. 723 folio 207 d.d. 17-04-1517.
Transfix.
Wij Ghijsbrecht van der Boechorst ende meester Jan van Zeijst schepenen in Leijden oirkonden dat
voirden gerechte quam Luijtgert Willem Allertsz. weduwij mit hoers gecorens voichts hant ende gaff
over die procurators van tSacraments broederscip datmen hout tsinte Pieters alse heer Gerijt Vinck,
heer Gerijt van Leeuwen ende heer Pieter Pouwelsz. priesteren ende die geene die naemaels
procuratoers wesen zullen tottet voirsz. broederschip behoef eenen schouten brief van Lisse dair
desen brief doersteken is, mit recht ende mit vonnesse als recht is. Ende scepenen wijsden die
procuratoers voorsz. die nu zijn ende naemaels wesen sullen tvoorsz. broederscip behoef daer mede
te winnen ende te verliesen in alle schijn off Luijtgert voorn. selver wairt. Welcke brief Luijtgert voersz.
op gecomen ende an bestorven is bij dode van Bouwen Gerijts hoer vader. In oirkonden desen brieff
besegelt mit onsen zegelen. Int jaer ons heren duijsent vijf hondert ende vijff opten zeventienden dach
in april. Opte plijke stont Johs. besegelt met twee groenen wasse zegelkens.
Nr. 724 folio 207 d.d. de andere dag september 1527.
36 comans groten tsiaers mitte houde op Louris Jansz., 30 penn. comans paijments tsiaers
mitten houde op Claes Willemsz., 3 comans grooten tsiaers mitten houde op Willem Claesz., 8
comans groten tsiaers mitten houde op Dirc Jansz. huijs, 16 comans groten tsiaers mitten
houde op Pieter Jansz. thuijn, 48 comans groten tsiaers metten houde op Lijntgens thuijn.
Wij Dirck Ottensz. ende Frans Gerijt Doensz. scepenen in Leijden oirkonden dat voir ons quam
meester Willem Hillensz. priester canonick van sinte Pancraes collegium binnen Leijden mit Florijs
Hobbensz. zijnen gecoeren voicht in dese sake ende geliede dat hij vercoft heeft heeren Bertelmees
Jansz. priester deze nae bescreven perchelen van renten. Eerst zes ende dertich comans groten
jaerlicx verschijnen tot sinte Lambrechts dage. tsiairs mitten houde, staende op Louwerijs Jansz huijs
ende erve gelegen inde Moelenstege ende heeft belegen an die een zijde Joest Jaspersz. weduwe
ende an die ander zijde Claes Willemsz. surgijn. Item noch dertich penningen comans paijments
tsiairs mitten houde, staende up Claes Willemsz. huijs ende erve gelegen upten hoeck vande
Molenstege ende heeft beleghen an die een zijde Louwerijs Jansz. ende an die ander zijde Willem
Gerijtsz. volre. Item noch drie comans groten tsiairs mitten houde, staende up Willem Claesz. huijs
ende erve gelegen inde Molen stege ende heeft belegen an die een zijde Jan Jansz. Smoer ende an
die ander zijde Gerijt Ewoutsz. Item noch acht comans groten tsiairs mitten houde, staende up Dirck
Jansz. die volres huijs ende erve gelegen inde Crauwels stege ende heeft belegen an die een zijde
Pieter Jansz. backer ende an die ander zijde Claes Claesz. stoeldraijer. Item noch zestien comans
groten tsiairs mitten houde, staende up Pieter Jansz. thuijn ende erve gelegen buijten die Zijlpoert
ende heeft belegen an die een zijde Lijntgen Govert Aerntsz. weduwe ende an die ander zijde die
Wasschers vest. Item ende noch acht ende veertich comans grooten tsiairs mitten houde, staende up
der voirn. Lijntgen Govert Aerntsz. weduwe thuijn ende erve gelegen buijten de Zijlpoert dair of dat
sinte Pieters kercke binnen Leijden heeft drie comans groten tsiairs. Ende die voirsz. thuijn heeft
belegen an die een zijde Jan Claes Aelwijnsz. ende an die ander zijde Pieter Jansz. voirn ende die
Wasschers vest. Welcke voirsz. renten jaerlicx verschijnen tot sinte Lambrechts dage. Ende meester
Willem Hillensz. voirsz., Willem van Lodesteijn ende Jacob Cornelisz. gorter loveden mit gesamender
handt ende elcx voir al heeren Bertelmees Jansz. voirn. desen voirsz. perchelen van renten mitten
houde inder manieren voirseijt vrij te waren jair ende dach als recht is ende alsmen vrije renten mitten
houde up huijsen of thuijnen mit hoeren erven schuldich is te waren. Ende meester Willem voirsz.
lovede Willem van Lodesteijn ende Jacob Cornelisz. voirn. hier of schadeloes te houden. Ende Willem
van Lodesteijn ende Jacob Cornelisz. voorsz. loveden malcander ende elcx den anderen vander
helfte hier of schadeloes te houden. Voert zoe beliede hem meester Willem Hillensz. voirsz. van dese
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coepe wel voldaen ende betaelt, den lesten penninck mitten eersten. In oirkonden desen brief
bezegelt mit onsen zegelen. Int jair ons heeren duijsent vijfhondert zeven ende twintich upten anderen
dach in septembrij. Ende was onderteijckent A. Florijsz.. Besegelt met twee groene wasse segelkens
in enckele staerten vuijthangende.
Nr. 725 folio 207v. d.d. de anderen dag augustus 1529.
Transfix.
Wij Dirck Florijs Heermalensz. ende Frans Gerijt Doensz. schepenen in Leijden oirkonden dat voirden
gerechte quam heeren Bartelmees Jansz. priester mit Balthazar Beijs zijnen gecoeren voicht in deze
saicke ende gaff over die procuratoers van den heijligen eerwaerdigen Sacraments broederschip ende
susterschip dat men hout in sinte Pieters kercke binnen Leijden als haren Quijrijn Claesz., heeren Jan
Lambrechtsz. broeder der Duijtscher oerde cappellaen in sinte Pieters kercke voirsz., heeren Cornelis
Sijmonsz., heeren Heijnrick van Leeuwen priesteren, Nanne Thomasz., Gerijt Willemsz. Poelgeest
ende Willeboert Jorijsz. tot tvoirsz. broederschip ende susterscip behoef eenen schepenen brief daer
desen brief doirsteken is, mit recht ende mit vonnisse als recht is. Ende schepenen wijsden die
procuratoers voirsz. ende diet namaels wesen zullen tot tvoirsz. broederschip ende susterschip behoef
dair mede te winnen ende te verliesen in allen schijn off heeren Bertelmees Jansz. voirn. zelver waert.
In oirkonden desen brief bezegelt mit onsen zegelen. Int jaer ons heeren duijsent vijfhondert negen
ende twintich upten anderden dach in augusto. Opten plijcke stont A. Florijsz. Besegelt met twee
segelkens in groene wasse deurden voorsz. principalen brieve gesteken.
Nr. 726 folio 208 d.d. 17-09-1522.
Een erfpacht op 3 mergen in Hasersoude van 4 ponden hollants
ende 4 numolcken kaesen siaers.
Ick Claes Pietersz. schout inden ambocht van Hazarsoude kond ende kenlic allen luden dat voer mi is
gecomen Jacob Meesz. ende bekend dat hij heeft gegheven Jan Dirck Muten in ewige erfpacht drie
morgen lants voer vijer pont hollants ende vier numolcken kasen of tien sch. daer voer. Welcke
morghe tael is leggende in Hazarsou, streckende van die Bescoopse wech an Jan Berendrech lant
toe ende heeft belegen an die oestsijde Jacob Petersz. ende an die westsijde die Hazarsouse sijde
ende tusschen hem beijden leghende Jan van Berendrecht. Alle jaer te betalen ende dese eerste
pacht salmen betalen sijnte Pieters dach ad Cathadram int jair van 1500 ende drientwintich ende voirt
an alle jaer daer na volgende te betalen opten dach voersz. of vijertien dagen daer na onbegrepen.
Ende waer dat sacke dat Jan Dirck Mute of sijn nacomelingen nijet en betaelden op die daghen
voirscreven, soe sel Jacob Meesz. of sijn nacomelingen of den houder van desen brief hem mogen
verhalen an Jan Dirck Muten saet, huus ende erf mit drie morgen eijgen lants, gelegen in
Laechboscoop ende is streckende van die Notwech tot Laechboscoop wech ende heeft belegen an
die oestsijde Claes Aertsz. ende an die westsijde Janszoen mit eijgen ende mit erf. Ende voert op alle
sijn goet, wonnen ende ongewonnen al dat hij nu ter tijt heeft of ijmmermeer soude mogen vercrigen.
Ende hijer en sel hij nijet tegen doen noch doen doen mit geestelic noch mit waerlic. Hier heeft an en
over geweest Dirck Matijsz. ende Wijlem Jacopsz. Craen. Ende om dat wij bueren voorsz. geen zegel
en gebruken soe hebben wij gebeden Claes Petersz. onsen schout dese brief over ons te bezegelen.
Ende ick Jan Dirck Muten hebbe self mede gebeden desen brief over mijn te bezegelen, dat welck ick
Claes Petersz. schout voirsz. garen hebbe gedaen ter bede van dese voernomde personen tot een
orconde mijn selfs zegel hier an gehangen. Int jaer ons heren 1500 ende ’22 opten seventienden dach
in september. Ende was bezegelt met een groen wassen zegelken in dubbelde stairte wthangende.
Nr. 727 folio 208v. d.d. 29-12-1548.
Transfix.
Ic Sander Jansz. Block baelliu ende scout inde vrije heerlicheijt ende ambochte van Haserswoude
orconde dat voor die buijeren hier nae beschreven gecomen sijn in propere persoenen Mees Doensz.
ende Bouwen Claesz. sijn susters man ende transporteerden ende gaven over den hoemans van
theijlige Sacraments gilde in sinte Pieters kercke tot Leijden te behoef van tselfde gilde een erfpacht
van vier ponden hollants ende vier niewe molckens kasen die zij jaerlicx hebben ende ontfangende
sijn vanden kinderen ende erfgenamen van wijlen Jan Dirck Moeijtensz. van drie morgen lants die
voertijts den voorn. Jan Dirck Moeijtensz. bij eenen Jacop Meesz. in erfpachte daer voir wtgegeven
heeft, leggende inden voersz. ambochte van Haserwoude, belent ende belegen als dat breeder
inhoudende is den brief daer off zijnde an desen brieff gehangen. Ende bekenden die voersz. Mees
Doensz. ende Bouwen Claesz. vanden coep ende transpoorte der voersz. jaerlicxe renten ende
erfhuijer bijden voorsz. hoemans al well voldaen ende doechdelicken betaelt te wesen in getelde
penningen, den lesten penning mitten eersten. Steldende hem luijden daer off geheel ende alle vrij
ende quijte. Ende indien datter eenen gebrecht geviel inde betalinge voersz. zoe stellen Mees
Doensz. ende Bouwen Claesz. voern. hem als borgen voir de betalinge voersz. omme bij gebreke
vande voersz. betalinge dat te moegen versien ende verhaelen an alle hoere goeden die zij nu
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hebben ofte namaels vercrijgen moegen, tsaemen ende elcx van hem bijsonder. Alle dinck sonder
arch ofte list. Des toerconde desen brief doersteken ende bezegelt mit mijnen zegel hier an gehangen.
Daer mede bij, an ende over waeren als buijeren ende getuijgen hier toe gebeden Bruijn Jans zoen
ende Dirck Heijnricxz. Aldus gedaen upten negen ende twintichste dach in december int jaer ons
heeren duijsent vijfhondert acht ende veertich. Ende was bzegelt met een groen wassen zegelken in
dubbelde staerte deurde voersz. brieve gesteken wthangende.
Nr. 728 folio 209 d.d. 22-09-1533.
Zeven gouden carolus guldens tsiaers verschijnende Mathei den 21 e septembris up een huijs
ende 3½ margen lants in Haserswoude aende Groenendijc.
Ick Sander Jansz. Block bailiu ende schout inden ban ende vrije heerlicheijt van Haserswoude doe
condt alle luijden als dat voer mij quam ende compareerde selver in persoen Willem Woutersz.
buerman tot Haserswou gelijde ende bekende dat hij vercoft heeft heer Foeij van Zijll priester tot
Leijden seven gouden carolus gulden tsiaers losrenten stuck van veertich groten vlaems, vrijs gelts
van alle ongelden. Te betaelen alle jaers opten eenentwintichsten dach septembris dat is op sinte
Matheus dach, daer off dat eerste jaer renten verschijnen ende den dach vander betaelinghe wesen
zal opten eenentwintichsten dach van septembris alsmen schrijft duijsent vijffhondert vier ende dertich
ende zoe voert van jare tot jare dese seven gouden carolus guldens voersz. jaerlicx te betaelen
duerende ter tijt ende wijle toe datse gelost zullen worden. Te versien ende te mogen verhaelen an
een hofstede met haer toebehoeren gelegen inden ban voern. aenden Groenedijck daer Willem
Woutersz. nu ter tijt op woent ende aen vierdalleff lants van twaelen morgen gemengeder voer ende
aerde mit Willem Willemsz., belegen aen die westzijde Ariaen Jansz., aen die oestzijde Heijnrick
Jansz. mijt zijn medelander. Noch tot een ijpoteeck ander haellef morgen eijgen lants leggende inden
sellefden ban voern. in een weer lants van sestien morgen genoemt Jan Bottermans weer ende is
streckende vuijten Rijn over die Slinger kae in die oude Willick, belegen aen die westsijde Jacob
Claesz., aen die oestzijde Heijnrick Jansz. Ende voert generalicken aen alle Willem Woutersz. goet,
gewonnen ende ongewonnen, roerende ende onroerende beijde haeff ende erf, geen goet
vuijtgesondert. Ende waert zake dat Willem Woutersz. alle jaers dese voersz. renten niet en betaelde
ende datter gebreck quam inder jaerlicxe renten om te betaelen, soe geloeft Claes Jansz. wielmaker
als borch dit selver opte rechten ende wel te betaelen sonder eenen excusatie exceptie oft weren van
recht hier tegens te doen ofte doen doen in eenigher manieren hoemen dat soude mogen haer
dencken, peijnsen, vinden ofte versieren. Ende Willem Woutersz. beloefde Claes Jansz. wielmaker
van dese voersz. borchtocht vrij, costeloes ende schadeloes te houden ende wel te quijten. Ende het
zijn voerwaerden dat Willem Woutersz. voern. ofte zijnen erven dese voern. seven gouden carolij
guldens tsiaers zal moegen lossen tot twee termijnnen tot twelcker tijt hem ofte zijnnen erven ende
nacomelingen believen zall, den penninck mijt sestien in hoeft gelde mijt alsulcke verschenen
onbetaelde renten als nae beloop des tijts als dan verschenen zullen wesen ende als die lossinge
geschiet. In paijmente den goude coervorster rinsge gulden van acht ende twintich stuvers, den
gouden philips gulden voer vijf ende twintich stuvers, den gouden carolus gulden van twintich stuvers
ende alle ander paijment haere vaerden daer nae gerekent vander valuatie. Van welcke coep Willem
Woutersz. lijde ende bekende wel ende duechdelick voldaen ende betaelt van heer Foeij van Zijll
voersz., den lesten penninck mijtten eersten. Alle argelist vuijtgesondert tot kennisse der waerheijt,
soe heb ick Zander Jansz. Block bailliu ende schout voern. desen brieff bezegelt mijt mijn eijgen zegel
ende hier onder aen gehangen. In presentie van tuijgen als Ariaen Roelofsz, ende Dirck Heijndrick
Louwerisz. Actum anno vijftien hondert drie ende dertich den 22 e dach septembris. Onder geteijckent
A. Roelofzoen ende besegelt met een groen wassen segel in enckele staerte.
Nr. 729 folio 209v. d.d. 16-06-1544.
Transfix.
Wij Jan Reijersz. ende Jan Heije Gerrijtsz. schepenen in Leijden oirkonden dat voirden gerechte quam
heeren Foeij van Zijl priester mit Floris Hobbensz. zijn gecoeren voicht in desen saicke ende gaff over
den hoomans vanden heijligen eerwaerdigen Sacraments broederschip ende susterschip dat men
hout in sinte Pieters kercke binnen Leijden als heeren Willem van Zijll, heeren Pieter Jacobsz., heeren
Jan Gerijtsz. priesteren, Pieter Michielsz. glaesscrijver, Gillis Dirck Ottensz. ende Jan van Oeijen
backer, tot des voersz. broederschip ende susterschips behoef eenen schouten brief van
Hasertswoude daer desen brief doersteken is, mit recht ende mit vonnisse als recht is. Ende
schepenen wijsden die hoomans voorsz. ende diet namaels wesen zullen tot des zelffs broederschip
ende susterschips behoef dair mede te winnen ende te verliesen in allen schijn off heeren Foeij van
Zijl voorn. zelver waert. In oirconden desen brief bezegelt mit onsen zegelen. Int jaer ons heeren
duijsent vijffhondert vier ende veertich opten zesthienden dach in junio. Opte plijke stont J. Deijman.
Ende was besegelt met twee groene wasse segelkens deurden voorsz. principalen brieve gesteken
wthangende.
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Nr. 730 folio 209v. d.d. 01-02-1505.
2 Rijns gulden tsiaers verschijnende Lichtmisse.
Wij Ghijsbrecht vander Boechorst ende meester Jan van Zeijst schepenen in Leijden oerkonden dat
voer ons quamen heer Claes Mast priester mit zijns gecoren voochts hant ende Jan van Dorp ende
belijeden schuldich te wesen mit gesamender handt ende elcx voer al die procuratoirs vanden
heijligen Sacraments broederscap dat men hout in sinte Pieters kercke alse heer Gerijt Vinck, heer
Gerijt van Leeuwen ende heer Pieter Pouwelsz. priesteren ende die geene diet naemaels wesen
zullen tot des voorsz. gemeen broederschaps behoef, twie rijnsche gulden tstuc veertich groten siaers
erflicke renten. Te betalen allen jaeren tot Onser Vrouwen dage te Lichtmisse daer of dat eerste jaer
renten verschijnen zal tot Onser Vrouwen dage te Lichtmisse anno 1500 ende zes naestcomende
ende zoe voirt alle jaeren tot Onser Vrouwen dage te Lichtmisse dese voorsz. renten te betalen. Te
versien ende te verhalen aen alle die goeden die heer Claies Mast ende Jan van Dorp samentlick
ende elcx bijsonder nu ter tijt hebben ende namaels vercrijgen mogen, roerende ende onroerende,
waer ende waer an die gelegen zijn of bevonden mogen werden binnen der stede van Leijden of daer
buijten zonder enich weer van rechte tzij geestelick of waerlick daer tegens te doen of te doen doen in
eeniger manieren hoemen dat zoude mogen deijncken, peijnsen, vinden of visieren. Des zijn
voorwaerden dat heer Claes ende Jan van Dorp voersz. ende horen erven dese voorsz. renten zullen
mogen lossenen tot alre tijt alst hem believen zal den penninck mit vijftien ende mit zulcke renten als
naden beloepe des tijts verschenen zal wesen als die lossinge gesciet. Ende heer Claes voersz.
lovede Jan van Dorp voern hier of schadeloes te houden. In oirkonden desen brieff bezegelt mit onsen
zegelen. Int jaer ons heeren duijsent vijfhondert ende vijff upten eersten dach in februarijo. Ende was
onderteijckent Johs. bezegelt met twee groene wassen zegelkens in eijnckele staerten wt hangende.
Ende after op de rugge stont: Up huijden den eersten dach in octobri anno 1500 vijer ende vijftich soe
compareerden voer mij openbaer notario ende tuijgen comen Claes Gerrijtsz. van Dorp ende Franck
Gerijtsz. zijn broeder als erfgenamen van zaliger heer Claes Mast hoijren broeder, bekenden dat
zijluijden overcomen waren mitten deecken ende hoemans van theijlige waerdige Sacraments gilde
dat men dese renten van twee rijnsgulden tsiaers nijet lossen souden mogen dan mitte penninck
sesthijen. Ende zij comparanten bekenden dat zijluijden hier van vernoucht ende betaelt waren. Aldus
gedaen int sacrastie van sint Pieters kerck ontrent thijen vuren voor noen. Present heer Dirck Jans
zoen ende heer Aelbrecht Martijensz. beijde priesters als tugen. Lager stont Cornelis Jan Lenaertsz.
vander Goude heeft bij tgunt voerscr. stait mitten voern. tuijgen present geweest dat gescr. ende,
sprekende heeftonderteijckent.
Nr. 731 folio 210 d.d. 07-02-1505.
Copie.
Ic heer Claes Mast priester ende Jan van Dorp doen kont allen luijden die dit jegenwoirdige
hantteijken sijen of hoeren lesen dat wij voirnomde personen ende onsen erven niet lossen en sullen
al alsulcke twee rijnsgulden als dat broederscip ende susterscip vanden heijligen tSacraments lof
gilden ende vande heijlige vijf wonden dat men hout in sinte Pieters kerck tot Leijden sprekende heeft
des jairs op aller alsulcke gueden als wij nu ter tijt besitten of hier naemaels vercrigen mogen niet
lossen en sullen, dan mit alsulcke paijmenten ende penningen als ganck ende loep hadden tot dese
voirsz. renten gecoft worden na dat datum vanden principael brijef, dat is te weten den gouden gulden
nader wechte als die valuacie dat begripet voir acht ende twintich placken ende een philips gulden
voer vijff ende twintich placken ende alle paijmenten dair nae na advenant. Dat dit wair is soe hebben
wij heer Claes Mast priester ende Jan van Dorp elcx onse naem mit onse nopteijcken opt spatie geset.
Int jaer ons heren dusent vijff hondert ende vijff opten sevensten dach van februarij. Ende was
onderteijckent Jan van Dorp (merk), ego Niclaes Mast priester manu men propria (merk) ende was in
papier geschreven.
Nr. 732 folio 210v. d.d. 18-06-1505.
Ick Michiel Jansz. van Tetroede kenne ende lijde dat ick onder mij ende in mijnder bewaringe heb
leggen enen schepenen brief van Leijden vander date duijsent vier hondert vier ende tseventich opten
eersten dach in maerte, inhoudende van seeckere pachten mitten houde, staende op huijsen die ende
tuijnen mit horen erve staende ende leggende buijten die Zijlpoort van Leijden. Onder welcke pachten
die huijsen voirsz. dese na gescreven percelen Claes Grijp mijn zwager bij scheijdinge ende loting ten
deele gevallen zijn: Item inde eersten op Claes Willemsz. erfnamen vier huijsen ende erven an
malcander gelegen twie pont paijments tsiaers mitten houde ende hebben belegen an die een sijde
Pieter Danelsz. ende an die ander zijde die sloet die daer onder gaet, streckende voir vuijter vest after
an Claes Dircxz. erve. Item op Dirck Claesz. huijs ende erve ses ende dertich comans groten tsiaers
mitten houde ende heeft belegen an die een sijde Cornelis Dircksz. ende an die ander zijde Pieter
Evertsz., streckende voer vander laen after in die sloet. Item op Jacob Dircxz. huijs ende erve acht
schellingen comans paijments tsiaers mitten houde ende heeft belegen an die een sijde Heijnrick
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Jansz., Jan Aerntsz. ende Pieter Danelsz. ende an die ander zijde die gemeen laen, streckende voir
vuijter vest after an Claes Dircksz. erve. Welcke voirsz. pachten verschijnen alle jaers tot Voirschoten
ende Valckenburger marct alsden principalen brief dat expireert ende inhout. Ende ic Michiel voersz.
belove mijdts desen tot wat tijden dat Claes voern. die principale brief voirsz. te doen sal hebben om
recht daer mede te spreken of om andere nootlicke saecken, dat ick hem alsdan bij dien gevalle
leveren sal, behoudelicken dat Claes voersz. alsdan souffisante causie ende borch setten ende stellen
sal den selven brief weder om in mijn handen te leveren als hijse gebesicht sal hebben of mijn even
knijen of ic oflijvich ware. Des zoe sout voerwaerden dat Claes Grijp voersz. die sinte Pieters kercke
binnen Leijden jaerlicx vuijt reijcken ende geven seven comans groten tsiaers, verschijnende ten
termijn voersz. ende dat ter cause van alzulcke renten als die voersz. kercke op die percelen inden
principalen brief begrepen spreeckende heeft. In kennisse der waerheijt. Ende van desen soe heb ick
Michiel voersz. gebeden den eerbaeren Phillips van der Laen desen brieff over mij te bezegelen. Ende
ick Phillips vander Laen doer bede van Michiel Jansz. van Tetroede voersz. hebbe desen brief
bezegelt mit mijnen zegel. Int jaer ons heeren duijsent vijfhondert ende vijf den achtienden dach in
junio. Ende was onderteijckent J. Delff ende was besegelt een groen wassen segelken heel goet ende
gaef zijnde.
Nr. 733 folio 210v. d.d. 03-08-1524.
Transfix.
Ic Machtelt Jansdr. wedewij van Claes Grijp Willemsz. mit Jan Jansz. mijnen gecoren voicht doe kondt
allen luijden dat ick vercoft hebbe ende over geve Gijsbrecht Korstantsz. tot Leijden zeven percelen
van renten pachten mitten houde op huijsinge ende tuijnen mit haeren erven, staende ende leggende
buijten die Zijlpoorte van Leijden, alzoe die in scheijdinge ende lotinge Claes Grijp mijnen man zaliger
memorien die deele gevallen en zijn nae wtwijsen dese doersteecken bezegelden brief dat inhout
ende verclaert, daer mede te wijnnen ende te verlijesen in alle schijn of ic Machtelt voirn dat selver
soude moegen doen. Ende ick Machtelt voirn. belove voirt Gijsbrecht voersz. ende sijnen
naecoemelingen dese renten voirsz. voirt te vrijen ende te waeren ende onbelast te weesen hoven dat
inhouden van desen doersteecken brief. Ende waert saecke datter tot eniger tijt enijch gebreck
gevonden worde inde waringe voirn. dat salmen mogen verhalen ende inwinnen mit alle costen dair
omme gedaen ende geleden an mijn huijsinge, staende te Delft an die oostzijde van die Verwersdick
alder naest Cornelis Pietersz. die verwers huijs aen die zuijtsijde ende aldernaest Jan Pietersz. en die
noortsijde. Ende voirt an allen mijn ander goeden, roerende ende onroerende die ic nu ter tijt hebbe
off nae vercrijgen mach ende hebben d’anrecht alst van erff penninck recht is sonder dat men daer
tegens sal mogen doen mit enigen recht geestelijck of waerlijck in eniger manieren. Voirt soe beliede
ick mijn al wel voldaen te weesen van desen coope voirsz., den lesten penninck mitten eersten. Alle
dinck sonder arch ofte liste. In oirconde der waerheijt soe heb ic Machtelt Jansdr. voirn gebeden die
eersaemen Rutgaer Pietersz. ende Jan Jansz. datse desen brief over mijn bezegelt hebben mit haren
zegelen. Upten derden dach in augusto int jaer ons heeren 1500 vijer ende twintich. Ende
onderteijckent (……) besegelt met twee groene wasse segelkens in double staerte.
Nr. 734 folio 211 d.d. 07-09-1555.
Transfix.
Wij Jacob van der Does ende Gerijt vander Mij Roelofsz. leenmannen der graeflicheijt van Hollandt
doen condt allen luijden dat voer ons ende getuijgen hier onder geschreven, gecomen ende
gecompareert zijn selver parsoenlicken heer Willem van Zijl Pietersz., heer Cornelis Pietersz.
priesteren ende Gerijt Jansz. Abbenbrouck voer hem zelven ende als gecoren voicht in dese saicke
van de heeren voern., alle als testamentoers ende executoers van Gijsbrecht Kerstantsz. saliger
memorien ende bekenden die voersz. comparanten elcx inder qualite als vooren wel ende wettelicken
vercoft, getransporteert ende overgegeven te hebben, vercopen, transporteren ende geven over mits
desen die hoemans van den heijligen eerwaerdigen Sacraments broederschap dat men houdt in sinte
Pieters kercke binnen Leijden als heer Henrick Cornelisz., heer Claes Jacopsz. Vos, heer Dirck
Lourijsz. priesteren, Gerijt Jacobsz. de Haes, Giellis Dirck Ottensz. ende Jacop Willemsz. bontwercker
leecken, tot behouff van theijlige eerwaerdige Sacraments broederschap voersz., twee besegelden
brieven mit zeeckere pachten mitten houde daer inne verclaert, staende op huijsen ende thuijnen mit
hoeren erven, staende ende leggende buijten die Zijlpoort van Leijden. All tsamen breeder blijckende
ende verclaert inde selve twije principaele brieven daer dese onsen brief doersteken ende
getransfixeert is. Omme die hoomans vanden heijligen Sacramants broederschap voersz. tot behouf
van tselve broederscap daer mede te mogen winnen ende te verliesen in allen schijn off die
testamentoers ende executoers voersz. selver waeren. Ende van dese transpoorte ende overgifte zoe
bekenden die voersz. executoers all wel voldaen ende deuchdelicken betaelt te wesen van den
hoemans van theijlige eerwaerdige Sacraments broederscap voersz., den laesten penning mitten
eersten. Alle dinck sonder arch ofte lis. Desen toerkonden zoe hebben wij Jacop van der Does ende
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Gerrit van der Mij Roelofsz. als leenmannen der graeflicheijt van Hollandt voersz. desen brieff doer
beede ende verlijden vande voersz. executoers inder qualitee als vooren, bezegelt mit onsen zegelen
hier an gehangen. In presentie ende bijwesen van Claes Dircxz. coster ende Jan Jansz. als getuijgen
hier over geroepen ende gebeden. Int jaer ons heeren duijsent vijff hondert vijf ende vijftich upten
zevenden dach in september. Ende was besegelt met twee rode wasse segelkens in double stairten
wthangende deur de voersz. brieven gesteken.
Nr. 735 folio 211v. d.d. 08-08-1546.
Copie.
Wij meesteren van sinte Pieters kercke binnen Leijden gelijden ende bekennen mits desen dat wij
vrijendelijcken overcomen sijn mit Ghijsbrecht Kerstantsz. van seven groitt pament jaers die
Ghijsbrecht voornt sinte Pieters kerck voersz. alle jaers wijt gegeven heeft, staende op een stuck
wairings lant ghelegen buijten die Zijllpoort an die Wasbers vest naest an die weijden. Van welcke
seven groott schelden wij kerckmeesters den voersz. Ghijsbrecht nae datum van desen in goet
betrouwen tot ewigen dagen quijt voer ons van der voersz. kercken wegen ende die na ons
kerckmeesteren wesen sullen. Alle dinck sonder arch ende list. In kennisse van deesen soe hebben
wij kerckmeesteren van der voersz. kercken weghen onse naeme hijer onder geschreven op spacije
des brijeffs. Anno vijfthijen hondert sesenveerthijch opten achten dach van augusto. Onderteijckent
Claes Alewijn Claesz., Frans Gerijtsz. Gool, Willem Aelbrechtsz., jonge Dirck Jansz.
Nr. 736 folio 211v. d.d. 15-04-1497.
Thijen hont lants in Oestgeest bij testament van heer Gerijt Meijnantsz.
Ick Dirck Engebrechtsz. schout inden ambocht van Oestgeest doe condt allen luijden dat voir mijn
quamen Dammes Sijmonsz., Pieter Gerijtsz. Ende, Cornelie Jan Meijnantsz. wedewij mit hoirs
gecorens voichts hant ende bekende samentliken dat zij als erfnamen van heer Gerijt Meijnantsz.
priester hoeren broeder saliger gedachten gegont ende gegeven hebben, gonnen ende geven dat
broederscip van die heijligen Sacraments loff dat men hout in sijnte Pieters kerck tot Leijden tot des
gemeen broederscip behoef om dair mede te laten doen den dienste goids, tien hont lants gelegen
inden ambocht van Oestgeest, soe heer Gerijt Meijnantsz. priester die in testamente besproken ende
ghemaect hadde, dair voor sij laten doen stellen gelijc dier brieve die daer van sijn wtwijsen ende
begripen. Welcke landen belegen hebben an dat oesteijnde dat capittel van sinte Pancraes collegium
tot Leijden ende an dat westeijnde Wouter Jansz. Ende Dammes Sijmonsz., Pieter Gerijtsz. ende
Cornelie voersz. geloveden die voirsz. thien hont lants dat voersz. broederschip vanden heijligen
Sacraments loff voersz. vrij te waren jaer ende dach alst recht is ende alsmen vrij lant schuldich is te
waren geliken buijer lant inden ambocht dairt gelegen is. Ende hier hebben bij, an ende over geweest
als tuijgen jonge Dirck Joestensz. ende Cornelis Willemsz. In kennisse der waerheijt soe hebbe ic Dirc
Engebrechtsz. scout inden ambocht voirsz. desen brieve bezegelt mit mijnen zegel in tegenwoordiheijt
der tugen voirn., hier an gehangen. Int jair ons heeren duijsent vier hondert seven ende tnegentich
upten vijftienden dach in aprille. Ende was bezegelt met een groen wassen zegelken in eijnckele
staerte wthangende.
Nr. 737 folio 212 d.d. 25-11-1518.
4 pont hollants tsiaers op een huijs ende acht morgen lants in Soeterwoude.
Ick Ghijsbrecht van Zwijeten ambochts heer ende scout inden ambocht van Zoeterwoude doe kondt
ende kenlijck allen luijden dat voer mijn quam Meeus Cornelisz. ende gelijede ende bekende dat hij
vercoft heeft Cornelis Jansz. vijer pont hollants tsiaers dertich comans groeten gerekent voer een pont
ewighe ende erflijke renten vrijs ghelts van allen onghelden. Te betaelen alle jaers op Alreheijligen
dach waer of den eersten dach van der betalinge wesen ende verschijnen sal op Alreheijligen dach nu
naestcomende ende soe voirt van jaer tot jaer dese voersz. renten te betaelen op Alreheijligen dach.
Ende dese voersz. jaerlixe renten te versijen versekerende staende ende jaerlix moegen verhalen an
acht morgen lants mit een huijs, schuijer, barch ende potterije daer op staende, gelegen inden
ambocht voersz. ende heeft belegen an die noort zijde Gerijt Jansz. ende an die zuijtzijde die Burmae,
streckende wt die Vlijet tot an die Zweth toe. Ende noch te verhalen an noch tijendalf mergen lants
ghelegen inden selveden ambocht ende heeft belegen an die noort zijde Cornelis Gherijtsz. ende dat
oesteijnde den Broeckwech ende an die zuijtzijde Cornelis Gerijtsz, ende dat westeijnde Lourijs
Willemsz. ende Philips Heijnricksz. Ende waert dat Cornelis Jansz. off den houder van dese brieff
eenich ghebreck, hijnder of schade hade ander betaelinge, dat soude zij moegen verhaelen an die
voersz. woeninck ende an dat voersz. lant ende voert op alle die goeden die Meeus Cornelisz. nu ter
tijt heeft of hijer naemaels vercrijgen soude moegen, gewonnen of ongewonnen, roerende of
onroerende waer ende waer an die gelegen zijn of bevonden mochten worden tsij binnen steden,
dorpen of daer buijten. Ende Meeus Cornelisz. voersz. gelovede voer hem ende zijn erven dese
voersz. vijer pont hollants tsiaers Cornelis Jansz. of den houder van desen brijef vrij te waeren jaer
ende dach als recht is alsmen vrije renten op acht morgen lants mijt een huijs, schuijr, barch voersz.
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ende noch thijendalf morgen lants schuldich is te waeren. Ende Meeus Cornelisz. voersz. gelovede
voer hem ende zijnen erven hijer gheen weer van recht tegens te doen of doen doen in enijger
manijeren geestelijck noch waerlick noch genen nuwen vonden diemen hijer tegens contrarije soude
moegen peijnsen, dencken of verzijeren. Van welcken coop hem Meeus Cornelisz. lijdet ende bekent
van Cornelis Jansz. wel voldaen ende betaelt te weesen den laesten penninck mijtten eersten. Alle
argelijst wt gesondert. In kennisse der waerheijt soe hebbe ick Ghijsbrecht van Zwieten ambochts
heer ende scout inden ambocht voersz. desen brijef bezeegelt mijt mijn selfs zeegel hijer onder an
gehangen. Daer bij, an ende over waeren als tuijgen Dirck Jansz. ende Bruijn Gerijtsz. Int jaer ons
heeren duijsent vijf hondert ende achtijen den vijffentwintichsten dach in novembri. Ende was bezegelt
met een groenen wassen segelken in dubbelde staerte wthangende.
Nr. 738 folio 212v. d.d. 05-01-1519.
Transfix.
Wij Jan Stoop Kerstantsz. ende Jan Reijersz. schepenen in Leijden oirconden dat voirden gerecht
quam Cornelis Jansz. van Soeterwoude ende gaff over die hoomans ende procuratoirs vanden
heijligen eerwaerdigen Sacraments broederscip dat men hout in sinte Pieters kercke binnen Leijden
als heer Claes Wittensz. broeder der Duijtscher oirde cappellaen van sinte Pieters kercke, heer Gerijt
Vinck, heer Willem van Zijl, meester Gerrit Willemsz. priesteren, Heinrick Claesz. Tierloet, Jan Jansz.
vuijtreder ende Gerijt Willemsz. Poelgeest ende diet namaels wesen sullen tot des voorsz. broederscip
behoef eenen schouten brieff van Soeterwoude dair desen brieff doirsteken is, mit recht ende mit
vonnisse als recht is. Ende schepenen wijsden die homans ende procuratoirs voirsz. ende diet
namaels wesen sullen tot des voirsz. broederscip behoef dair mede te winnen ende te verliesen in
allen schijn oft Cornelis Jansz. voirn. selve wair. Ende waert saecke dat die renten inden principalen
brief begrepen bij Meeus Cornelijsz. debiteur der selver renten jairlicx niet betaelt en worden op
alsulcke dagen ende termijnen als den selven brieff inhout ende begrijpt off dat die voirsz. renten het
becommert, belast of bezwaert waeren boven tonhouden vanden selver brief dair desen brieff
doersteken is, soe gelevede Cornelijs Jansz. voersz. die hoomans ende procuratoers voirn. ende diet
namaels wesen sullen tot tvoorsz. broederscip behoef selver die voirsz. renten jairlicx vuijt te reijcken,
op te leggen ende te betaelen ende oick allen commer of te doen up te rechten ende te beteren dair
mede die selve renten nu ter tijt belast is beswairt mogen wesen. Ende dit sullen die hoomans ende
procuratoirs voirsz. diet nu zijn ende namaels wesen sullen van des voirsz. broederschip wegen altijt
mogen versien ende verhalen an alle die goeden die Cornelis Jansz. voirsz. mu ter tijt heeft ende
namaels vercrijgen sel, roerende ende onroerende, wair ende wair an die gelegen zijn of bevonden
sullen worden, binnen den ambochte van Soeterwoude ende dair buijten sonder eenich weer van
rechte, tsij geestelick of wairlick dair jegens te doen of te doen doen in eniger manieren. In oirconden
desen brief besegelt mit onsen segelen int jaer ons heeren duijsent vijfhondert ende negentien opten
vijften dach in januario vijfhondert. A. Florijsz. besegelt met twee groene segelkens deur den voorsz.
brieve gestoken.
Nr. 739 folio 213 d.d. 07-02-1564.
Drije gouden karolus guldens tsiaers ewijge losrenten, verschijnende Pontianij op 2 morgen
lants in Segwaert.
Wij Jan Cornelisz. schout inden ambochte van Zegwaert, Jan Gorijsz. talman ende Quirijn Damesz.
schrijver buijerluijden als getuijgen vuijt den selven ambocht voersz. oirconden als dat voer ons
gecomen ende gecompareert es selver in persone Adriaen Cornelisz. onsen buierman in Zegwaert
ende hij bekent ende belijde mits desen voer hem sijnen erven ende nacomelingen wel ende
wettelicken vercoft te hebben ende schuldich te wesen die broederschap vanden heijligen
Sacramente dat men hout in sinte Pieters kercke binnen Leijden ofte den wettelicken toonder van
desen brieff eene eewige ende erffelicke losrente van drie gouden karolusse guldens tsiaers,
verschijnende ende te betaelen alle jare die selve renten op sinte Pontiaens dach, waer off teerste
jaer renten ingaen ende verschenen sal zijn op sinte Pontiaens dach nu erff coemende anno 1500 vijff
ende tsestich nae gemeen scrijven ende soe voert van jaer tot jaer geduierende ter tijt ende wijlen tot
dat die voersz. renten off gelost ende gequeten sullen sijn, twelck hij comparant voorsz. off sijnen
nacomers tot allen tijden sullen mogen doen alst hem ghelieven sal mits op leggende ende betalende
teffens ende tot eenen male ende met bij delen die somme van acht ende veertich gelijcke karolus
guldens in hooftgelde mit die verlopen ende verschenen renten nae beloep des tijts verschenen als
dier lossinge gheschiet. Ende sulcxs te lossen mit guet pernussie gevalueert gancber gelt, daer den
een coepman den anderen mede betaelt. Van welcke voersz. jaerlicxe rente ende hooftsomma van
dien hij comparant voersz. bekende mits desen wel of voldaen ende betaelt te wesen, den lesten
penning mitten eersten. Ende wel ende trouwelicken te versekeren ende te veronderpanden. Soe was
hij comparant voern. daer onder verbindende tot een spetiael onderpant een seker stucke weijlants,
groot wesende ontrent twee margen landts nae inhout tmargen boeck, gelegen Buijten wech inden
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Horn inden ambochte van Zegwaert, streckende vande Zegwaertse wateringe off tot Meijn Jorijsz. lant
toe. Ende heeft belegen ande noert oist sijde Vranck Heijnricxz. ende ande suijt westzijde Meijn
Jorijsz. voern. ende voert alle tgundt opt voersz. landt bevonden sal werden off anders te moegen
versien ende verhalen an alle hem comparants andere gereetste gueden die hij nu ter tijt
jegenwoerdich heeft oft namaels sal moegen vercrijgen. All stellende generalicken ende specialicken
ter executie van erf penning ende willecoer recht, off anders tot alsulcken recht als den houder van
desen eerst ende best tot sijn en hore geleiven sal te verderen mit die costen daer omme doende
ende lijdende, soe wel alst principale sonder eenich verweer van recht hier tegens te soecken ofte
doen in eeniger manieren. Alle dunck sonder bedroch, arch ofte liste, dese toirconden hebbe ick
schout voersz. doer bede vanden comparant ende kennisse van buieren voersz. desen brief bezegelt
ende mijn open zegel hier beneden an gehangen. In date den 7 e dach in februarij anno 1564 stilo
corie ter presentie van mij. Onderteijckent Q. Damesz. [merk] besegelt met een groen wassen segele
in dubble staerten.
Nr. 740 folio 213v. d.d. 28-08-1546.
Vijf gouden karolus guldens tsiaers verschijnende Bertholomei op een huijs ende 2 morgen
lants in Benthuijsen.
Kanttekening: Den 18e maert 1628 es dese vijff gouden carlus gulden afgelost bij Jan Lourisz. Benthuijser met tachtich gulden
over capitael mitsgaders tien gulden over twee jaer renten verschenen Bartholomees avont 1600 ses ende sevenentwintich vide
den blaffert vanden jaere 1628 folio 3, dus hier quijt.

Ic Pieter Willemsz. van der Kaede schout inde ambochte van Benthuijsen doe condt ende kennelicken
allen luijden dat voer mij ende gebuijeren hier onder gescreven gecomen ende gecompareert is selver
parsoenlicken Cornelis Claesz. ende bekende voer hem selven sijnen erven ende nacomelingen wel
ende wettelicken vercoft te hebben ende schuldich te wesen die hoemans van theijlige Sacraments
ghilde dat men hout in sinte Pieters kerck binnen Leijden als heer Quijrijn Claesz., heer Jan Gerijtsz.,
heer Willem van Zijl, heer Cornelis Reijersz. priesteren, meester Claes Cornelisz. die Wilde, Gijlis
Dircxz. ende Gerijt Jacobsz. de Haes leijcken diet nu zijn off naemaels weesen sullen tot des selven
Sacraments gilden behouff, die somme van vijff gouden carolus gulden van veertich grooten vlaems
tstuck tsiaers ewige ende erflicke lossrenten. Te betaelen alle jaers op sinte Bartholomees avont of
binnen vierthien dagen daer nae onbegrepen. Dair of teerste jaer renten verschijnen ende den eersten
dach van betalinge wesen sal tot sinte Bartholomees avont anno vijftien hondert zeven ende veertich
nu eerstcomende ende soe voort van jaere tot jaere daer an volgende, te betaelen elcke jaer renten
geduerende soe lange ende ter tijt toe dat dese voersz. renten of gecoft ende gelost sullen wesen, dat
welcke Cornelis Claesz. voorn. sijn erven ende nacomelingen tot allen tijden sullen mogen doen heel
of tot twee percelen soet hem believen sal. Te weten die eene helft mit veertich carolus voorsz. of die
heele somme mit tachtich gouden carolus gulden voorsz. int hoeftgelt ende mitten verschenen
onbetaelde renten die naeden beloep des tijts verschenen sullen wesen als die lossinge geschien sal.
Te weeten een gouden coervorster gulden van gewicht voer sesse ende vijftich grooten vlaems, een
gouden phillips gulden van gewichte voer veertich grooten vlaems, een gouden carolus gulden van
gewichte voer vijftich grooten vlaems ende alle anderen paijment ons genaden heeren munte daer
nae gerekent. Ende bekende hem Cornelis Claesz. voersz. van dese coope all wel ende
doechtelicken voldaen ende betaelt te wesen vanden hoemans voorsz., den lesten penning mitten
eersten. Ende Cornelis Claesz. voorsz. beloefde voir hem sijn erven ende nacomelingen den voersz.
hoemans alle jairs ten dage als vooren eerlicken te betaelen binnen der stede van Leijden in handen
ende ten huijse van heer Quijrijn Claesz. voorsz. als oudt homans of sijnen nacomelingen, vrij ende
onbecommert, off bij gebreke van dien sal heer Quijrijn voersz. of sijnen nacomelingen een boede
moegen senden die welcke Cornelis Claesz. voorn. gehouden sal wesen te betaelen alle dage seven
stuvers geduerende soe lange als hij in gebreck sal sijn van betaelinge, altijt onvermindert die voersz.
renten ende noch bij gebreck van dien sal heer Quijrijn of die homans ende hoeren nacomelingen die
verschenen renten mitsgaders alle coste, schaden ende intresten daeromme gedaen ende geleden,
versien ende verhalen mit heerlicke ende reale executie sHoefs van Hollant. In alsulcke ende gelijcken
verbandt als of hij comparant doer sijn selfs persoen anden raedt des voersz.Hoeffs versocht hadde
daer in gecondempneert waert. Ende voort te executeren op dijckaegie recht of mit erfpenning recht
hoe dat hoer believen sal. Ende noch beloefde Cornelis Claesz. voersz. hier tegens niet te verweren
noch doen verweeren mit geenen rechten geestelicken noch waerlicken. Ende renuncherende mits
desen voer hem sijn erven ende nacomelingen van allen exceptien, pantkeringe, hantvesten, coeren,
defentien off te behelpen mit respiten, cessen, privilegien in eeniger manieren tsij appellatien,
ofscriften, vrijheijden van marcten, privilegien ende gracien van princhen ter contrarie. Ende
generalicken van alle tgundt dat hoer ter contrarie dat voersz. is te hulpe of tot defentie soude moegen
weesen. Alle arch ofte list ende fraude buijten gesloeten. Stellende ende ijpotekerende als speciael
ijpoteke een huijs ende erve ende boemen ende twee morgen lants bijden hoep sonder maet, vrij
sonder enich upstal, leggende upt westeijnde van Benthuijsen. Ende hebben belent ende belegen an
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die westzijde die Zegwertse heerwech, an die oestzijde Krijn Ghijsbrechtsz., an die noortzijde den
heerwech van Benthuijsen, ant zuijteijnde Cornelis Alewijnsz. Ende twee morgen lants hebben belent
ende belegen an die westzijde Krijn Ghijsbrechtsz. voersz., an die oestzijde Albert Cornelisz. ende
Pieter Kerstentsz., streckende vanden heerwech zuijtwert totten dwersvaert toe. Ende voort noch
specialicken ijpotekerende alle die andere goeden die Cornelis Claesz. nu ter tijt heeft ende namaels
vercrijgen mach, roerende ende onroerende, waer ende waer an die gelegen zijn of bevonden sullen
worden binne stede of daer buijten gheen gueden ofte plaetsen vuijtgesondert ofte buijten gehouden.
Desen toerconden zoe hebbe ick Pieter Willemsz. van der Kaede als schout inden ambocht van
Benthuijsen voersz. desen brief besegelt mit mijnen zegele vuijthangende hier onder an desen brieff
gehangen in presentie ende bijwesen van Jan Dirck Doensz. ende Allert Cornelisz. buijrluijden inden
ambochte voersz. als getuijgen hier over geroepen ende gebeden. Upten acht ende twintichsten dach
in augusto anno duijsent vijf hondert zess ende veertich. Ende was bezegelt met een groen wassen
zegelken in dubbelde staerte wthangende.
Nr. 741 folio 214v. d.d. 24-05-1550.
Ses gouden karolus guldens tsiaers losrenten verschijnende den 24e meij op een huijs ende 8
mergen lants ende noch een huijs ende 8 morgen in Esselicke woude.
Ic Pieter Jacopsz. schout inden ambochte van Esselicker woude doe condt ende kenlic allen luijden
dat voer mij ende gebuijeren hier onder gescreven gecomen ende gecompareert sijn self in parsoene
Dirck Henricxz. ende Cornelis IJsbrantsz. tot Woubregge buijerluijden van Esselickerwoude voern.
ende bekenden gesamentlick ende elcx een voer all als principael vercoft te hebben ende
doechdelicken schuldich te wesen die homans vant heijlige eerwaerdige Sacraments gilde dat men
hout in sinte Pieters kerck binnen Leijden als heer Willem Reijersz. Duijtsche heer, heer Willem van
Zijl, heer Claes Jacopsz. Vos ende heer Jan Jansz. priesteren tot behouf vant heilige Sacraments
gilde voersz. die somme van zes gouden carolus guldens van veertich grooten vlaems tstuck tsiaers
losrenten vrijts gelts van als tsij thienden ofte anderen sheeren penningen, daervan zij die
hooftsomme bekenden den laesten penninck mitten eersten ontfangen te hebben. Te betaelen jaerlicx
binnen der stede van Leijden in handen vanden homans van tvoersz. gilde inder tijt wesende of hoere
rentmeester upten vierentwintichsten dach in meije, daer van teerste jaer renten verschenen sal
wesen den vierentwintichsten dach in meije anno 1500 ende een en vijftich ende soe voerts an van
jaere tot jaere geduerende soe lange ende ter tijt toe dese rente ofgequeten ende gelost sal zijn.
Welcke lossinge tot allen tijden sal moegen geschien (mits een vierendeel jaers te voeren
upseggende) mit hondert gelijcke gouden carolus guldens ofte mit andere guede ende gevalueerde
goude ofte silveren penningen guet van goude ende gewichte dier waerde daer vooren gevalueert nae
die evaluatie der K. Mat. inden jaere 1500 negen ende dertich gepubliceert, mitsgaders die
verschenen onbetaelde renten ende tverloop van dien ende niet anders. Te verhalen ende te versien
dese voersz. renten ende doncosten daer vuijt spruijtende, specialicken up Dirck Henricxz. huijs ende
erve, barch, schuer, poterije daer hij nu ter tijt op woent. Ende gelegen tsamen inden ambochte van
Esselickerwoude voersz. Ende heeft belegen aende oestzijde Jan Florisz., ant zuijtende Pieter
Claesz., ande westzijde Poelgeester Groenewech ende ant noortende de Dots. Noch op acht morgen
lants mit huijs, barch, schuijer ende poterije daer op staende (al tsamen bijden hoop sonder maet)
toebehoerende Cornelis IJsbrantsz. voern., ghelegen tot Woubregge inden selven ambochte van
Esselickerwoude voersz. ende heeft belegen ande noortzijde Dirck IJsbrantsz. sijn broeder, ant
oestende die selfde Dirck IJsbrantsz., ande zuijtzijde Dirck Hagen weduwe ende ant westende de
Wout weteringe. Ende voorts generalicken up haer comparanten persoenen ende alle haere andere
goeden, roerende ende onroerende, leen ende eijgen, jegenwoerdich ende toecoemende, waer ofte
waer an die bevonden moegen worden, binnen steden ofte daer buijten, die zij comparanten daer
onder verbindende zijn. Mijtsgaders haer erven ende nacomelingen ende elcx van hem bijsonder voer
all, tot bedwang van allen hoven, plecken ende rechteren, geestelick ende waerlick tot dijckgraefs
willekeur ofte erfpenning rechten. Zoe ende waert den houdersbrief bij gebreke van betalinge believen
sal up hem te procederen, mits nochtans deen betalende dander ghevrijt sal sijn. Voorts geloefden zij
waert dat bevonden worde dese speciale hijpoteecke beswaert ofte niet souffisant te zijn voer dese
rente, alsdan terstont andere goede souffisante hijpoteecke daer vooren te stellen ende te versekeren
tot hair cost des versocht zijnde. Noch ghingen zij comparanten te buijten alle vrijheijden van
marckten, respijten, privilegien van rechten, heeren ende princhen, dexceptie non bumerate pecume
dbenesien van divisij duorum reorum ende van excussij, daer van sonderlincks onderecht zijnde soe
zij verclaerden ende voorts allen anderen defencien, exceptien, camillatien ende vonden diemen hier
contrarie jegens soude moegen vinden, peijnsen ofte versieren. Alle dinck sonder arch ende list desen
toerconde zoe hebbe ick Pieter Jacobsz. als schout voirsz. desen brief daer beede ende verlijden
vande voersz. comparanten besegelt mit mijnen zegele vuijthangende hier beneden an desen brieff
ghehangen. Daer mede bij, an ende over waeren Pons Dammesz. ende Willem Jansz. buijrluijden
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inden ambochte voersz. als getuijgen hier over geroepen ende gebeden. Upten vierentwintichsten
dach in meije int jaer ons heeren duijsent vijf hondert ende vijftich. Ende was besegelt met een groen
wassen segelken in dubbelde stairte vuijthangende.
Nr. 742 folio 215v. d.d. 19-10-1562.
13 gouden karolus guldens tsiaers ter Aer verschijnende den eersten octobris op 12 morgen
ende 1½ hont lants.
Ick Mourijn Dircksz. schout inden ambochte van der Aer doe kont ende kenlick allen luijden dat voer
mijn ende gebueren vanden selven ambochte hier onder gescreven gecomen ende gecompareert is
selver parsoenlicken Pieter Cornelijsz. buijerman in Corter Aer voern. ende bekende die voersz.
comparant wel ende wettelick vercoft te hebben ende doechdelicken schuldich te wesen die
hooftmans van dat heijlige eerwaerdige Sacraments gilde dat men hout binnen der parochie kercke
van sinte Pieters binnen Leijden als meester Gherit Jacobsz. Heerman, heer Willem van Zijl, meester
Aelbrecht Jansz. de Man ende heer Dirck Lourijsz. priesteren tot behouff des voerghenoemde ghildts,
die somme van derthien gouden carolus guldens van gewichte ende voer date van desen ghemunt,
veertich grooten vlaems voer elcke carolus gulden gherekent tsiaers ewijge ende erffelicke losbaere
renten die hij comparant voern. beloefde ende caveerde mits desen voer hem, sijnen erven ende
nacomelingen den hooftmans van tvoersz. gilde inder tijt wesende wel ende getrouwelicken te
betaelen ende vrij van allen imposten, thienden penningen (meer of min) ende van allen anderen
ongelden, costen, commer, vrij van als binnen Leijden te sullen doen betaelen ende leveren. Alle ende
telcken jaere opten eersten dach van october, daer off teerste jaer renten vallen ende verschijnen sal
upten eersten dach van october anno vijftienhondert drije ende tsestich ende soe voorts van jaere tot
jaere daer an volgende. Te betaelen elcke jaer renten ewelijcken gheduerende. Ende bekende hem
Pieter Cornelijsz. comparant voern. ter cause voerseijt vanden hooftmans voersz. all wel ende
doechdelicken vernuecht, voldaen ende in goede getelde penningen betaelt te wesen, den laesten
penninck mitten eersten. Ende omme de selfde hooftmans van tvoersz. heijlige eerwaerdige
Sacraments gilde diet nu sijn ofte namaels wesen sullen ter cause voersz. wel te versekeren ende te
betaelen, soe was Pieter Cornelijsz. voern. hier onder ende ter cause voersz., mits desen specialicken
verbindende, veronderpandende ende ijpoticerende als speciael ijpoteeck, inden eersten twaelff
morgen ende anderhalf hondt landts, bijden hoop sonder maet, gelegen inden ambochte van der Aer
voersz. in Corter Aer, streckende vuijt die Aer in sGravenwildernisse ende heeft belent ande noort
sijde Henrick Willemsz. mit sijn bruijckweer ende an die zuijtsijde Gerijt Willemsz. van Aerlanderveen
ende Jan Jacobsz. te samen mit een weer lants. Ende is vrij gelijck buijrlant anders dan dat daer up
staet sesse karolus guldens losrenten des siaers die daer op heeft Margriete Cornelis dochter tot
Leijden ende noch achtalve stuver des siaers die tgoodshuijs van der Aer daer jaerlicx up heeft.
Anders is die voersz. woeninge vrij als buijerlant. Verclarende die voersz. comparant bij eede dat dese
voersz. landen ende woeninge vrij ende all onbelast is sonder ijet meer dan voerscreven staet. Ende
was Pieter Cornelisz. comparant voern ter cause voersz. noch verbindende generalicken ende
specialicken alle sijne ander goederen, roerende ende onroerende, gheen goeden noch plaetsen
wtgesondert ofte buijten gehouden, omme bij gebreke der voersz. jaerlixe betaelinge deser renten
ende hooftsomme van dien, daer an te moegen versien ende verhaelen als erfpenning mit erfpenninck
recht ofte als willicoer gelt bij willecoer recht ofte als dijckgelt bij dijck recht ofte als sheeren penningen
bij heerlicke ende reale executie van allen hoven, plecken, rechten ende rechteren, geestelicken ende
waerlicken daer alsulcx ende aen welcke goederen den houder des sbrief tot sijne koere ghelieven sal
te procederen mit alle die costen ende schaeden daeromme doende ende lijdende, soe wel als die
principael penningen. Des sint voerwaerden als dat men dese renten sal moegen lossen tot believen
ende wille van Pieter Cornelisz. voern. ofte sijnen erven ende dat teffens ende tot eenen maele ende
tot allen tijden mit twee hondert ende acht karolus guldens in hooftgelde ende mit die verschenen
ende onbetaelde renten die naeden beloop des tijts verschenen ende onbetaelt sullen wesen als die
lossinge geschiet ende dat mit gefalueert gelt, te weten een gouden koervorster gulden voer vijff en
twintich stuvers, een gouden ofte silveren karolus gulden voer twintich stuvers, een silveren vlijes voer
drije stuvers, een crabbelaer voer vijer stuvers, een dubbelde stuver voer vijer grooten vlaems, een
stuver voer twije grooten vlaems ende alle andere goede ende gefalueerde gouden ofte silveren
penningen dijer waerden naer advenant. Alle dunck sonder bedroch, arch ofte lijst desen toerconden,
soe hebbe ick Mourijn Dircksz. als schout voersz. desen brief doer begeerte ende verlijden van Pieter
Cornelisz. voersz. besegelt mijt mijnen zegele wthangende hier beneden an desen brief ghehangen.
Daer mede bij, an ende over waren buijerluijden van der Aer voersz. als getuijgen hier over geroepen
ende gebeden Maertijn Jans zoen ende Willem Dircksz. Int jaer ons heeren duijsent vijfhondert twee
ende tsestich opten negentiensten dach in october. Ende was bezegelt met een groen wassen
segelken in dubbelde stairten wthangende.
Nr. 743 folio 216v. d.d. 13-12-1565.

Dit document is afkomstig van www.hogenda.nl

Klik hier voor het totale register van Hogenda bronnen.

6 carolus guldens tsiaers op 8 morgen in Coudekerc inden Lage Waert, verschijnende St.
Andries dage.
Wij Lenaert Adriaenssoon schoudt, Christiaen Cornelisz. ende Bruijn Janssoon buijrluijden inden
ambocht van Coudekerc doe cont alle luijden dat voer ons gecomen ende gecompareert is Gerrijt
Lourissoon mede inwoonder der dorpe van Coudekerc voersz., lijde ende bekende wel ende
wettelicken vercoft te hebben ende duechdelicken schuldich te weesen die hoeftmans vanden
heijligen eerwaerdigen Sacraments broederschap dat men hout in sinte Pieters kercke binnen Leijden
als meester Gerijt Heerman, meijster Aelbrecht Janssoon de Man, heer Dirck Lourissen ende heer
Pieter Cornelisz. priesteren ende die naemaels hooftmans wesen zullen tot behouf van tselve heijlige
Sacraments broederschap voorsz., die somme van ses karolus guldens van veertich grooten vlaems
tstuck tsiaers ewige ende erfflicke losbare renten. Te betalen alle jaers vrij van allen costen ende
commer van als vrij binnen Leijden in handen van den hooftmans van tvoersz. heijlige Sacraments
broederschap inder tijt wesende ofte actie van hemluijden hebbende, alle ende telcke jaere tot sinte
Andries dach, daer of teerste jaer renten vallen ende verschijnen sall tot St. Andries dage anno 1500
ses ende tsestich eerstcomende ende alsoe voorts van jare tot jaere daer an volgende. Te betalen
elcke jaer renten geduijrende also lange ende ter tijt toe dat dese voorsz. renten ofgelost ende
gequeten zullen wesen, dat men tot allen tijden zall moegen doen, teffens ende tot eenen male mit
hondert der voersz. carolus guldens in hooftgelde ende mit die verschenen ende onbetaelde renten
die naeden beloep dese tijts verschenen ende onbetaelden renten wesen als die lossinge gheschiet.
Ende dat mit goede ghefalueerden gouden ende silveren penningen, nae die evaluatie den Keij. Mat.
ghepubliceert den eersten dach julij anno 1500 negen ende dartich. Ende van dese cope soe bekende
hem Gerijt Lourissoon voorn. all wel voldaen ende doechdelicken betaelt te wesen van die hoeftmans
voern., den laesten penning mitten eersten. Ende tot verseeckertheijt vande jaerlicxe betalinge ten
dage ende in handen als vooren, soe was Gerijt Lourisz. comparant voersz. hijer onderstellende ende
verbindende tot speciael hijpoteeque acht morgen eijgen lants, leggende inden ambocht voern. inde
Leege Waert buijter kaede. Ende heeft belent ande westzijde Jan Bruijne soen, oostwerts die
Lantscheijdinge van Coudekerck, tsuijteijnde die Noort ende noortwerts Wilem Pieterssoon mit meer
andere. Mit alle dat men op te voersz. landen bevinden sal moegen. Ende voorts generalicken alle
hem comparants andere goederen die hij nu ter tijt heeft ofte namaels vercrigen zal moegen, roerende
ende onroerende, waer ende waer an die gelegen sijn ofte bevonden sullen worden, gheen goeden
ofte plaetsen vuijtgesondert ofte buijten gehouden. Omme bij gebreke der voersz. jaerlicxe betalinge
ende hooftsomme vandien der voersz. jaerlicxe betalinge ende hooftsomme vandien, daer an ofte
ande koere van dien te moegen versien ende verhalen als erfpenninck mit erfpenning recht ofte als
willecoer gelt bij willecoer recht ofte als sheeren penning bij bedwang ende verbant van allen sheeren
rechten ende rechteren, geestelicken ende waerlicken daer ende alsoe den houder sbriefs tot sijne
koere ghelieven sal te procederen mit alle die costen daeromme doende ende lijdende, soe wel als de
principael penningen. Renunchierende ende te buijten gaende alle tgundt dat desen brieff zoude
moegen contrarieren ende tegens gaen in eniger manieren ter contrarien. Alle dinck sonder arch ofte
liste desen toerconden. Soe hebbe ick Lenaeert Adriaenssoon schout voersz. mijn segel
vuijthangende hier beneden an desen brieff ghehangen. Ende wij buijerluijden voorn. hebben elcx ons
hantscrift hier ondergestelt. Den 13 e dach decembris anno duijsent vijffhondert vijf ende tsestich.
Onder de plijcke stont, bij mijn Bruijn Jansz., Christiaen Cornelisz. 1565, besegelt met een groen
wassen segele in double staerte.
Nr. 744 folio 217 d.d. 23-03-1572.
Drie carolus gulden tsiaers verschijnende den 25e maert op een huijse ende 14 hont lants in
Stompick.
Ic Adriaen Jansz. Nijerop schout inden banne van Stompwijck oerconde dat voer mij ende voer Dirck
Claesz. ende Cornelis Cornelisz. buijrluijden inden selfden banne als getuijgen hier over geroepen
ende gebeeden gecomen ende ghecompareert es Dirck Danielsz. woenende in Stompwijck ende
bekende voer hem sijnen erven ende nacomelingen wel ende wettelicken vercoft te hebben ende
duechdelicken schuldich te wesen die hoeft mans vanden broederscappe ende gilde van theijlige
eerwaerdige Sacrament dat men hout in sinte Pieters kerck binnen der stede van Leijden tot behouf
van tselfde broederschap een jairlicxe erfflicke losbaere rente van drie carolus tot twintich stuvers den
gulden tsiaers. Te betaelen alle jaers den 25e dach in maert vrij gelt sonder eenijge detractie van allen
oncosten, imposten ende andere nijeuwe ofte oude subventien hoe die oeck wesen moegen, soe wel
die bijde Coe mat ofte Staeten vande lande op eenijge renten ende hoeftsomme van dien gestelt
souden moegen werden, nijet jegenstaende die selfde sijnen ma t ordonnantie alreede gepubliceert
ofte noch te publiceren inne mochte houden clausulam derogatoere vande voersz. gestipuleerde
vrijheijden ende exemptien contrarie van desen daer van hij alhier beneffens gerenunchieert heeft
ende renunchieert bij desen. Waer of teerste jaer renten omme gecoemen ende verschenen sal
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weesen den 25e martij 1500 drie ende tsestich nae tgemeen scrijven ende soe voorts van jaere te jare
totter effectueelder aflossinge, tot twelck hij comparant tot allen tijden vanden jaere sal moegen doen
alst hem gelieft, mits teffens ende tot eenenmale opleggende ende betaelende in hooftgelde acht
ponden groeten vlaems tot zes carolus guldens stuck, mitsgaders die verschenen verloepen ende
onbetaelde renten nae beloep des tijts verschenen als die lossinge geschiet. Ende dat in paijmente
naede laeste evaluatie ende publicatie bij onssen coninck Phillipus, coninck van Spaengien als grave
van Hollant van doen. Ende was hij comparant deese voersz. jaerlicxe rente ende die hoeftsomme
vandien verseeckerende ende ijpotequerende specialicken up zijn huijs, erve, barch ende bepotinge
mit omtrent veerthien hont lants daer an legghende inden banne van Stompwick, belent ande
oestzijde die jonge kinderen van Daniel Claesz. Starre, ande westzijde sinte Katharijnen gasthuijs
binnen Leijden, an tzuijteijnde Cornelis Walichsz. ende an tnoorteijnde Stompwijcxe wech. Ende
verclaerde hij comparant bij sijnen eede voer ons schout ende buijren gedaen die voersz. landen,
huijs, barch ende bepotinge nijet meer belast te zijn dan mit zes carolus guldens siaers losrenten
deese voersz. renten ende voerts den heer zijn recht. Verseeckerende voerts generalicken op alle
zijne andere goeden, roerende ende onroerende, vercregen ofte vercrijgen geen van dien
vuijtbesondert omme bij gebreck der betaelinge der jaerlicxe rente die hoeftsomme vandien mitte
kosten daer an ende ande keur vandien te moegen verhaelen mit heerlicke ende reaele executie
vanden Hove van Hollant of mit alsulcken recht alst den houder van deesen gelieven sal willen te
procederen ende executeren. Ende hij comparant geliede hem vande hoiftsomme van deese rente al
wel voldaen ende betaelt te weesen. Compareerde mede voer ons schout ende buijren voersz. Lenert
Gerritsz. mede woenende in Stompwijck ende stelde hem selven als borge voerde voersz. jaerlicxe
rente die hoeftsomme vandien mitten costen ende was die selfde verzeeckerende ende
ijpotequerende specialicken op omtrent anderhalf margen lants, leggende inden voersz. ban. Belendt
ande oestzijde Louweris Willemsz., ande westzijde Lenert Gerritsz. selver, an tzuijteijnde Thonijs
Ghijsz. ende an tnoerteijnde Stompwicxe wech. Ende voerts generalicken alle zijne andere goeden,
roerende ende onroerende, vercregen ofte vercrijgen, geen vuijtbesondert, stellende alle die selfde
voer tgunt voersz. staet tot verbant van recht alsboven. Ende die voersz. Dirck Danielsz. beloefde
zijne voersz. borge hier van te vrijen vrij costeloes ende schadeloes te houden onder tverbant
alsboeven. Alle dinck sonder bedroch. Des toerconde hebbe ick Adriaen van Nijerop schout voersz.
deesen brief ten verlijde vanden comparanten voersz. vuijthangende bezeegelt ter presentie vande
boeven genomineerde buijren ende tuijgen die dit mede onderteijckent hebben. Opten 23e dach van
martio 1500 twee ende tseventich stilo corie. Onder de plijcke stont: Dit is [merk] Cornelis Cornelisz.
merc, dit is Dirck [merk] Claesz. merc, besegelt mit een groen wassen segelken in double stairte.
Nr. 745 folio 218 d.d. 14-10-1507.
Twee pont hollants tsiaers op 3 mergen in Soeterwoude, verschijnende Baefmis.
Ic Ghijsbrecht van Zwieten ambochtsheer ende schout in Zoeterwoude doe komdt allen luijden dat
voer mij ende den buijren hier onder geschreven gecomen is Floris Jansz. ende ghelijde dat hij vercoft
heeft coman Jan Jansz. twie pont hollandts comans paijments tsiaers ewijge ende erflicke losrenten.
Te betaelen alle jaers tot Bamisse, daer off datter eerste jaer renten verschijnen sal tot Bamisse
naestkomende ende al zoe voort van jaer te jaer tot Bamisse daer naestcomende dese voorsz. renten
te betaelen duerende tot ewijgen dage ofte ten dage vander lossinge toe. Te versien, te verhalen ende
staende up drie morgen lants, luttel min of meer bijden hoop sonder maet, gelegen inden ambocht van
Zoeterwoude voirsz. Ende heeft belegen an die westzijde IJewout Jansz. coster, an die oostzide
Willem IJewoutsz., an dat zuijtende Stompijcker wech ende an dat noortende Michiel Claesz. Ende
Floris Jansz. voirsz. loofde coman Jan Jansz. voern. dese voirsz. renten vrij te waeren jaer ende dach
als recht is ende gelijck men vrije losrenten up lant ende eijgen erve schuldich is te waren. Des sijn
voirwaerden dat Floris Jansz. voirsz. ende zijnen erven dese voirsz. renten van coman Jan Jansz.
ende zijnen erven, tot alre tijt zullen mogen lossen, vrijen ende offcopen, elcken pennijngen mit
vijfthien der zelver penningen ende mitten renten die naden beloop van der tijt verschijenen zullen
wesen als die lossinge geschien sal. Ende dat in paijmente als upten dach van huijden naden gebode
ende evaluacie ons genadichs heeren cours ende ganck heeft, dats te weten den enckele gouden
coirvorster rijnsche gulden voir acht ende twijntich stuvers, dat dubbelde vierijser voir vijftalve comans
groten ende alle andere pennijngen van goude ende van zilver nadien advenant gerekent. Ende van
desen coope beliede hem Floris Jansz. wel voldaen ende betaelt, den lesten pennijnck mitten eersten.
Hier waren an ende over als tuijgen ende buijrluijden Dirck Bartoutsz. ende Aelwijn Jansz. In
kennesse der waerheijt soe heb ick Ghijsbrecht van Zwieten schout ende ambochtsheer mijn zegel in
jegenwoerdicheijt der tuijgen voirnt. an desen brijeff ghehangen. Int jaer ons heeren duijsent vijff
hondert ende zeven upten vierthienden dach in octobris. Ende was besegelt met een groen wassen
segele in enckele staerte.
Nr. 746 folio 218v. d.d. 07-07-1536.
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Transfix.
Wij Frans Gerijt Doensz. ende Jan Heije Geritsz. schepenen in Leijden oirkonden dat voirden gerechte
quam Ghijsbrecht Ghijsbrechtsz. wever als man ende voicht van Marijtgen Heijnricxdr. zijn wijff,
erfname van Claes Pietersz. haer zoon saliger gedachten ende gaff over die hoemans vanden
heijligen eerwaerdigen Sacraments broederschip ende susterschip dat men hout in sinte Pieters
kercke binnen Leijden, als heer Willem van Zijl Pietersz., Heijnrick Michielsz., Pieter Jacobs zoen
priesteren, Jan Jansz. vuijtreder, Aelwijn Huijbrechtsz. ende Gillis Dirck Ottensz. tot des zelven
broederschip ende susterschip behoef, eenen schouten brief van Zoeterwoude daer desen brief
doersteken is, mit recht ende mit vonnisse als recht is. Ende schepenen wijsden die hoomans voorsz.
ende diet naemaels wesen zullen tot des selven broederscip ende susterschip behoef daer mede te
winnen ende te verliesen in allen schijn off Ghijbrecht Ghijsbrechtsz. voorn. inden name als vooren
zelver waere. Welcke renten inden principalen brieve begrepen den voirn. Claes Pietersz. voirtijts in
sijn leven up gecomen ende anbestorven zijn bij dode ende overlijden van Agniese coman Jan Jansz.
huijsvrouwe zijn moeije out zaliger ghedachten. In oirkonden dezen brief bezegelt mit onsen zegelen.
Int jaer ons heeren duijsent vijfhondert zes ende dertich upten zevenden dach in julio. Opte plijcke
stont J. Deijman, met twee groene wassen segelkens in dubbelde staerten deur desen brieve
gesteken.
Nr. 747 folio 219 d.d. 18-04-1466.
Twee rijnsche gulden tsiaers tot Lemuijden, verschijnende Paesschen daghe.
Ick Jacob Berijtsz. scout van Leijmuiden ende van Reijnsaterwoude, van Calslagen ende van
Vrijesecoep doe kond ende kennelic allen luijden dien desen brief sullen sien of horen lesen dat voor
mij quam Allert Willemsz. ende belijde vercoft te hebben Kerstgen Gherijt Jansz. twee rinse gulden,
twintich borgontse stuvers voor die rinsche gulden des tsiaers tot ewigen pacht op een stucke lants
ghehieten Willem snijers lant dat belent ende belegen heeft an die noortsijde of dat noorteijnde dat
griet ende an dat zuijdeijnde den Oeckwech, an dat oestzijde streckende an Baert Gherijtsz. Swet.
Ende is gelegen inden ban van Leijmuden. Ende dese voorsz. twee rinse gulden salmen betalen
jaerlicx alle jaer tot Paeschen of veertien dagen daer nae ombegrepen. Ende waer dat sake dat men
dese voorsz. renten niet en betaelden opten termijn voorsz. ende gelijcke dat men erflijck renten
schuldich is te betalen, soe soudet Kerstgen Gherijtsz. voorsz. verhalen op dit voorsz. lant of op Allert
Willemsz. goet dat hij nu ter tijt heeft of namels crijgen mach, hij of sijn nacomelingen. Ende alle den
scade ende oncost die hij daer om lede mitten renten al heel te ontfangen sonder ofbrec mit eenen
recht. Ende van desen voersz. coep belijet hem Allert Willemsz. voorsz. al voldaen ende wel betaelt,
den lesten pennic mitten eersten. Alle dinc sonder archelist ende houder des briefs maenre des
renten. Ende hier hebben aen ende over geweest als tugen Jacop Claesz. ende Dirc Matheusz. In
kennisse der waerheijt soe heb ic Jacob Borijtsz. schout voersz. desen brief bezegelt mit minen segel
hier onder an gehangen. Int jaer ons heeren dusent vierhondert ende ses ende tsestich des
achtienden dach in april. Ende was besegelt met een groen wassen segelken in enckele staerte
vuijthangende.
Nr. 748 folio 219 d.d. 17-07-1558.
Transficx.
Wij Aelbrecht Jansz. ende Jan Knijff als man ende voocht van Maritgen Jansdr. mijn huijsvrou
poerters der stede van Delft kennen ende belijden soe dat wij als recht ende wettelijcken
descendenten van Kerstgen Gerrit Jansz. onse over grotevader, vercoft te hebben ende
getransporteert, vercoepen ende transporteeren mits desen den broederscap vant theijlige
Sacraments gilde dat men hout in sinte Pieters kerck binnen der stede van Leijden, een scouten pacht
brieff van twee rens guldens tsiaers. Beginnende ick Jacob Borijtsz. schout van Lemuijden etc.,
verschinende jaerlicx te Paeschen, wesende van datum duijsent vier hondert ses ende tsestich den
18e aprilis met eenen groenen wassen segel besegelt daer desen brijeff op duersteken is. Ende wij
Aelbrecht Jansz. ende Jan Knijff voornt. bekenne ons vande voernt. broederscap wel ende ten volle
betaelt te sijn in goede gerede pennijngen die wij kenne ontfangen te hebben over dese coop, den
lesten pennijnck met den eersten. Arch ende list vuijt gesondert oircondt elcx onse naeme hier onder
gescreven bij ons selfs hant. Ende tot meerder sekerheijt soe wij selver geen zegelen ghebruijken,
hebben wij gebden die eerbaer mannen poorteren der stede van Delft Cornelis Franchoijs van
Bodeghem schout van Hoff van Delft ende Mr. Cornelis Cornelisz. Block eertijts scout van Vrienban,
dit over ons te willen besegelen, twelck wij persoenen voorsz. ter bede van Aelbrecht Jansz. ende Jan
Knijff gaerne gedaen hebben. Opten 17e julij anno 1500 acht ende vijftich. Ende was ondertekent, bij
mij Aelbrecht Jansz. [merk], Jan Knijff als man ende voocht van Marijtgen Jansdr. mijn huijsvrouwe.
Ende was besegelt met een roden wassen segele ter rechter sijde met een groen wassen segele ter
slincker sijde deurden voorsz. principalen brieve gesteken wthangende besegelt.
Nr. 749 folio 219v. d.d. 14-04-1581.
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Copie.
Kanttekening: Dese brieff (niet te lezen, erg vaag).

Wij Pieter Pieter Joorisz. ende Cornelis Gherijt Dircxz. schepenen in Leijden oirconden dat voor ons
ghecomen ende verschenen es Mr. Ghijsbrecht Joorisz. eertijts pastoor ende canonick vn Ste.
Pancraes kercke binnen der voorsz. stede ende bekende ten behouve vande meesteren vande armen
wesen dezer stede opgedragen ende overgegeven te hebben, zulcx hij opdrouch ende overgaff
mitsdesen een besegelden schouten erfpacht brief van drie gouden keijser carolus guldens ende een
halven van 40 grooten tstuck, jaerlicx spreekende op Henrick Florisz. woonen tot Zwadenburgerdam
opten Burch, verschijnende Lichtmisse daege. Specialick verseeckert op de helft van zeven morgen
lants, bij den hoop zonder maet mette helfte van de huijsinge, erve, barch ende potinge dair op
staende inden ambachte van Swadenburgerdam voersz. van date den 14 e junij anno 1500 negen en
dertich, mitsgaders alle selfs recht ende aenseggen die hij comparant daer aen was hebbende. Ende
zoe … het hijpotheque ende landen voor den voersz. erfpacht verbonden bij edictie bevonden werde
nijet genouchsaem te wesen beloofde hij comparant tvoorsz. ende tcort mit zijn eijghen goeden te
voldoen die hij alle ende gheenen van dien uijtgesondert tot dien eijnde hielde subiect allen sheeren
rechten ende rechteren, des hij comparant aen hem behielt de lijftochte aende voorsz. brief zijn leven
lang geduerende. Ende dit al in betaelinge van een pacht mitten houde van twintich stuvers mit de
verlopen pachten vandien die opte huijsinge ende erve staende ende ghelegen inden Houstraet,
ghecomen van Pouwels Foijnsz. verseeckert ende bij schepenen vonnisse afgeschat es geweest.
Ende tgundt daer en boven bevonden zal werden te over en heeft hij tselve mitsgaders die pachte of
renthe van 20 st. jaerlicx daer mede hij de voorsz. huijsinge ende erve staende ende gelegen als
boven weder vercocht heeft houdende daer an zijn lijftochte als vooren de voirsz. arme wesen
puermentelick ende in rechter aelmisse gegeven ende geschoncken heeft ende wilde dat tselfde
zoude strecken als onwederroupelicke gifte diemen noemt onder den levenden. Twelck jonge
Garbrant Meesz. ende Claes Cornelisz. van Noordt in personen verschenen zijnde ende vervangende
haer mede broederen alle meesteren vande voorsz. arme wesen, ten behouve vande zelve wesen
mitsdesen over danckelick aennaemen. Des ten oirconden desen met onsen zegelen bezegelt opten
14e aprilis inden jaere vijfthienhondert een en tachtich. Onder die plijcke stont J. van Hout ende was
bezegelt met twee groene wasse zegelen in dubbelde staerten vuijthangende.
Nr. 750 folio 220v. d.d. 07-11-1589.
Een twaelffdendeel ende een derdendeel van een huijs, schuijer ende geboomte ende acht
margen lants inden ambocht van Voorschoten. Ende de vordere wooninge ende landen staen
hier vooren folio 37 verso ende 38. Inde lade 18.
Copie.
Gesijen bijden Hove van Hollandt, tinterdit, exploicten, acten ende andere munimenten den Hove van
Hollant overgegeven van weghen Marten Gerritsz. controleur vanden Hove van Hollandt als curateur
vanden desolaten boel van wijlen Sijmon Sijmonsz. ende zijn huijsvrou, impetrant van willich decreet
op ende jegens allen den gheenen die eenich recht, actie ofte toeseggen zouden willen protenderen
op de goeden hijer naer breeder te declareren, gedaechdens in tselve cas proponderende den voorsz.
impetrant bijde middelen van zijn interdit, dat in levende lijve geweest waeren Sijmon Sijmonsz. mit
zijn huijsvrouwe woonende beijde in haer leven tot Voorschooten, haer generende mit landt neringe
ende bouwerije. Dan alsoe die voorsz. goede luijden in deur het gemeen als noch andere perticuliere
ongelucken groote schaede geleden hadden. Soe wast dat die zelvighe naer haer overlijden
achtergelaeten hadden eenen zeer desolaten ende ongereede boel, mit veel intricate schulden
gemolueert tot boe…dinghe ende bereddinge vanden welcken den impetrant alhijer bij die vande
gerechte van Voorschooten gecommitteert was geweest, vermogens de welcke den impetrant alhijer
mit goet believen vande crediteurs ende ten overstaen van beijde de gerechten voornomt opgeveijlt int
openbaer naer voorgaende pleckinge van billietten, een twaelffdendeel ende een derdendeel in een
huijs, schuijr ende geboomte, mitsgaders acht margen lants inden ambachte van Voorschooten.
Belent aende oostzijde heer Floris van Wingaerden, zuijt de Vliet, west derffgenamen van Pieter
Jansz., noort de heerenwech, mit belastinge van veerthijen gulden ende een praspenninck tsiaers
toecomende derffgenamen van wijlen jouffrouwe Clementia Hannemans mit noch twee ende twintich
stuvers, toecomende tweeshuijs van Leijden, beijde te lossen den penninck sesthijen. Waervan
cooper gebleven was Pieter Joris zoen tot Leijden voorde somme van twee ende dartich ponden
grooten vlaems, deene helft gereet ende dander binnen de tijt van drie maenden daer aen volgende.
Ende alsoo hij impetrant belooft hadde den …. de voorsz. partijen van huijs, schuijr, geboomte ende
landen te leveren bij willich decreet van desen Hove. Soo hadde dimpetrant hem geaddresseert
aenden voorsz. Hove ende op sijn deuchdelijck te kennen ghenen gelicht mandement int selve cas
dienende in communi forma. Twelck mandement bij hem opde sonnendagen ende marctdagen naer
behooren gedaen explicteeren ende gedachvaert waren alle die gheene die eenich recht ofte actie
opde voorschreven parchelen zoude willem pretenderen. Ten eijnde zij souden compareren ten
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gepresgeerden dage voor dese Hove, omme haere gerechticheijt bekent te maken. Ende was echter
nochtans ten voorschreven dage hem luijden gerefigeert nijemant gecompareert. Sulcx dat opten een
en twintichsten februarij anno 1500 twee ende tachtich jegens de non comparanten gedecerneert was
het eerste deffault. Opten 19e martij het tweede. Opten tweeden maij daer an volgende het derde
deffault, tot zulcken prouffijte als naer rechten, vuijtgesondert jegens Cornelis van Dam als procureur
van Niclaes Adriaensz. als man ende voocht van Trijntgen Jansdr. ende hem starckmakende voor
Hendrick Jansz. haer broeder ende de andere gemeene erffgenamen van wijlen Marijtgen Pieters die
hem opposeerden pront apudacker, mitsgaders Anthonis van Slichtenhorst als procureur van Claes
Dircxz. van Montfoort soe hij procedeert die sustiteerde dat die vercofte landen belast zouden blijven
met een erfpacht van twee gulden tsiaers. Behouden zijn recht van preferentie nopende tverloop
vandien. Van welcke oppositie den voornomden Anthonis van Slichtenhorst inden naeme als boven
naederhandt wederomme hadde geresilieert. Ende was voorts den impetrant vuijt crachte vant voorsz.
darde deffault geadmitteert zijn interdit daer te leggen ende verleent aen ander mandement omme ex
super abundant alsnoch de voorschreven deffaillienten te doen dachvaerdeb, ten fijne als vooren
omme tvoorscreven interdit te sien verifieren. Vuijt crachte vande welcke vierde mael gedachvaert
sijnde, alle die gheene die eenich recht, actie ofte toeseggen zouden willen pretenderen up de
voorschreven vercofte parchelen jegens den 15e octobris anno ’82 voorleden, dan en waeren achter
nijemant van de voorsz. opposanten gecompareert die hem partije maecken wouden ende jegens
dinterpositie vanden decrete eenichsins hadden willen opposeeren. Sulcx dat tegens hemluijden non
comparanten verleent was het vierde deffault ende acte omme gevoucht te werden bij het interdit.
Dien volgende hadde den voorsz. impetrant van zijn interdit mitte verificatie dair toe dienende onder
den Hove gedient ende rechts begeert. Tvoorschreven Hoff met rijpe deliberatie van raede
deurgesijen ende overgeweegen hebbende alle tgunt dat te materie dienende was inden naeme ende
van wegen der hoger overheijt ende graeffelicheijt van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslant heeft den
voorsz. deffailianten ende elcx van hem voor tprouffijt ende vuijt machte vande voorsz. deffailanten
versteken ende versteeckt het selve Hoff mitsdesen van allen exceptien declinatoir dilatoir decemptoir,
defentien weeren recht actie ende toeseggen die zij ende elcx van hem in desen hadden mogen doen
proponeren ende pretenderen aen oft opt voorscreven twaelffdendeel ende een dardendeel in een
huijs, schuijr ende geboompte, mitsgaders in acht margen lants gelegen inden ambochte van
Voorschooten. Interponeert het decreet opte vercoopinge proclamatie ende andere solempniteijten in
desen gedaen ende gehouden. Onterft den voorsz. impetrant vercooper ende allen anderen vande
voorsz. goeden ende landen, ervende, vestigende ende decreterende dair inne mits desen den
voorsz. cooper ofte actie van hem hebbende, omme te moegen gebruijcken, behouden ende besitten
als vrij eijgen goet inder manieren voorsz. ende naer volgende den coop dair van mitten voorsz.
impetrant gemaect. Behouden nochtans den voorsz. opposanten heur recht van preferentie opte
penningen vande voorsz. goeden gecommen ofte die daer noch van zouden moegen commen.
Imponerende hijer op den voorsz. impetrant ende deffaillianten mitsgaders allen anderen een eeuwich
(swingen) ende filentium. Gedaen inden Hage bij meesters Jeronium van Borre, Leonart Casembroot,
Arthus van Bredenroede, Diederick van Leeuwen, Frederick Verhorst ende Franchoijs de Coninck
raetsluijden van Hollant ende geprinucheert den zevenden novembris anno 1500 negen ende tachtich.
Toirconde tzegel van Justitie hijer aen gehangen in kennisse van mij. Opte plijcke stont de Woerden.
Besegelt met een groot roden wassen zegele in double staerten.
Nr. 751 folio 221v. d.d. 22-12-1594.
Generale coopbrieff van zeeckere achte paert van vijff marghen drije hondt landts leggende
inde Monickpolder inden ambachte van Leijderdorp, bij mijn E. Heeren Staten ten behouve
vande arme weesen gepasseert.
De ridderschap, edelen ende steeden van Hollandt ende Westvrieslandt representerende de Staten
ende hooge overheijt vanden zelven landen doen te wetene dat wij tot vermeerderinge van
dincompsten van de geestelicke goederen als pastorie, benefitien, vicarien ende andere landen tot
onderhoudt vande kerckendienaeren gedesineert ten eijnde opte betaelinge der voorsz. onderhoudt te
beeter voersien mach worden noodich bevonden ende geordonneert hebben, dat tot vercoopinge der
zelver landen sal worden geprocedeert, mits dier op houdende een jaerlicxe renthe te lossen jegens
den penning achthijen ende dat de peijlinghe daer off boven dien procederende weder up renthen
jegens den penninck zesthijen sullen beleijt ende bekeert werden ten meesten dienste vander kercken
ende tot onderhoudt vanden zelven kerckendienaeren, achtervolgende de conditien ende voirwairden
daer aff bij ons gemaeckt. De welcke duer onse gecommitteerde naer voorgaende affixie van billetten
binnen de omleggende steeden ende plaetsen gedaen openbaerlick voorgehouden sijn. Daer up wij
de zelve den meest biedende ende hoochste mijnende binnen der stadt Leijden inder herberge van de
Clock met open dueren vercoft hebben ende vercoopen bij deezem den heijligen gheestmeesters tot
Leijden het achtste paert van vijff marghen drije hont landts, gecommen vande pastorie tot Leijderdorp
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gelegen int geheel inde Monicken polder. Daer van de reste iden heijligen geestarmen tot Leijden, de
kercke tot Leijderdorp ende Sijmon Heijndricxz. competeert, sonder dat de coopers vande overmaet
ijet betaelden ofte vande ondermaet ijet zullen moegen corten ofte eijsschen. Belendt int geheel aent
oost de Dwersweteringe, aent westeijnde de Leijsloot, aen noortsijde Jan Gerritsz. Boom ende aende
zuijtzijde Claes Cornelisz. Vlas cum socijs, beijde met lant gecommen vande monicken tot Leijderdorp
voornt. Daer vooren de voorn. coopers betaelt hebben in handen van onsen rentmeester de somme
van twee hondert vijff en twintich pont van 40 grooten tpont. Ende alzoo wij den voorn. heijligen
gheestmeesters belooft hebben vrije brieff vande voorsz. landen te passeeren, zoo ve…. wij ten
behouve ende prouffijte vanden voorsz. coopers van alle recht ende toeseggen dat ons ofte den
voorn. pastorie gecompeteert heeft ende competerende is aende voorn. landen. Overdraegende ende
geven alle tzelve recht, actie ende toeseggen den voorn. coopers ofte actie van hen hebbende van nu
voortaen ten eewijgen daege omme tvoorn. landt als zijluijden vrij eijghen goet te moegen
aenvaerden, gebruijcken ende daer mede haerluijden wille doen. Sonder dat wij daer aen reserveeren
eenich recht van naecoop, naestinge, lossinge ofte anders, vrij gelijck buijrlandt zonder eenige upstall,
vuijtgesondert de thijnsen, chijnsen, pachten, … hebbende natuijr van erffpacht ofte andere
diergelijcke cleijne beswaernissen, dewelcke commen ende blijven zullen tot laste vande voorn.
cooper, zulcx int opleesen vand voorwaerden expresselicken is geconditioneert. Belovende voorts
deese vercoopinge te doen approbeeren bijde tractaten van peijse ende staende te houden tegens
eenen ijegelijck. Ende dat wij dzelve landen te eewijgen daege voor allen (ecictien?) zoo se…ck als
rechtelick, mitsgaders voer alle lasten, calangien ende becommeringen sijn generael ofte speciael
voor date dezes daer up gestelt sullen vrijen ende waeren ende den eijgenaers int vrije gebruijck ende
possessie de zelver mainteneren tegens eenen ijgelijck. Nemende tot onssen laste alle feijtelicke
ende rechtelicke beswaernissen die ter oorsaecke van dien tot eenijge tijden souden moegen
opcommen aff te weeren ende den eijgenaer vandien costeloos ende schadeloos te houden tegens
eenen ijegelijck. Verbindende voorde onderhoudenisse van alle ende een ijgelijck der voorsz. poincten
de goederen ende incompsten van tgemeen landt ende Graeflicheijt van Hollandt. Stellende dzelve
ende elck vandien tot bedwanck van allen rechten ende rechteren. Belovende alle tgeene voorsz. is
getrouwelick te onderhouden ende tgewijsde van allen rechteren te voldoen. Renunchierende tot dijen
eijnde alle privilegien ende rechten ende alle tgeene dat tot wederlegginge van deezen ofte eenich
poinct vandien soude moegen bedacht ofte voorgestelt worden ende sonderlinge de rechten,
seggende dat generale renunchiatie van gheenen waerde en is, ten zijde speciale renunchiatie
voortgaen. Deroguerende oick mede soe wel des noot sij allen rechten, wetten ende ordonnantien die
hijer tegens zouden moegen strijden ofte deezen verhinderen in eenijger manieren. Ende gemerct dat
nae voorgaende ordonnantien ende placcaten opte vervreemdijnge vande onroerende goederen
gemaect tvoorsz. vercofte landt behoort getransporteert ofte overgedraegen te worden voorden
gerechte daer tzelve gelegen is. Zoe hebben wij daer toe gecommitteert ende machtich gemaect,
committeeren ende maecken machticht bij deesen Gerridt Peuijt Willemsz. van Schoeterbosch onsse
gecommitteerden raedt, omme den voorn. cooper vanden opdracht te doen voorden zelven gerechte
mette verbanden, renunchiatien ende derogatien hijer vooren gestelt. Beloevende van waerden te
houden tgeene bijden voorn. van Schoeterbosch daer inne gedaen zall worden. Belastende den
gerechten ende allen anderen daer onder tvoorn. landt geleegen is, daer toe te verstaen ende
behoudelicken brieff daer van te passeeren. Ende den voorsz. coopers als eijgenaers vandien te
erkennen ende doen kennen bij eenen ijgelick. Belastende voorts de luijden vande Reeckeninghe in
Hollandt deeze onsse brieven te visiteeren, intermeerde ende registreeren buijten coste vanden
cooper. Des toirconden hebben wij onsen zegel aen deezen doen hangen ende bij onssen secretaris
doen onderteijckenen in Sgravenhage den twee en twintichsten decembris anno 1500 vier en
tnegentich. Opte plijcque was geteeckent: Ter ordonnantie vande Staten de Rechtere 1595. Ende
bezegelt met een rooden wassen zegele vuijthangende in dubble staerten. Opte rugghen vandien
stondt gheschreven: Opten 22e februarij ontfangen vande heijligeestmeesters tot Leijden de somme
van twee hondert vijffentwintich ponden van 40 grooten tpondt, over de volle betaelinge vande coope
van een 7e paert van 5 margen 3 hondt landts, gecoemen vande pastorie tot Leijderdorp, om eens
gelts bedongen, gereet te betaelen alst blijct hijer vooren int witte van deesen verhaelt. Was
geteeckent Cornelis Testart.
Nr. 752 folio 222 d.d. 20-02-1595.
Wettijghe opdracht der voersz. landen voorden gherechte vander plecken, all waer sij
gheleeghen zijn.
Wij Gerijt Jansz. van Harmelen schout ende Reijer Andriesz. ende Cornelis Jansz. schepenen inden
ambachte van Leijderdorp oirconden ende kennen dat voor ons in personen erschenen es Gerijt Peuijt
Willemsz. van Schoterbosch gecommitteerde raedt inde collegie heeren Staten van Hollandt ende
Westvrieslandt als last vanden ende procuratie hebbende vande voorn. heeren Staten
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representerende de hooge overheijt vande zelve landen blijckende bijde voorn. brieff vandien daer
deeze onsse letteren duersteecken ende getransfixeert es. Ende heeft vuijt crachte der zelffder voor
ons opgedragen aen ende ten behouve vanden heijligen geest armen binnen der stede van Leijden
een achte paert van vijff mergen ende drije hont landts, bij den hoop zonder maet, gelegen inde
Monickenpolder inden voorsz. ambachte. Ende dit met alsulcken belenden, lasten, verbanden,
renunchiaten ende recht als den voorsz. originelen coopbrieff dat vermeldt. Ende bekende voorts hij
comparant van deeze vercoopinge ten vollen voldaen ende betaelt te weezen met zeeckere gereede
penningen inde voorsz. principale brieff vooren geroert begrepen. Des toirconden hebben wij schout
ende schepenen voorsz. deesen respectuelen bezegelt ende geteijckent upten 20 e februarij anno
1500 vijff ende tnegentich. Ende was geteijckent Reijer [merk] Andriesz. merck, Cornelis [merk] Jansz.
ende bezegelt met eenen groenen wassen zegele uijthangende in dubbelde staerten duer den
voorgaende brieve duersteecken.
Nr. 753 folio 222v. d.d. 02-11-1545.
Copia Copie.
Van drie vieredeelen ghemeen leggende inde voorgaende landen, nu competerende Sijmon
Heindricx zoon tot Leijderdorp.
Ick Alewijn Claes zoon schoudt inden ambochte van Leijderdorp doe condt allen luijden dat voor mij
quam Mouwerijn Jansz. gelijden ende bekende dat hij vercoft heeft Heijnrick Sijmonsz. die gerechte
helft van drije vierendeelen van sestalff morgen landts bij den hoop sonder maet, leggende inder
ambachte voorsz. Daer die ander helft off toebehoort den heijligen geest tot Leijden. Ende dat derde
vierendeel behoort toe die pastorij ende tgodthuijs tot Leijderdorp. Welcke landt belegen heeft aen die
zuijtoostzijde die Reguliers tot Leijderdorp, capittel tot Hogelande ende Alewijn Claesz. ende aen die
noortwestzijde die voorsz. Regulieren, streckende vande Otwech tot die Dwersweteringhe toe. Welck
landt geheeten is die Hoeve. Ende Mouwerijn Jansz. voorsz. belove voor hem ende voor zijnen erven
ende nacoemelingen de voorsz. rechte helft van drije vierendeelen van zestalff margen landts in
manieren voorsz. Heijnrick Sijmonsz. voorn. ende zijne erven vrij te waeren, jaer ende dach als recht
is ende alle commer off te doen die daer nu ter tijt up staet, tot nu ter tijt toe, gelijcken buerlant alsmen
vrij landt ende eijgen erve inden voorsz. ambocht schuldich is te waeren. Van welcke coope Mouwerijn
Jansz. voorsz. lijt ende kent wel voldaen ende betaelt te weezen van Heijnrick Sijmonsz. voorn., den
lesten penninck metten eersten. Alle argelist vuijtgesondert. In kennisse der waerheijt zoe hebbe ick
Alewijn Claesz. schout inden ambacht voorsz. desen brieff bezegelt mit mijn zelffs zegel ende hijer
onder angehangen. Daer an, bij ende over waeren als getuijgen Willem Jacobsz. ende Jan Bruijnen
zoon. Int jaer ons heeren duijsent vijffhondert vijff ende veertich upten tweeden dach in novembris.
Onder de plijcque staet geteijckent (Jotijs). Wesende vuijthangende bezegelt met een groen wassen
zegele. Voor copie vuijtgegeven ende onderteijckent.
Nr. 754 folio 223 d.d. 22-12-1594.
Seven hondt landts leggende in Zueterwoude, insghelijcx bij mijn E. heeren Staeten vercoft.
Die ridderschap. edelen ende steden van Hollandt ende Westvrieslandt representerende de Staten
ende hooge overheijt vanden zelven lande doen te wetene dat wij tot vermeerderinge van
dincompsten vanden geestelicke goederen als pastorie, benefien, vicarien ende andere landen, tot
onderhoudt vande kerkendienaeren gedestineert, ten eijnde opte betaelinge der voorsz. onderhoudt te
beeter voorsien mach wordden, nodich bevonden ende geordonneert hebben dat tot vercoopinge der
zelver landen zal worden geprocedeert, mits daer uphoudende een jaerlicxe rente te lossen jegens
den penninck achthien. Ende dat die penningen daer aff boven dijen procederende weder op renthen
tegens den penning sesthien zullen beleijt ende bekeert worden ten meesten diensten vanden
kercken ende tot onderhout vanden zelven kerckendienaeren, achtervolgende de conditien ende
voirwaerden daer aff bij ons gemaect. De welcke duer onsse gecommitteerde naer voorgaende affixie
van billetten binnen de omleggende steeden ende plaetsen gedaen, openbaerlick voorgehouden sijn.
Daer up wij selve den meest biedende ende hoochste mijnende binnen der stadt Leijden inde
herberge vande Clock met open deuren vercoft hebben ende vercoopen bij deesen de heijlige geest
meesters tot Leijden zeven hondt landts groote maet leggende gemeen in een weer van zestalff
mergen daer van den armen huijssit meesters competeert drije margen den heijligen geest meesters
nu ter tijt, darme weesen binnen Leijden eene margen ende deese pastorie de zeven hondt groote
maet als vooren sonder dat de coopers vande overmaet ijet zullen betaelen ofte vande ondermaet ijet
zullen moegen corten ofte eijsschen. Leggende het voorsz. landt inden ambocht van Sueterwoude,
gecoemen vande cure aldaer. Twelck weer is int geheel belent aende noortoostzijde de Leproesen tot
Leijden aende zuijtwestzijde joncheer van Bussenroede ende Bouwen Lenertsz., aent zuijtoostzijde de
wateringe genaempt de Zwet ende aent westeijnde de Weijpoortsche Vliet. Daer vooren de voorn
coopers betaelen sullen de somme van hondert vijffentachtich ponden van 40 grooten tpont op drie
termijnen. Te weeten een darde paert gereet, het tweede derde paert up jaersdach anno zessen
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tnegentich ende tleste darde paert den eersten januarij anno zeven ende tnegentich, alle
eerstcoemende. Ende voorts verlijden zullen een losbaere renthebrieff van twaelff gelijcke ponden
tsiaers, te lossen den penning achthijen ende te passeeren volgende tformulier daer van gemaect,
waer van teerste jaer renthe gevallen ende verscheenen sal weezen den eersten novembris anno
1500 vijffentnegentich ende zoe voorts van jaer tot jaer totte effectuele afflossinge toe. Welcken
renthebrieff jegens deese coopbrieff op dopdrachte vande voorsz. landen sal worden overgelevert
ende zullen betaelt worden zoe wel de custijngpenningen als de losbaere rentgen voorn. jaerlicx vrij
gelt zonder eenijge cortijnge, nijet tegenstaende eenige placcaten, resolutien ofte ordonnantien ter
contrarie in handen vanden rentmeester daer toe gecommitteert ofte te committeeren. Ende alzoe wij
de voorn. heijlige geest meesters belooft hebben vrije brieff vande voorsz. landen te passeeren zoe
vertijen wij te behoude ende proeffijte vanden voorsz. coopers van allen recht, actie ende toezeggen,
dat ons ofte den voorn. pastorie gecompeteert heeft ofte competerende is aende voorn. landen.
Overdragende ende gevende alle tselve recht, actie ende toezeggen den voorn. coopers heurluijden
erffven ende nacoemelingen ofte actie van hen hebbende van nu voortaen ten euwijgen daege omme
tvoorn. landt als henluijden eijgen te moegen gebruijcken, aenvaerden ende daer mede henluijden
wille doen sonder dat wij daer aen reserveeren eenich recht van naecoop, naestinge, lossinge ofte
anders vrij gelijck buijrlandt, sonder vorder upstall van eenige renthe anders als hijer vooren in deezen
es verclaert, vuijtgezondert de thijnssen, chijsen, pachten nijet hebbende natuijr van erfpacht ofte
andere derghelijcke cleijne beswaernissen, dwelcke comme ende blijven zullen tot laste vanden
voorn. coopers, zulcx int opleesen vande voorwaerden expresselick is geconditioneert. Beloevende
voorts deese vercoopinge te doen appobeeren bij alle tractaten van peijse ende staende te houden
tegens eenen ijeghelick. Ende dat wij dzelve landen ten euwijgen daege voor alle eventien soe
feijtelick als rechtelijck, mitsgaders voor alle lasten culangien ende becommeringen tsij generael ofte
speciael voor date deezes daer upgestelt zullen vrijen ende waeren ende den eijgenaers int vrije
gebruijck ende possessie der selver muniteneren tegens eenen ijegelijck. Neemende tot onssen laste
alle feijtelicke ende rechtelicke beswaernissen die ter oorsaecke vandien tot eenijge tijden souden
moegen opcoemmen aff te weeren ende eijgenaers vandien costeloos ende schadeloos te houden
tegens eenen ijegelijck. Verbindende voorde onderhoudenisse van alle ende een ijgelijck der voorsz.
poincten de goederen ende incompsten van tgemeen landt ende graefflicheijt van Hollandt. Stellende
dzelve ende elck poinct vandien tot bedwanck van allen rechten ende rechteren. Belovende alle
tgeene voorsz. is getrouwelijck te onderhouden ende tgewijsde van alle rechteren te voldoen.
Renunchieerden tot dijen eijnde alle privilegien ende rechten ende alle tgeene dat tot weder legginghe
van deezen off eenich poinct vandien soude moeghen bedacht ofte voorgestelt wordden ende
sonderlinge de rechten, seggende dat generalen renunchiatie van geene waerden en is, ten zij de
speciale renunchiatie voortgae. Derogueerende oock mede zoeveel des noot zij allen rechten, wetten
ende ordonnantien die hijer jegens zouden moeghen strijden ofte deezen verhinderen in eenijger
manieren. Ende gemerct dat nae voorgaende ordonnantien ende placcaten opte vervreemdinge van
de onroerende goederen gemaect tvoorsz. vercofte landt behoort getransporteert ofte overgedraegen
te worden voorden gerechte daer tselve geleegen is, zoe hebben wij daer toe gecommitteert ende
machtich gemaect, committeeren ende maecken machtich bij deesen Gerijt Peuijt Willemsz. van
Schoeterbosch onsse gecommitteerde raedt, omme den voorn. coopers vandien opdracht te doen
voorden zelven gerechte mette verbanden, renunchiatien ende derogatien hijer vooren gestelt.
Belovende van waerden te houden tgene bijde voorn. van Schoeterbosch daer inne gedaen sal
worden. Belastende den gerechten ende alle anderen daer onder tvoorn. landt geleegen is daer toe te
verstaen ende behoorlicken brieff daer van te passeeren ende den voorsz. coopers als eijgenaers
vandien te erkennen ende doen erkennen bij eenen ijgelijck. Belastende voorts de luijden vande
Reeckeninghe in Hollandt deeze onse brieven te visiteeren, interneeren ende registreren buijten
costen vande coopers. Des toirconden hebben wij onssen zegel aen deezen doen hangen ende bij
onssen secretaris doen onderteijckenen in s’Gravenhage den tweeentwintichsten decembris anno
1500 vier ende tnegentich. Opte plijcke stont: Ter ordonnancie vanden Staten de Rechtere 1595. Was
bezegelt met een rooden wassen zegele vuijthangende in dubble staerten.
Blijck der betaelinge vande voorsz. custijng penningen gheschreven in dorso vande voorn. brieve:
Opten 22e februarij anno 1500 vijffentnegentich ontfangen vande heijlige (geest) meesters tot Leijden
de somme van eenentzestich ponden derthien schellingen 4 penningen over den 1 e gereeden termijn
vande custijng penningen boven de laste bedongen als int witte van deezen begreepen zijn. Noch
opten tweeden aprill anno zessentnegentich ontfangen gelijcke somme van eenentzestich ponden
derthijen schellinghen vier penningen van 40 grooten over den tweeden termijn vervallen prima
januarij anno zessentnegentich. Ende noch opte 13 e junij anno 1500 zevenentnegentich betaelt ten
comptoire vanden ontfanger Coolwijck gelijcke somme van eenentzestich ponden derthien schellingen
vier penningen over den lesten derden termijn ende volle betaelinge vandie beloofde custijngen hijer
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vooren int witte van deezen geroert. In kennisse desen onderteijckent als commis vanden ontfanger
Coolwijck voornt. Was onderteijckent Cornelis Testart.
Nr. 755 folio 224 d.d. 20-02-1595.
Opdracht ende leveringhe vande voorsz. zeven hondt landts voor sijnen competenten rechter.
Wij Ghijsbart Vermij Huijbartsz. schoudt, Dirck Jans zoon ende Heertgen Reijers schepenen inden
ambochte van Sueterwoude oirkonden ende kennen dat voor ons in persone erscheenen is Gerrit
Peuijt Willemsz. van Schoterbusch gecommitteerde raedt inde collegie vande heeren Staten van
Hollandt ende Westvrieslandt als last ende procuratie hebbende vande voorn. heeren Staten,
representerende de hooge overheijt van dien zelven landen, blijckende bijde coopbrieff vanden daer
deze onse letteren duersteecken ende getransfixeert is. Ende heeft vuijt crachte de zelffder voor ons
opgedraegen aen ende te behouve vande heijligen geest meesters tot Leijden seven hondt landts,
leggende gemeen in een weer van zestalff marghen bij den hoop zonder maet, gelegen inden voorsz.
ambachte. Ende dit mit alsulcke belenden, lasten, verbanden, renunchiaten ende recht als den
zelffden originelen coopbrieff dat inhout. Ende bekende voorts hij comparant van deese vercopinghe
ten vollen voldaen ende betaelt te weezen, zoe in seeckere belooffde custijng penninghen begreepen
inde contrerolle vanden vercoopinge daer van sijnde ende die principale brieff voerengeroert, als oeck
bij seeckere rentebrieff daer van up huijden gepasseert. Des toirconde hebben wij schout ende
schepenen voorn. deezen ten verlijde vande voorn. comparant respective bezegelt ende geteijckent.
Upten 20e februarij 1500 vijff ende tnegentich. Ende was geteeckent Dirck Jansz., Heertgen Reijers.
Stont upte ploije D. Egmont 1595. Bezegelt met eenen rooden wassen zegele duersteecken duer den
voorgaende vuijthangende in dubble staerten.
Nr. 756 folio 224v. d.d. 12-12-1595.
Een vierde paert van vier margen een hondt 89 roeden landts in Monster, insgelijcx bijde
voorn. heeren Staten vercoft, eerst aen Jan Pietersz. Couck ende bijden selfden Jan aende
weesmeesteren.
De ridderschap, eedelen ende steden van Hollandt ende Westvrieslandt representerende de Staten
ende hooge overheijt vanden zelven landen doen te weeten dat wij tot dienste ende oirbaer vanden
landen ende omme de meeste schaden mette minste te verhoeden ende sadelinge de voorsz. landen
tegens het gewelt ende bedochte slavernie vande gemeene vianden te beschermen, deur onse
gecommitteerde naer voorgaende affixie van billetten binnen den omleggende steeden ende plaetsen
gedaen openbaerlick ende als meest daer vooren biedende ende hoochste mijnende binnen der stadt
Delft met open deuren vercoft hebben ende vercoopen bij deezen Jan Pietersz. Couck een vierde
paert van vier margen een hondt negen ende tachtich roeden landts sonder dat de coeper vande
overmaet ijet zal betaelen ofte vande ondermaet ijet zal moegen corten ofte eijsschen. Gecoemen
vanden covente van Marienpoel buijten Leijden ende nu aenden landen van Hollandt ende hooge
overheijt vandien vervallen, leggende tvoorsz. landt inden ambochte van Monster, belendt noortoost
Claes Pietersz. van Dijcke, noortwest Olivier Pietersz., zuijtoost ende zuijtwest Cornelis Lambrechtsz.
van der Wel. Daer vooren de voorn. Jan Pietersz. Couck betaelen sal de somme van hondert ende
veertich ponden van 40 grooten tpont op drije termijnen. Te weeten een gerecht darden paert der
voorsz. somme, den eersten martij anno 1500 zessentnegentich eerstcoemende, het tweede derde
paert een jaer naeden eersten termijn ende tleste darde paert mede een jaer naeden tweeden termijn.
Ende voorts verlijden zal een losbaere renthebrieff van thijen ghelijcke ponden tsiaers, te lossen den
penning zesthijen ende te passeeren volgende tformulier daer van gemaect. Waer van teerste jaer
renthen ommegecoemen ende verscheenen zal weesen Karsmisse anno 1500 zessentnegentich.
Ende zoo voorts van jaere tot jaere totte effectuele afflossinge toe. Welcke renthebrieff jegens deze
coopbrieff op dopdrachte vande voorsz. landen zal worden overgelevert ende sullen betaelt werden,
soo wel de custijng penninghen als de losbaere renthen voorn. jaerlicx vrij gelts zonder eenijge
cortijnge. Nijet tegenstaende eenijghe placcaten, resolutien ofte ordonnantien ter contrarie, in handen
vande rentmeester daer toe gecommitteert ofte te commiteeren. Ende alsoo wij de voorn. cooper
belooft hebben vrije brieff vande voorsz. landen te passeeren, zoe vertijen wij ten behouve ende
proffijte vande voorsz. cooper van alle recht, actie ende toeseggen dat ons ofte tvoorn. convent
gecompeteert heeft ofte competerende es aende voorn. landen. Overdraegende ende gevende alle
tzelve recht, actie ende toeseggen den voorn. cooper zijne erffgenaemen ofte actie van hem
hebbende van nu voortaen ten eewijgen daegen, omme tvoorn. landt als zijn vrij eijgen goedt te
moegen aenvaerden, gebruijcken ende daer mede zijnen wille te doen, sonder dat wij daer aen
reserveeren eenich recht van naecoop, naestijnge, lossinge ofte anders, vrij gelijck buijrlandt zonder
vorder upstall van eenijge renthen anders als hijer vooren in deezen es verclaert. Vuijtgezondert de
thijnsen, chijsen, pachten, nijet hebbende natuijr van erffpacht ofte anders diergelijcke cleijne
beswaernissen die welcke commen ende blijven zullen tot laste vande voorn. cooper, zulcx int
opleesen vande voorwaerden expresselicken is geconditioneert. Belovende voorts deese vercoopinge

Dit document is afkomstig van www.hogenda.nl

Klik hier voor het totale register van Hogenda bronnen.

te doen approbeeren bij alle tractaten van peijse ende staende te houden tegens eenen ijgelijck ende
dat wij de selve landen ten eeuwijgen daegen voor alle evictien soe feijtelick als rechtelick mitsgaders
van allen lasten, calangien ende becommerijngem tzij generalick ofte speciaelick voor date deses daer
up gestelt, zullen vrijen ende waeren ende den eijgenaers int vrije gebruijck ende possessie der zelver
maincteneeren tegens eenen ijegelijck coemende tot onssen laste alle feijtelicke ende rechtelicke
bezwaernissen die ter oorsaecke vandien tot eenijghe tijden souden moegen opcommen aff te weeren
ende den eijgenaers vandien costeloos ende schadeloos te houden tegens eenen ijgelijck. Verbinden
voorde onderhoudenisse van alle ende een ijegelick der voorsz. poincten de goederen ende
incompsten vant gemeen landt ende Graeflicheijt van Hollandt, stellende de zelve ende elck vandien
tot bedwanck van allen rechten ende rechteren. Belovende alle tgeene voorsz. is getrouwelijck te
onderhouden ende tgewijsde van allen rechten te voldoen. Renunchierende tot dijen eijnde alle
privilegien ende rechten ende alle tgeene dat tot wederlegginge van deezen ofte eenich poinct
vandien soude moegen bedacht ofte voort gestelt worden ende sonderlinge de rechten, seggende dat
generalen renunchiatie sonder voorgaende speciale van geender waerden en is, ten zij de speciale
renunchiatie voorgae. Deroguerende oock mede zoo veele des noot zij allen rechten, wetten ende
ordonnantien die hijer tegens souden moegen strijden ofte deezen verhinderen in eeniger manijeren.
Ende gemerct dat naer voorgaende ordonnatie ende placcaten opte vervreemdinge vande onroerende
goederen gemaect tvoorsz. vercofte landt behoort getransporteert ofte overgedraegen te wordden
voorden gerechten daer tzelve geleegen is. Zoe hebben wij daer toe gecommitteert ende machtich
gemaect, committeeren ende maecken machtich bij deezen Gerrit Peuijt Willemsz. van Schoeterbosch
onsse gecommitteerde raedt, omme de voorn. cooper die opdrachte te doen voorden zelven
gerechten metten verbanden, renunchiatien ende derogatien hier vooren gestelt. Belovende van
waerden te houden tgeene bijden voorn. van Schoeterbosch daer inne gedaen zal worden.
Belastende den gerechten ende allen anderen daer onder tvoorn landt geleegen is daer toe te
verstaen ende behoorlijcke brieff daer van te passeeren ende den voorn. cooper als eijgenaer van
desen te erkennen ende doen erkennen bij eenen ijgelijck. Belastende voorts de luijden vande
Reeckeninge in Hollandt deeze onsse brieve te visiteeren, interneeren ende registeren buijten costen
vanden voorn. cooper. Des toorconden hebben wij onssen zegel aen deezen doen hangen ende bij
onssen secretaris doen onderteijcken inden Haege den twaelffden decembris anno 1500 vijff ende
tnegentich. Stont upte plijcque: Ter ordonnantie vanden Staten de Rechtere. Was bezegelt met een
roeden wassen zegele vuijthangende in dubble staerten. De ruggen was houdende aldus; den 8 e junij
1596 hijer up bij mij on(der)gescreven als rentmeester van tconvent van Marienpoel ontfanghen de
somme van ses ende veertich ponden derthijen schellingen vier denier te 40 grooten tpondt ende dat
over den eersten gereeden termijn int witte van deesen geroert. Gheonderteijckent Claes van
Montfort. Ende op een nijeuwe item den 24 e april zeven ende tnegentich ontfangen bij mij
ondergescreven als rentmeester vanden convente van Marienpoel, de somme van ses ende veertich
ponden dartien schellingen vier denier te 40 grooten tpondt ende dat over den tweeden termijn int
witte van deesen geroert. Gesubsigneert Claes van Montfoort.
Nr. 757 folio 225v. d.d. 21-03-1596.
Verlij ende transportatie der zelver lande onder sijnen wetttijghen plecke ende rechter.
Wij Adriaen Wormbrechts zoon ende Claes Claes zoon schepenen inden ambocht van Münster
oirconden dat voer ons gecommen is Gerijt Peuijt Willemsz. Schoeterbosch als procuratie ende last
hebbende vande E. heeren Staten van Hollandt ende Westvrieslandt representeerende de hooge
overheijt der zelver, blijckende bijde coopbrieff van dien daer deur onsse letteren doorsteecken zijn.
Ende heeft vuijt rechte der zelver voor ons opgedraegen ten behouve van Jan Pietersz. Couck een
vierden paert van vier marghen een hondt negenentachtich roeden landts leggende inden voorn.
ambachte, begreepen inden zelven doorsteecken brieff met alsulck recht van verbandt, renunchiatie
ende derogatie als de zelven duersteecken brieff inhout. Ende bekende hem van deeze coope
voldaen ende betaelt te zijn. Toirconden hebben wij schepenen voorn. deezen beneden coopbrieff
getransfixeert met onsen gemeene segele bezegelt. Up den 21 e martij 1500 zessentnegentich. Ende
was bezegelt met eenen groene wassen zegele duer den voorgaende gesteecken vuijthangende in
dubble staerten ende onderteeckent G. van Middelburch.
Nr. 758 folio 226 d.d. 16-04-1596.
Cessie ende opdracht der voorsz. lande bij Jan Pietersz. Couck ten behouve vande voorn.
huijse ghedaen.
Wij Adriaen Wormbrechts soon de Backer ende Claes Claesz. Smeeden schepenen inden ambachte
van Monster ter oirkonden ende kennen dat voor ons ghecoemen ende ghecompareert is Jan
Pietersz. Kouck woenende tot sGravesande ende heeft voor ons getransporteert, gecedeert ende
upgedraege gelijck hij transporteert, cedeert ende opdraecht mitsdeezen den meesters ende
regierders vande heijligen geest armen tot Leijden tot profijte vanden zelven armen, een vierde paert
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van vier margen een hondt negenentachtich roeden landts bij den hoop sonder maet, sonder dat de
coopers vande ondermaet ijet zullen moegen corten ofte eijsschen ofte vande overmaet ijet betaelen,
gelegen binnen onssen voorsz. ambachte in aller manieren, belendt ende belegen naer luijt ende
inhouden vande brieven van transporte, onder deese onsse jegenwoirdijge duergesteecken ende vast
gemaeckt is. Met alzulck recht van verbandt, renunchiatie ende derogatie als hem comparant vuijt
crachte vanden zelven brieff competerende is. Bekende hem van deesen transporte, cessie ende
opdracht alle voldaen ende wel betaelt te weesen den lesten penninck metten eersten. Belovende
voor hem sijnen erven ende naecoemelingen die voorsz. landen te vrijen ende te waeren nu ende ten
eeuwijge daegen van alle commer ende ongevall die bij hem voor date van deesen daer up soude
moegen zijn gestelt. Sonder arch ofte list. In oirconde hebben wij schepenen voorn. deesen brieff deur
dvoorsz. brieven getransfixeert met onssen gemeen zegele bezegelt. Upten 17 e aprilis 1500 zessent
negentich. Was geteeckent G. van Middelburch ende bezegelt met eenen groenen wassen zegele
duer de voorgaende twee gesteecken vuijthangende in dubble staerten.

NAAMLIJST
Aecht – meester 96
Aechtensz. Philips 233
Pieter 262
Aalbrecht – de houtzager 392-394
Aalbrechtsdr. Geertruida 223
Aalbrechtsz. Dirk 405-409-514
Jacob Dirk 62
Gerrit 651
Gerrit – van Noortich 252
Huig 639
Claas Jan 430
Meins 227
Pieter 392-394
Willem 241-366-415-423-659-712-735
Zaars 699-701
Aaltrudensz. Heindrik 144
Aalwaar 415
Aer Roelof van der 103
Aartsz. Adriaan 382
Anthonis 610
Dammas 688
Gerrit 474
Heindrik – Vaster 611
Jacob – Spruijt 696
Jan 471-682-689
Claas 713-726
Cornelis 615
Simon 450
Abbenbrouck Gerrit Jansz. van 734
Adamsdr. Fijtgen 129
Adamsz. Dirk 538-644
Vries 591
Adensz. Jacob 248
Claas 16-17-18-19
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Adriaansdr. Catharina – van der Bouchorst 591
Adriaansz. Adriaan 705
Dirk 452-456-500
Mr. Frans 118-649-654-657-670-671-673
Jan Huig 654
Jacob 53
Jacob – Stalpaart van der Wielen 605
Jan 368-480-659-661-662-663-669-670-671-673-674-675-677-678-680-681-690
Jan – Willemsz. 654
Jan – Willem Bouwensz. 657
Claas 54-362-373-531-650-750
Adriaan Claas 654
Cornelis Claas 366
Cornelis 648
Lenert 626-634-705-743
Pieter 368
Pieter – Storm 692
Reier 698
Roelof 704
Tieman 420-421
Willem 687-704
Adrichem Adriaan Florisz. van 7-91-156-566-570
Jan van 661
Willem van 562
Agatha 3-83-293-351-501-502-522-539-565
Agniesgen 50-480-746
Aken Pieter Harmansz. van 528
Tiel van 135
Alewijn – de kammaker 61
Alewijnsz. Adriaan 666
Dirk 533
Frans Dirk 696
Pieter Pieter Dirk 16-334
Gerrit 472
Jan 89-249-469-561-690
Jan – Dirksz. 539
Claas 340-341-541-616-735
Claas – Claasz. 651
Jan Claas 724
Willem 411
Alida 14-32-47-103-128-154-197-252-266-319-358-388-485-531-552-563-598-611-660-665-713
Alida – de begijn 622
Alkemade Heer van 657
Alida van 552
Alida Dirksdr. van 155
Dirk 155
Floris van 337-569
Heindrik van 152-212-418-553-574
Huig van 690
Jacob van 126-474
Jacob heren Willemsz. van 477
Jan van 24-88-552
Jan Heindriksz. van 548-644
Willem van 30-402-403-404-405-406-548-551-564
Willem Dirksz. van 155
Willem IJsbrantsz. van 559
IJsbrant Willemsz. van 375
Allensz. Jan Willem 266
Allertsz. Adriaan 7
Jan Dirk 478
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Heindrik 268
Jan 68-76-96
Gijsbrecht Claas 458-459-460
Quirijn 118-340-341-366-568-625-629-634-645-647-650-673
Willem 723
Alphen Daniel 589-590-722
Imme Jansdr. van 459
Jacob Dirksz van 216
Jan van 458-459
Jan Jansz. van 715
Mees van 68
Alijt Gerrit 693
Amelburch 398-466
Andries – meester 27
Andriesdr. Alida 321
Andriesz. Andries 688
Huig 18-108-272-459
Jan Huig 663
Jacob – van Velden 400
Mr. Claas – Huigensz. 7
Claas – Cellen 7
Mees 392-394
Mees – van Rijn 403
Philips 138-166-167-261
Reier 752
Mr. Simon 455
Anesz. Willem 520
Andriesz. Aper 631
Jacob 625
Ansijm Pieter 504
Anthonisdr. Alida – van Bergen 504-505-506-508-510
Sophia 508-510
Anthonisz. Gijsbrecht 304
Arend – meester 216
de snijder 166-167
Arendsdr. Trijntgen 613
Arendsz. Adriaan 207
Anthonis 669
Arend – Pouwelsz. 3-585
Dirk 7-132-238-525-570
Dirk – Huijecoper 91-156-566
Dirk – van Lewen 476
Ewout – Gerritsz. 685
Floris – Rieland 44
Gerrit 69-126-137-444-481-560
Gerrit – Hoflant 716
Govert 724
Heindrik 593
Huig 471-520
Jacob 485
Jan 68-195-522-533-611-624-653-714-716-732
Jan – Gerritsz. 486
Jan – Pouwelsz. 4-97-385-386-398-466-558-573
Jan – Rutgaartsz. 612
Jan – van Beringen 184-418-438-486-574-602
Jan – die Pelser 296
Claas 509
Cornelis 612
Cornelis – van der Goude 512-513
Mathijs 210
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Philips – van (den) Dam 240-350
Pieter 581-625-625-654
Pouwels 658
Vrederik 331
Willem 11-164-248-255-313-593-596
Willem – Smeets 463
Wouter 530
Arisz. Cornelis 650
Wouter 420-421
Asselijnsz. Alewijn Pieter 409-439
Arend Pieter Floris 416
Arend Pieter 155-436
Assendelft Gerrit van 211-605-635
Hugo van 605
Jacob van 526
Jacob Meesz. van 292
Ave 98-100-319-423-533
Avensz. Simon Claas 618-619
Bairdgairdesz. Pieter 213
Baafgen 635
Baer(en) Aalbrecht van (der) 708-709
Baartgen 148-249
Baijtgensz. Jacob 535
Badeloge 412
Bakenes Dirk van 586
Backer Adriaan Wormbrechtsz. de 758
Jan de 76-150-348
Backom Claas van 7-68
Banensz. Adriaan 665
Cornelis 696
Bancken Quirijn Jansz. van 671
Bant Jan 30
Barend Mr. 279
Barendsdr. Haastgen 179
Barendsz. Alewijn 391
Barend 148
Jacob 340
Huig Jan 644
Baroen Gijsbrecht 445-710
Barlaer Claas 351-522
Bartelmeesz. Alewijn 500-537-604
Gijsbrecht – Scriver 34
Jan Huig 613
Jan – Immensz. 559
Cornelis 709-711-721
Volprecht 168-169
Vrederik 535
Bartoensz. Willem 572
Bartoutsz. Dirk 419-745
Bouwen 20
Gerrit 20
Jan 255-358-401-552
Kemp 378-379
Pieter 53-444
Batselaar Huig 222-276-348
Bavensz. Jan 718
Beatris – die bloetlaatster 172
Beer Colijn 35
Beest Willem van 126
Beijs Balthasar 316-725
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Belien 228
Bendekijns Ide 28
Benthuijser Jan Lourisz. 740
Berekemoets Aafgen Jansdr. 78
Berendrecht Jan van 508-721-725
Jan Gerritsz. van 512
Melchior van 698
Nicolaas van 690-698
Willem van 440-693
Berg Pieter Jansz. 671
Bergen Adriana van den 130-131
Alida Anthonisdr. van 504-505-506-508-510
Anthonis van 512
Dirk van 722
Beringen Jan Arendsz. van 184-418-438-486-574-602
Berwoutsz. Jacob 720
Jan 182-185
Willem – de Poirter 267
Besten Jacob van 30
Betgen Claas Gijsbrechtsz. 38-208-376
Betkiaan Pieter Gerritsz. 59
Petronella 233
Betkijnsz. Claas 55
Claas – heren Roelofsz. 353
Bettensz. Louris Jan 137
Willem Jan 75
Gerrit Willem Jan 93-100-102-169-258-296-354
Bettien Claas Gerritsz. 58
Beukelsz. Gerrit 54-373-384-496-531-553
Gerrit – Butewech 362-363-374-489-657-681
Heindrik 56-57
Jan 604
Bije Gerrit Jorisz. de 605-606
Jan Dirksz. de 604
Bijen kinderen 121
Harman 36
Heindrik 35
Bienrekaert Jan 243
Bitter Harmen 231-243-253-254-257-303-322-549-591-595
Bleijswijck Heindrik Licaasz. van 219
Jan Gerritsz. 719
Liclaas van 273
Blinden Jan Cornelisz. de 316-317
Block Arend 3
Jan Joostensz. 689
Mr. Cornelis Cornelisz. 748
Sander Jansz. 496-727-728
Blommevenne Mr. Pieter Dirksz. van 445
Bodeghem Cornelis Franchoisz. van 748
Boeijensdr. Grietgen 585
Boeijensz. Gerrit Jan 21-63-184
Gerrit 62-585
Jan Gerrit 183
Adriaan Gerrit Jan 660
Kerstant 238-385
Cornelis 721
Pieter 717
Pieter Pieter 417
Boechorst Adriaan van der 151-152-153-533-543-545
Bouwen van der 152
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Dirk van der 396-500-508-511-517-551-558-591-721
Floris van der 152
Gijsbrecht van der 152-419-537-542-543-544-545-546-625-723-730
Jan van der 525
Jeroen van der 152
Catharina Adriaansdr. van der 591
Vrank van der 538
Wouter Woutersz. 351
IJsbrant Jacobsz. van der 705
Boelesonsdr. Magriet Dirk 78
Boeling Huig 131-644
Jacob 62-238-485-557-573
Boem Jan 378-379-380-381
Jan Harmensz. 598
Boemel Tiel van 35
Boemgaerde Dirk van 623
Boenen Dirk 579
Boesz. Dirk Han Huijsheers 282
Boll Mr. Jacob 426
Willem 523
Bo(e)linck Jacob 409-416
Bollairt Jan 119
Bonifacius – paus 644
Bonne Jan 351
Willem 100
Boom Jan Gerritsz. 751
Boomgaert Catharina van 538
Boomtgen Aacht Jansz. 601
Harman Jansz. 601
Jan 597-601
Coenegont Jansdr. 601
Willem Jansz. 601
Boon Geertruit 195
Jan Egbertsz. 36
Boot Mr. Vrank 610
Boritsz. Jacob 747-748
Borre Jeronium van 750
Bort Geertruit Jansdr. 195
Jan 571
Claas Willemsz. 9-10-14-58-89-90-144-172-288-299-322-330
Simon 74-107-125-180-188-265-291-307
Willem 36-95-122-180-211-258-454
Willem Dirksz. 444
Bosch Dirk van den 100-113-141-171-197-254-277-299-332-357-376-401-406-407-521
Dirk Dirksz. van den 357
Dirk Pietersz. van 403-404-405
Floris van 184-419-438-511-586
Haasgen van 512-516-517
Huig van den 40-620
Huig Willemsz. van den 39
Jacob van der 44
Jan van 21
Joost van 344
Claas van der 44
Pieter van 377-547
Pieter Dirksz. van 402
Willem van 7
Bosschuijsen Dirk van 682
Dirk Jacobsz. van 478
Floris van 119-120-185
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Gerrit van 149
Jacob van 383
Jan van 544-546
Coen van 91-153-656
Willem van 344
Willem van – de oude 3
Willem Kuijser van 464-532
Bosk Gerrit Huigensz. van 460
Boudewijn – de snijder 84-85
de hoenderkoper 242
Boudewijnsdr. Catharina 22
Luitgaard 547-723
Lijsbet 101
Boudewijnsz. Dirk 663-668
Dirk – van Zwieten 550
Harman 26-33-68-109-119-320-398-466
Jacob 713
Jan 7-437-439
Jan – Paeds 317
Jan Jan 385
Pieter Jan 388
Cornelis 666
Nanne – de Hoifsche 498
Willem 446
Jan Adriaan Willem 657
Willem Willem 366
Boijs Gerrit 303
Boijt Claas 487
Brabant Floris van 32-33
Hein van der 83
Jan van 32-141-149-171-225-638-639
Brantsz. Dirk 197
Brechtgen 358
Bredekijnsz. Willem – Spijker 307
Brederode Arthus van 750
Reinout van 434
Willem van 434
Bregge Heindrik van der 140-149-150-170
Ide van der 175
Costijn van der 42-134-148-201-204-225-278-281-349-369-617
Wouter van der 14-22
Breijn Lambrecht van 111
Bril 644
Bronstgen Gerrit 14
Broocx Willem Jacob 603
Brouchoven Jan van 682-685-689
Brouwer Jan 13
Jan Danielsz. de 102
Willem 95
Brouwershaven Mr. Cornelis van 436
Brug Huig van der 48
Bruggen Wouter van der 598
Bruijn(en) Andries de 201-321
Daniel 336
Dirk de 24-67-72-102-147-233-277-301-440
Dirk Pietersz. die 616
Evert die 101
Gerrit de 102
Gerrit Dirksz. de 104-493-495-622
Gerrit Jacob Heindriksz. de 258
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Gerrit Pietersz. die 285
Gijsbrecht die 91
Harman 129-149-267
Heindrik de 235
Heindrik Jacobsz. die 232-237-306-347
Jan (de) 39-239-241-326-474-743-753
Gijsbrecht Jansz. 375
Machtelt Jansdr. 375
Margriet Danielsdr. 73-74
Pieter die 388
Schrevel die 355-431-581-597-598
Vrank 437-447-701
Willem (den) 286-287-377
Bruneel Lois 605
Bubbe Mr. Franchois 606
Buenair Arend 99
Buije Jacob 533
Buijl Willem 202
Buijs Simon inde 598
Buijser Heindrik 347
Buijten Garbrant van 542
Buijtenwech Baartgen Simonsdr. 635
Dieuwertgen 505
Gerrit 62
Gerrit Beukelsz. 362-364-374-489-657-681
Jan Gerritsz. 705
Pieter 580
Pieter Danielsz. 584
Pieter Dirksz. 68
Pieter Gerritsz. 9-10-174-178-241-330-423-459-593-620
Pieter Gerrit Lamsz. 14
Pieter Huigensz. – van der Hant 584
Simon 340-341
Bung Jan Cornelisz. 496
Buren Jan Reinoutsz. van 562
Burch Andries van der 100-188
Arend van der 130
Dirk Huigensz. van der 533-534
Dirk Willemsz. van der 694
Grietgen van der 355
Huig Claasz. van der 194-260-289
Jacob Willemsz. van der 703
Jan Claasz. van der 205
Claas Willemsz. van der 205-206
Burchgaarsdr. Grietgen 130
Busche Dirk van den 135
Bussenroede van 754
Buttermansz. Engebrecht 470-471
Buut Reinier 605
Carlier Anthonis 635
Casembroot Lenert 750
Cellen Claas Andriesz. 7
Dam(me) Agatha van 535
Adriaan Cornelisz. van 692
Arend van den 621
Jan van den 562
Cornelis 750
Philips Arendsz. van (den) 240-350
Semeins van 559
Willem van 656
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IJsbrant van (den) 559-560-562
Damesz. Quirijn 739
Dammas – cureit 644
Dammasdr. Ave 388
Geertruida 270-271
Margriet 99
Quirijntgen 613
Dammasz. Arend 53
Frans 510
Heindrik 17-48-334-429-493-494-531
Kerstant 594
Cornelis 696-718
Pieter 533-696
Pons 741
Vincent 53
Willem 337-644
Danielsdr. Jutte 99-101-102
Margriet – Bruijn 73-74
Danielsz. Arend 380-381
Dirk 130-131-686-687-744
Heindrik 160-181
Catharina – Heindriksz. 436
Jacob 257
Jan 102-441-670
Jan – van der Haer 157
Reinier 102
Pieter 193-335-337-732
Pieter – de Brouwer 102
Pieter – Buijtenwech 584
Pieter – uten Pol 295-336
Willem 460
Dirk Wouter 68-389-436-452-523-582-583
Dirk Wouter – Pietersz. 435
Jan Dirk Wouter 445
Dankertsz. Huig 68
Deijman Jacob 54-366-367-607-630-640-645-648-651-654-659-661-663-674-700-702-729-746
Dell(e) Arend Pietersz. uter 303
Dirk uter 133-335
Margriet uter 339
Reinier Dirksz. uter 339
Delfgaeu Jan Simonsz. van 602
Delft Dirk van 160
J. 732
Clemeins Dirksdr. van 378-379-380-381
Cornelis Jansz. van 574
Dener Huig Pietersz. 476
Pieter 473
Pieter Heindriksz. 465
Diddeboisz. Heindrik 621
Dibboutsz. Dirk 539
Heindrik 40-50-60
Jacob 50
Diddensz. Jacob 76-150
Pieter 223
Diedoncxdr. Agatha 170
Diedwaar 342-621
Diedwarensz. Vrank 9-10-14-25-26-33-43-59-86-98-144-191-197-203-218-231-234-245-246-268273-288-293-302-312-327-330-332-342-350-352-521-580-588-620
Diemen Dieuwertgen Heindriksdr. van 368
Huig van 593
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Heindrik Vrankensz. van 368
Jan Heindriksz. van 368
Margriet Heindriksdr. van 368
Diertensz. Claas 570
Diest Willem Heindriksz. van 123
Dirk – de apotheker 533
de bezemmaker 255
koopman 125
de molenaar 100
parochiepaap 229
de smid 141-171
Dirksdr. Agatha 605
Agatha – van Haarlem 364
Alida – van Alkemade 155
Barbara 91-156-566
Barbara – Reiniersdr. 212
Bosch 392-393-394
Dirk(gen) Claren – van der Dobben 90
Erkenraat – Mouwerijnsz. 497-498
Fie 14
Geertgen 663
Geertruida – Mouwerijnsz. 497
Hidde 128
Hillegonda 696-697
Ide – Coenensz. 512-516-669
Immetgen 687
Jannitgen 695
Clemeins – Gerritsz. 577
Clemeins – van Delft 378-379-380-381
Lijsbeth – Coenensz. 513-517-669
Margriet 663
Margriet – Boelesonsdr. 78
Meinen – uten Waert 428-429
Neeltgen 377
Trude – Verbanen 98
Volcwijf 478-479
Dirksz. Aarst 94-166-167-401
Adriaan 455-480-509-542
Adriaan – Ottensz. de Reuck 94
Jan Alewijn 539
Allart 385
Anthonis 681
Anthonis – van Delft 678
Arend 417-498-571-623-624
Aris – Cappiteijn 653-689
Bartholomees 95-385
Bonefaas 665
Boudijn 312-428
Bouwen 248-386
Bouwen – Rampen 20
Dammas 30-92-93-335-336-337-338-644
Daniel 386
Diert 206
Dirk 7-98-183-238-262-333-436-545-553-554
Dirk – alias Dirk Jan 657
Dirk – Hillensz. 334
Dirk – van den Bosche 357
Dirk – Poes 454
Frans – Alewijnsz. 696
Gerrit 130-422-604-605
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Gerrit – de Bruijn 104-493-495-622
Gerrit – Leffus 535
Gerrit Gerrit 290
Cornelis Gerrit 749
Gillis 740
Gillis – Ottensz. 729-734-746
Goeswijn 473
Gijsbrecht – Gool 705
Heindrik 308-393-394
Heindrik – Honger van der Dobben 39
Hobbe 538
Arend Huig – Maecsz. 611
Jacob Huig 644
Machtelt Huig 275
Wouter Huig 275
Jacob 138-411-450-451-452-532-548-589-732
Jacob jonge 644
Jacob – Aalbrechtsz. 62
Jacob – Pieter Wittensz. 334
Jacob – Tiemansz. 198-199
Jacob – van Alphijn 216
Jacob – Rijck 653-689-704-705
Jacob – Suwensz. 296
Jan Jacob jonge 549
Jan 10-13-103-135-355-404-417-468-469-470-471-535-650-662-672-682-704-716-719
Jan – Doensz. 457-740
Jan – Ellertsz. 478
Jan – Jansz. 481
Jan – Coenensz. 48-68-104-108-124-158-165-175-232-235-237-306-333-334-347-375-391429-460-493-495
Jan – Wouter Danielsz. 445
Jan – de Bije 604
Jan – Muten 726
Jan – Moeijten 727
Jan – Puijsick 523
Jan – Vaender 649-658-666
Gerrit Jan 331-332
Huig Jan 103
Jan Jan 469
Willem Jan 469
Joris 605
Claas 390-405-443-507-509-510-511-552-591-591-595-680-732-734
Claas – Vrankensz. 416
Claas – van Montfoort 750
Coen 526
Cornelis 396-662-701-732
Cornelis – Domansz. 630-631-632
Cornelis – den Edelman 635-636
Pieter Alida Cornelis 457
Kors 484
Costen 484
Lenert 687
Louris – Rampen 20
Maarten 28-160-269
Mathijs 681-707
Mees 68-97
Mouwerijn 665-742
Philips 608
Philips heren 214
Philips heren – Gravenkijnsz. 84
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Pieter 111-206-386-414-431-604-665
Pieter – Woutersz. 604
Mr. Pieter – van Blommevenne 445
Pieter – van Bosch 402
Pieter – Buijtewech 68
Pieter – van den Hoec 39
Pieter – van Leijden 18-68-188-190-376-423-594-596
Pieter Pieter – Alewijnsz. 16-334
Poes 456
Reier 508
Reinier – uten Del 339
Dirk Renger – Nuweveen 581
Simon 719
Simon – Hieckensz. 545
Vop 74-123-125-163-314-323-339-429-442
Willem 333-366-373-467-479-496-515-518-543-553-602-629-634-700-702-742
Willem – van Alkemade 155
Willem – Bort 444
Willem – Matten 20
Floris Willem 661
Wouter – van der Does 333
Wouter – Smeets 412
Wouter – Stien 416
Jacob Wouter – Woutersz. 589
IJsbrant 718
Dirxzwager Jan Fijensz. 622
Dob Willem van der 8
Dobben Dirk van der 39-129-267
Dirk(gen) Claren Dirkszdr. van der 90
Heindrik Dirk Honger van der 39
Joris Willemsz. van 60
Dobbensz. Huig 249-462-468-469-502-538-539-561-563-601
Doe Gerrit Fransz. 674-677
Doen Gijsbrecht van der 86
Doenkiaan 176
Doensz. Bouwen 578
Jan Dirk 457-740
Frans Gerrit 54-65-153-200-316-340-373-457-553-590-688-700-702-724-725-746
Jacob – Gijsbrecht Jansz. 460
Willem Jacob 532
Jan Claas 104
Willem Claas 104
Cornelis 607-608-610
Mees 366-634-663-669-681-727
Sijbrant 529-536
Willem 629-635
Doern Gevaart van 15
Does Adriaan van der 436
Dirk van der 397-431-584-585
Heindrik van der 345-435-440-510-541
Jacob van der 439-734
Catharina Heindriksdr. van der 435-436
Clemeins Heindriksdr. van der 435-436
Costijn van der 440-449
Vrank van der 205-422-569-601
Willem van der 433-436-445-586
Wouter Dirksz. van der 333
Doezen Dirk Valk 30
Domansz. Cornelis Dirk 630-631-632
Donc Agatha die 140
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Dont Dirk Gijsbrechtsz. van der 504
Dorp Boudewijn van 569
Jan van 730-731
Claas Gerritsz. van 730
Claas Gijsbrechtsz. van 697-703
Seger van 653
Vrank Gerritsz. van 730
Dorpmans Catharina 259
Dovevoets Petronella 9
Driel Heindrik van 376
Jan 377
Duijnen Gerrit van der 707
Jacob Gerritsz. van 614-615-625
Duijst Maritgen 604
Duker Jan 35-290
Jan Jansz. 442
Dullaartsz. Melis 621
Durgen 603
Duveman Jan 14
Duvenvoirde kinderen van 603
Arend Jansz. bastaart van 504-506-513-683
Jan van 512-602-604
Joost van 504
Willem van 701
Dijc Willem Claasz. 355
Willem Pietersz. 339
Dijcke Claas Pietersz. van 756
Dijn Gerrit 617
Edelman Cornelis Dirksz. den 635-636
Eemse Gerrit 292
Egbertsdr. Hidegonda 626
Meinsgen 455-457
Egbertsz. David 647
Jacob 485
Jan 34
Jan – Boon 36
Egmondt D. 368-755
Dirk van 430-463-464
Adriaan van 416
Arend van 618
Gerrit Claasz. 439
Gijsbrecht van 532
Gijsbrecht Jansz. van 343-344
Eibertsz. Dirk 720
Eilaartsz. Jan 377
Eckensz. Heindrik Wouter 164
Eliasz. Pieter – Colijn 479-632-648-663-681
Elsebien 270
Emmensz. Gerrit 87-135-163-164-248-299-326-522
Ende Dirk Gerritsz. 736
Endegeest Jacob Jacobsz. van 706
Jan van 366-374-681
Catharina van 553
Engebrechtsz. Dirk 736
Gijsbrecht 231
Engelsz. Heindrik 425
Willem 7
Erkenraad 322-539-549
Erlewijn – de schoenmaker 384
Ermboutsdr. Hillegonda 181
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Ermboutsz. Gerrit – die Griemer 16-17-124-165
Ermgaard 217-533
ver 443
Ermpgen 517-518
Eshoven Mr. Heindrik van 574
Ethen Mr. Bartholomees Claasz. van 192-193
Mr. Wouter Jansz 462
Evert – koopman 123
Evertsdr. Erkenraat – Willemsz. van Lodensteijn 630-632
Maritgen – Willemsz. van Lodensteijn 631
Meingen – Willemsz. van Lodensteijn 631
Evertsz. Arend 471-663-664-665-666-667-668
Jacob 564-565
Claas Jacob 565
Pieter 732
Spronc 470-471
Willem 130
Everaardsz. Coen 134-223
Steven 172-176
Ewoutsz. Arend 663
Gerrit 724
Jan 467
Willem 745
Feec Cornelis Jansz. 709
Femeins 99-624
Femensz. Claas 498
Jacob Claas 498
Simon Claas 498
Fije 3-144-576
Fijensz. Jan – Dirxzwager 622
Florisdr. Alida 681
Florisz. A. 688-724-725-738
Adriaan 547
Adriaan – van Adrichem 7-91-156-566-570
Andries 7-392-394
Arend 626
Baarthout 709-710-711
Dirk 21-54
Dirk – Heermalen 373-725
Ewout 7-392-394
Ewout – van Velden 3-4
Floris 231
Gerrit 629-634
Heindrik 220-484-553-749
Heindrik – van Wassenaer 118-366-374-568-614-625-629-634-647-649-650-653-654-678
Heindrik – van Woirden 63
Jacob 20-68-180-322-572
Jan 4-155-447-523-526-533-534-572-590-741
Jan – die Cock 716
Jan – Vos 322
Joris 712-719
Claas 499-502
Philips 492
Pieter 346
Pieter – van Medemblick 658-659
Arend Pieter – Asselijnsz. 416
Scout 471
Simon 107
Simon – Huigensz. 457-496
Veen 456
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Wouter 626-629-634
Florij Elisabeth van 611
Foijkensdr. Clara 191
Foijkensz. Dirk – Jacobsz. 15
Jacob 11
Willem 57-88-89-90-181
Foijnsz. Pouwels 749
Foijtgen Gerrit 385-578
Willem 337
Willem – van Zijl 398-464-466-556-581-584
Franchoisz. Cornelis – van Bodeghem 747
Fransdr. Jannitgen 648
Fransz. Anthonis 629
Dirk – Gool 118-568-614-625-629
Frans 696
Gerrit – Doe 674-677
Jan – Gijsbrechtsz. 663
Joost 672
Fijtgen 514-542
Gaal Simon 138-168
Gaglenberch Claas Philipsz. van 399
Philips van 2-51-244-410-450-451-569
Gale Simon – Jan Oemen 401
Garbrantsz. Garbrant 662
Jacob 714
Jan 657
Adriaan Claas 634-647
Quirijn Claas 685
Pieter 712
Waling 355
Geere Jacob uten 644
Geerlofsdr. Ermgaard 313
Geerlofsz. Jacob 575
Geertruida 14-82-90-134-143-205-221-222-251-340-341-357-404-453-468-469-644
Geest Dirk van der 23-46-67-105-157-271-337-473-580
Jan van der 159
Pieter van der 502
Willem van der 189
Geijen 229
Geijensdr. Christina 229
Pieternella 229
Geijensz. Vinke 83-225
Rembrant Vinke 227
Geijlensz. Claas 119
Geilwijck Pieter van 70
Gel Dirk Claasz. 65-200-207-537-542-590-604
Gelisz. Michiel 720
Gellesz. Dirk Claas 382-396-500
Gelmaer Claas 487
Gelmersz. Jan 517
Gelre Jan van 34
Gelreman Gerrit 27-28-259-260
Ger Philips – Sweimensz. 423
Gerrit – koster 358
smeder 27
Gerritsdr. Clemeins Dirk 577
Gerdetiaen – Vrankensz. 644
Gerritgen 658
Heilwijf 304-305
Catharina – Nagel 286-287
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Lijsbeth 370-372-375-675
Machtelt 477
Machtelt – Jansdr. Heerman 476
Wiburch 474
Gerritsz. Adriaan 21-373-400-537-609
Adriaan – Jan Boijensz. 660
Arend 485
Jan Arend 486
IJeuwout Arend 685
Baart 662-747
Barthout 718
Boudewijn 571-722-723
Bruin 420-421-737
Dammas – Saijensz. 357
Daniel – Ramp 497-498
Dirk 4-68-95-238-389-398-405-409-452-466-471-478-491-494-523-526-533-572-576-582583-665
Dirk – Woutersz. 426
Dirk – Ende 736
Dirk – die Man 398-466
Dirk – Smaling 689-694-695
Egbert 456
Engebrecht 543
Everaart 593
Floris 355-591
Frans – Doensz. 54-65-153-200-316-340-373-457-553-590-688-700-702-724-725-746
Frans – Goel 590-659-673-735
Gerrit 1-242-457
Gerrit – Dirksz. 290
Gijsbrecht 635
Heindrik 450-451-452-699
Harman 699-701
Huig 68-211-333-513-625
Jacob 224-377-531
Jacob – van Duijnen 614-615-625
Mr. Jacob – van Zanthorst 569
Jan 68-97-185-216-355-368-383-392-393-394-414-474-519-558-713-729-740
Jan – Boeijensz. 183
Jan – Boom 751
Jan – Heije 467-479-518-648-658-729-746
Jan – Heinensz. 94-317-374-614
Jan – Lamsz. 541
Jan – van Berendrecht 512
Jan – Bleijwijck 719
Jan – Buijtewech 705
Jan – Montfoerden 355
Jan – Smalinc 577
Gerrit Jan 357
Joost 372
Kerstgen – Jansz. 747-748
Claas 2-3-29-51-109-131-185-186-187-190-193-196-209-221-244-266-378-379-380-381393-394-410-414-417-422-450-451-563-569-720
Claas – Bettien 58
Claas – van Leuwen 715
Floris Claas 502
Dirk Coenen 196-209-355-598
Colijn – Groeter 140-170
Cornelis 340-341-686-737
Cornelis – Dirksz. 749
Cornelis – de Haes 697
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Cornelis – Kuijck 670
Cornelis – van Poelgheest 674-677-685
Lenert 744
Louris 68
Ludolf 531
Maarten 750
Mees 646
Mees – Laen 577
Mees – Lijn 411
Michiel 34-39-84-145-194-214-285-300
Michiel – van der Heijde 41
Mouwerijn – Ramp 497-498
Pieter 68-505-670
oude Pieter 667
Pieter – Lamsz. 288
Pieter – Betkiaan 59
Pieter – Buijtenwech 9-174-178-241-330-423-459-593-620
Pieter – Lamsz. Buijtenwech 14
Pieter – Gool 455-509
Pieter – Heije 424
Pieter – Spranc 31
Joost Pieter 508-509-510
Simon 167-198-556-693-694
Simon – Rijswijck 41
Sijbrant – Kint 234-236
Thomas 480
Willem 465-578-644-724
Willem – Jansz. 216-495
Willem – Spoel 635
Bouwen Willem 551
Claas Willem – Swan 261
Wouter 494
Wijbrant 593
IJsbrant 11-92-93-296
IJsbrant – Sproncxz.
Gheen koopman 291
Mr. Jan 196-202
Pieter 202
Gillisz. Arend 253-254-257
Dirk 377
Michiel 386-387
Mr. Gillis Michiel 721
Gobburgsz. Pieter 83-108-268-353-521
Gerrit Pieter 163-241-359-423-567
Geije 226
Geijen veren 225-227-228
Reinier 617
Reinier veren 412-413
Godekijn – de piper 324-325
Godensz. Arend Jan 169-182
Godevaerd 133
de verwer 309
Goeden Gerrit 262-263
Willem Jansz. 385
Goesewijnsdr. Clara 453
Goetmansz. Jan 598
Gonse(n) Floris Jacobsz. 23
Gijsbrecht Willemsz. 549
Jacob 32
Gontersz. Aarst 413-638-639-640
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Gerrit 638
Gool Dirk Fransz. 118-568-614-625-629
Frans 658
Frans Gerritsz. 590-659-673-735
Gijsbrecht Dirksz. 705
Pieter Gerritsz. 455-509
Gorisz. Bartelmees 46
Jan 739
Simon 277
Goude Dirk van der 626-629-634
Gijsbrecht van der 556
Jacob van der 417
Cornelis van der 517
Cornelis Arendsz. van der 512-513
Cornelis Jan Lenertsz. van der 652-659-730
Louris van der 211-450-451
Willem van der 288
Goudevoits Ave 180
Goudraat 463
Gouter Gerrit 140-170
Goutsz. Dirk 604
Govertsz. Dirk 613-718-720
Graeflant Gijsbrecht Claasz. van 471
Graft Bartelmees van der 32-222-276-356
Gerrit van der 86-139
Jacob van der 7
Jacob – van der 366
Jan Jacobsz. van der 497
Catharina van der 457
Gravekijnsz. Dirk 225-226-227-228-229
Philips heren Dirk 84
Grebber Alida 426
Claas die 389-452-523-533-534-582-583
Pieter de 132-152-212-483-505-506-507-508-509-510-587-602
Grieken Arend van 480-699
Borwout 650
Jacob van 471
Jan van 152-212-419
Griemer Gerrit die 169
Gerrit Ermboutsz. die 16-17-124-165
Grietensz. Jan 10-58-73-144-226-267-313-522-580
Grietgen 34-101-138-535
Grietkiaan Claas 329
Groeter Gerrit de 140-170
Colijn Gerritsz. 140-170
Groot Gerrit die 718
Huig Cornelisz. de 613
Grueninck Arend 540
Grijp Claas 732
Claas Willemsz. 733
Gijben Alida coman 201
Gijbensz. Pieter 644
Gijsbrechtsdr. Belijtgen 289
Catharina 130
Lijsbeth 310-311
Catharina Machtelt 146
Margriet – Hobbensz. 410
Gijsbrechtsz. Aalbrecht 482-635
Allert 714
Anthonis 744
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Boen 715
Dietwaar 192-459
Dirk 426-683
Dirk – van der Dont 504
Jacob Doe – Jansz. 460
Ewout 683
Floris 148-214-482-644
Jan Frans 663
Gerrit 300-504-517-615-669-683
Govert 75-107-108-567
Gijsbrecht 311-482-483-708-718-721-746
Jacob 375
Jan 38-107-208-375-378-379-380-381
Jan – Coeman 382
Claas 699-701
Claas – Betgen 38-208-376
Claas – van Dorp 697-703
Krijn 740
Reinier 99-101
Jan Reinier 19-119-206-216-441-444-481
Simon 161-162-172-173-176-177-181-169-265-300-426-520-521
Splinter 55-56-57-58
Willem 344-345
Gijstgensz. Gijsbrecht Jan 423
Haer vrouwe van der 68
van der 99-101-102
Daniel van der 522
Jan van der 555-556
Marie Jansdr. van der 555-556
Jan Danielsz. van der 157
Sophie van der 71-123-145-348
Haerlem Agatha Dirksdr. van 364
Dirk van 129-146-227-228
Dirk Claasz. van 364
Claas van 383
Maarten van 18
Pieter van 142-290
Haes Gerrit Jacobsz. de 400-734-740
Cornelis Gerritsz. de 697
Mr. Pieter 445
Pieter Cornelisz. de 198
Haesbroec Machtelt van 181
Haasgen 309-312-323
Hadewij 683
Hagen Dirk 741
Hack Gijsbrecht Lourisz. 563
Hakesberch Jans 644
Hamersz. Heindrik 349
Jan (de) 364-491-492
Kerstant Jan 60-349
Kerstant 55-348
Poes 214
Dirk Poes 84
Han Dirk – Huijsheers Boesz. 282
Handt Huig van der 9-133-172-203-218-250-273-285-288-357-620
Jacob van der 234
Jacob Claasz. van der 43-98-168-191-243-245-246-253-274-302-327-562-588
Jacob Pietersz. van der 113-114
Jan Huigensz. van der 48-75-92-121-135-229-296-308-335-336-337-352-358-359-491
Clara van der 203
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Pieter Huigensz. Butenwech van der 584
Hanneman Clementina 750
Hannensz. Jacob 356
Hantsoetensz. Andries 228-275-276-277-449-617
Hardebol Dirk 302
oude Dirk 262
Haren Fie van der 68
Harinc Bartholomees 523
Harmansdr. Lijsbeth 7
Harmansz. Aarst 91-156-212-566
Boudewijn 120-430-463-481-528-529-532-571
Bridijn 269
Dibbout 1-7-525-572
Mr. Gerrit – Ramp 542
Heindrik 336-338
Jan Heindrik 534-538
Jan 552
Jan heren 154
Jan – Boem 598
Claas 7
Cornelis 486
Pieter – van Aken 528
Reinier 384
Simon 60-166-167-430-463
Sweer – van der Poll 689-704-705
Willem 271-376
Harmelen Gerrit Jansz. van 752
Hartman Jan heren 358
Hassel Jan van 104
Hasselaer Gerrit 131-533
Hautgen 480
Hede Agatha van der 205-206
Heindrik van der 456
Heere Gerrit 578
Jan 275
Heermalen Dirk Florisz. 373-725
Jacob 334-335
Heerman Arend 38-152-184-212-238-344-345-411-418-419-438-480-486-534-560-574-576-577578-587-602-603
Beukel 30-140-186-432-469-561
Mr. Dirk 435
Floris 97-488-519-603
Gerrit 8-27-85-127-145-166-315-346-369-444-468-515-565-572-692-700-702-743
Mr. Gerrit Jacobsz. 691-742
Heindrik 391
Jacob 376-483
Jan 190-375-391-418-465-570-574-594-596
Jan Jacobsz. 691
Machtelt Gerrit Jan 476
Pieter 102
Willem 19-96-102-112-115-212-249-441-517-577
Willem Pietersz. 179-190-391
Heij Floris Jacobsz. 59
Heijde Arend van der 217-328-349
Michiel van der 288
Michiel Gerritsz. 41
Heije Jan Gerritsz. 467-479-614-648-658-729-746
Pieter Gerritsz. 424
Heilensz. Rutger 55-56
Heiltgen 430
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Heimansz. Reier – van Sijs 388
Heijn Vrank Isaacsz. 111
Heindrik – de kammaker 291
de schoenmaker 14
de smid 113
Heindrikgen 355
Heindriksdr. Dieuwertgen – van Diemen 368
Durf 378
Geertruida 452
Gobburch – Paedze 533
Catharina – Danielsz. 436
Catharina – van der Does 435-436
Clemeins – van der Does 435-436
Clementia – Paedts 365-366-650-652
Machtelt – Screvelant 24-25
Magdalena 626
Margriet – van Diemen 368
Maritgen 746
Oede 482
Heindriksz. Arend 528
Daniel 435
Dirk 470-484-556-727-741
Dirk – Lourisz. 728
Ewout 699
Floris 565
Gerrit 182-183-355-452
Gijsbrecht 706
Heindrik 2-51-104-106-126-185-205-206-211-355-391-493-495-530-559-560-567-597598-664
Huibrecht 400
Huig 42-204-250
Jacob 220-221
Gerrit Jacob – de Bruijn 258
Jan 14-318-319-452-496-601-691-705-712
Jan – Harmansz. 534-538
Jan – van Alcemade 548-644
Jan – van Diemen 368
Jan – van Warmond 482-483-507-509-510-511
Claas Jan 644
Joost 205-385-532-569-571-664
Kerstant 145
Claas 7-238-266-557-573-665-688
Claas – van Lis 179
Mathijs 332
Otte 575
Philips 737
Pieter 30-234-236
Pieter – Reiniersz. 7-151-156-238-438-486-566-602-655
Pieter – Dener 465
Pieter – van Oeijen 291
Reinier 30
Simon 331-447-751-753
Vrank 739
Willem 13-14-307-336-377-400-572-622
Willem – van Diest 123
Willem – Noeijts 410
Willem – Sasigen 84
Willem – Sceriaer 127
IJsbrant 4-389-452-471-523-526-533-534-575-582-583
Heine Jacob 496
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Willem Jansz. 72
Heinendr. Agatha – van Velsen 384
Catharina Willem 611
Heinensz. Gerrit 201-302
Jan Gerrit 94-317-374-518
Jan 121-289-293
Claas Jan 336
Willem 25-32-487-489-490
Dirk Willem 248
Heijntkijn – die houtsnijder 259
Hellebreker Dirk de 487-489-490
Henegouwen Mr. Philips van 316-317-515
Hertgens Willem 68
Hesselsz. Arend – van Rolland 584
Heuijter Jan 602
Hiddensz. Dirk 127-128
Hieck Ger 552
Hieckensz. Simon Dirk 545
Hildegaardsz. Robbrecht veren 277
Hillegonda 297-355-392-394
Hildegondsz. Bartholomees 167
Hillegom Jan van 160-181-218-298-310-330-342
Claas Jansz. van 471
Hillensz. Dirk 488
Dirk Dirk 334
Jacob 181
Mr. Willem 420-724
Hobbensz. Dirk – Ramp 616
Floris 724-729
Margriet Gijsbrecht 410
Kerstant 351
Pieter 670
Hodden Arend – Vrankensz. 638
Hoifsche Nanne Boudijnsz. de 498
Hoec Pieter Dirksz. van den 39
Hoen Gerrit 543
Hoesschen Pieter den 133
Hoessensz. Aalbrecht 446
Hoeve Andries Meesz. 389
Hoflant Gerrit 559
Gerrit Arendsz. 716
Hogelande Jasper van 635
Hogestraat Dirk 33-284-293-295-297-329-351-503-504-505
Gerrit 579
Hollander Alida 159
Honger Heindrik Dirksz. – van der Dobben 39
Honthorst 3
Jan van 508-542
Horn Wouter van der 130
Horst Willem 609
Horter Machtelt 127
Hout J. van 359-364-694-697-703-704-706-749
Cornelis Meesz. van 70
Meinsgen Jansdr. van der 519
Houten Jan Jansz. van 635
Houtman 233
Houtmansz. Dirk – Kint 273
Hoven Pieter Huigensz. 23
Hovensz. Gerrit 397
Claas 401
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Huest Claas van 34
Huibrechtsdr. Margriet 68
Huibrechtsz. Alewijn 746
Daniel 94
Gijsbrecht – vermij 755
Huijecoper Dirk Arendsz. 91-156-566
Huig – priester 15
Huigensdr. Alida 681
Geertgen 696-697
Machtelt – Dirksz. 275-276
Huigensz. Andries 176
Mr. Claas Andries 7
Arend – Dirk Maecsz. 611
Bartholomees 275
Dirk 154-346-377-397-398-432-433-440-465-466-664
Dirk – van der Burch 533-534
Simon Floris 457-496
Gerrit 182-185-188-211-556
Gerrit – van Bosk 460
Gijsbrecht 459-460
Hein 336
Huig 68
Huig – van Zwieten 7-91-156-390-392-393-394-399-408-409-416-545-566
Isaac 7
Jacob 55-427-486
Jacob – Dirksz. 644
Adam Jacob 533
Jan 231-426-530-634-712
Jan – Adriaansz. 654
Jan – Andriesz. 663
Jan – Bartholomeesz. 613
Jan – van der Hant 48-75-92-121-135-229-296-308-335--586336-337-352-358-359-491
Jan – Scoef 612
Kerstant 602
Claas 98-437-438-439-486-512-516-517-573-574-585-587
Claas – Kerstantsz. 117
Mr. Gerrit Claas 343
Jacob Claas 516
Jan Claas 512
Clement 696-697
Cornelis 366-368-514-668-678-680-717
Maarten 666
Mathijs 512
Pieter 85-344-400
Pieter – Butenwech van der Hant 584
Pieter – Hoven 23
Seger 544-546
Simon 100
Verbout 51
Willem 98-234-236-315-396-443-473-500
Wouter 68-617
Wouter – Dirksz. 275-276
Huijsheers Dirk Han – Boesz. 282
Hunnen Simon 180
Hurst Claas (van der) 141-171-520-530
Hurter Daniel 352
IJde – de begijn 294
IJden 34-37-456
IJdensz. Gerrit 133
Willem 228
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Reinout Willem 222
Iepen Nellitgen van 145
IJeve 219
Immensz. Bartelmees 75-113-163-164-491
Jan Bartelmees 559
Isaacsz. Jan 2
Coen 161
Vrank 12-44-154-162-192-236-320-335
Vrank – Heijn 111
Jacob – 355
de koopman 294-404
de kreupel 14
Jacobsdr. Aafgen 591
Alida 196
Anntgen 681
Ermtruit – Phiensz. 299
IJmme 212
Jannitgen 626
Kerstijn – Wiggersz. 233
Maritgen 212-514
Pieternella 196
Stijntgen 705
Jacobsz. Abraham 654
Adam – Huigensz. 533
Adriaan 657-671
Alewijn 492-493
Andries 437
Anthonis 680
Arend 31-437-458
Bartholomees 196
Dammes 52a-53
Daniel 620
Dirk 382-572-690-717
Dirk – van Boschuijsen 478
Dirk – van Montfoort 698
Dirk – van Uijtgeest 364
Evert 697
Dirk Foijken 15
Floris 515
Floris heren 29-154-168-270-321-322
Floris – Gonsen 23
Floris – Heij 59
Frans 712
Gerrit 45-343-355-408-437-467-476-479-518
Gerrit – Heindriksz. de Bruijn 258
Gerrit – de Haes 400-734-740
Mr. Gerrit – Heerman 691-742
Gijsbrecht 375
Heindrik – die Bruijn 232-237-306-347
Heine 638
Huig 621
Jacob – van Endegeest 706
Jacob – de Meester 693
Jan 307-308-419-535-559-560-621-742
Jan – jonge Dirksz. 549
Jan – Jansz. 43
Jan – Merijncxs 72
Jan – van der Graft 497
Jan – Heerman 691
Jan – Woumans 470
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Ane Jan 302
Joost 366-368-678-705
Claas 268-296-335-378-582-693-718
Claas jonge 716
Claas – Evertsz. 565
Claas – Monnicxz. 7
Claas – Vos 734-741
Cornelis 603-645-646-719
Lambrecht 421-426
Louris 212
Pieter 3-173-177-196-422-604-662-729-741-746
zwarte Pieter 527
Pieter – Snellinck 506
Rijk 696
Simon 553
Tiemen 660
Vrank 417-420
Willem 20-96-97-425-448-553-621-753
jonge Willem 715
Willem – Broocx 603
Willem – Doesz. 532
Willem – Willemsz. 366-634
Willem – Craen 726
Willem – van Leeuwen 693
Willem – van Noerde 440
Wouter 526
IJsbrant 64
IJsbrant – van der Bouchorst 705
IJsbrant – kint 68
Jan Dirk Dirksz. alias Dirk 657
Jan – bandemaker 50
brouwer 13
houtzager 68
koopman 3-125-126
lijndraaier 91
snijder 132
voerman 10
Janmansz. Gijsbrecht 293
Janne 587
Jannitgen 302
Jansdr. Aafgen – Berekemoets 78
Anna 626
Belia 143
Elisabeth – van Rosenburch 194
Ermtuide – van Rijn 430
Femeins 143
Fijtgen – Nuweveen 378-379-380-381
Geertruit – Bort 195
Hillegonda 686-687
Imme – van Alphen 459
Jannetgen 648-681
Catharina – Codden 523
Claasgen 551
Clemeins – van Reijnsburch 205
Coenegont – Boomtgen 601
Cunera 626
Liddel – Vrankensz. 41
Machtelt 319-320-733
Machtelt – Bruijnen 375
Machtelt – Smeders 121
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Margriet 97
Margriet – van der Kerc 472
Marie – van der Haer 555-556
Maritgen 626-704-705-748
Meinsgen – van der Houdt 519
Neeltgen 663-666-680-704-705
Russent 68
Semeins 472
Stasijn 319
Trijntgen 750
Wijven 336
Jansz. Aacht – Boomtgen 601
Aalbrecht 502-748
Aalbrecht – de Man 692-742-743
Adam 540
Adriaan 362-499-542-654-728
Adriaan – Nijerop 744
Alewijn 745
Allart 96-182
Ane – Jacobsz. 302
Arend 461-540-615-710
jonge Arend 524
Arend – bastaart van Duvenvoirde 504-506-513-683
Arend – Godensz. 169-182
Arend – Vos 650
Aris 696
Barend 23-304
Barend – van Leijden 46-239-324-619
Bartholomees 96-331-572-712-715-719-724-725
Barthout 324-325-446
Boudewijn 314-323-680
Bruin 727-743
Daniel 27-71-263-287
Daniel – van Tetroede 546
Dirk 106-138-266-347-355-415-420-496-570-581-590-635-653-663-669-724-730-735-737755
Dirk coman 387
Dirk – Reiersz. 54-65-200
oude Dirk 366-554-568-610-629
Jonge Dirk 671
jonge Dirk – Reiersz. 467-479-625
oude Dirk – Reiersz. 118-373-374-467-479-490-515-518-614-634-647-649-650-654-657-659661-662-663-669-670-671-673-674-675-677-681
Dirk – Poes 14-29-61-189
Dirk – Poes van Leijden 146-192-210-219-293-342-351
Dirk – Pietersz. Poes 28-44-310
Dirk – van Zijl 3-452-477-582
Jan Dirk 481
Engel 7
Ewout 404-663-666-745
Evert 185
Everaard 143
Floris 89-400-456-668-695-701-745
Foijtgen – van Meerburch 104-531
Frans 426
Simon Gale – Oemen 401
Gerrit 99-143-159-183-244-329-354-404-443-551-695-737
Gerrit – Boeijensz. 21-63-184
Gerrit – Dirksz. 331-332
Gerrit – Gerritsz. 357
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Gerrit – Kerstantsz. 65-117-118-200-553-554-568-629-634-658
Gerrit – Corstensz. 626
Gerrit – Pietersz. 38-596
Gerrit – van Abbenbrouck 734
Gerrit – van Harmelen 752
Gerrit – van Contwijck 318
Gerrit – van den Veen 618-619
Adriaan Gerrit – Boijensz. 660
Machtelt Gerrit – Heerman 476
Kerstgen Gerrit 747-748
Willem Gerrit 216-495
Gijsbrecht 15-485-557-573
Gijsbrecht – Bruijnen 375
Gijsbrecht – Gijstensz. 423
Gijsbrecht – van Egmondt 343-344
Gijsbrecht – Lichter 7
Jacob Doe Gijsbrecht 460
Harman 46-47-718
Harman – Boomtgen 601
Heindrik 300-419-662-710-728-732-750
Heindrik – Wiggersz. 30
Heindrik – Verhout 339
Huig 28-40-60-145-215-283-315-319-513-517-613-696
Huig – Baartsz. 644
Huig – Dirksz. 103
Huig – Mansz. 309
Huig – die Meisel 598
Jacob 321-415-420-454-455-470-480-522-548-560-576-623-649
Jacob – Mathijsz. 378-379
Jacob – van der Graft 366
Jacob – van Catwijck 43
Jacob – van Tetroe 51
Jan Jacob 43
Jan 24-68-77-78-80-153-196-316-317-337-424-463-524-533-537-542-571-591-604-695-717720-733-734-738-741-746
Jan coman 221-249-266-378-379-380-381-462-468-469-470-477-502-534-538-539-561-563601-745
Jan – Bouwensz. 385
Jan – Dirksz. 469
Jan – Merijncxs 72
Jan – Vockensz. 12-31-136-305-335-338-358
Jan – van Alphen 715
Jan – Duker 442
Jan – van Houten 635
Jan – van Poelgeest 453-454
Jan – Smoer 724
Jan – Vos 56-161-262-292-309-357
Jeroen – van der Plas 670
Joachim 366-630
Joost 385
Joris 7-91-97-132-156-414-519-525-558-566-570
Kerstant 601-602
Kerstant – Hamersz. 60-239
Claas 122-176-224-272-278-281-297-328-340-341-401-487-515-548-632-644-659-728
Claas – Aalbrechtsz. 430
Claas – Heindriksz. 644
Claas – Heijnensz. 336
Claas – Claasz. 95-439
Claas – van Hillegom 471
Claas – Paedze 585
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Claas – die Pelser 271
Claas – Vos 57-128-133-163-299-311
Cornelis 183-427-660-669-696-737-738-752
Mr. Cornelis – Lenertsz. 630
Cornelis – Lenertsz. van der Goude 652-659-730
Cornelis – van Delft 574
Cornelis – Feec 709
Cornelis – Paeds 680
Agatha Cornelis 647
Costijn 36-603-612
Louris 143-446-724
Louris – Betten 137
Ludolf 247-264-265
Luit 545
Lucas 590
Maarten 366-742
Matheus 620
Mathijs 604
Mathijs – Milde 267-356
Mees 7-97-524-525
Michiel 374-467-479-518-610
Michiel – van Tetroede 732
Mouwerijn 457-496-660-672-753
Claas Oom 654
Philips 32-42-204
Philips – Oom 472
Pieter 7-23-390-404-540-607-664-716-718-724-750
Pieter – Bouwensz. 388
Pieter – Maartensz. 183-558
Pieter – Berch 671
Pieter – Vlamincx 130
Pieter – Claren 573
Pieter – van Noortich 575
Pieter – Poes 264
Dirk Poes – Pietersz. 72-128
Dirk Poes – van Leijden 146-192-219-351
Gerrit Poes 124
Pouwels 345-588
Quirijn – van Bancken 671
Reier 153-427
Reinier 453-714
Robbrecht 127
Sander – Block 496-727-728
Seger 425
Simon 187-439-484-530
Simon – Reiersz. 678
Simon – Stien 2-51-131-193-196-209-221-244-266-355-378-379-380-381-410-450-451-464550-569-581-597-598
Splinter 68
Tieman 208
Jan Valentijn – Spiegel 196
Voppe 221
Jan Vos – Vlamincsz. 443
Vrank 121-143
Vrank – Louwensz. 233
Vrederik 499
Waling 61
Wermbout 110-376-564
Wigger 222
Willem 47-96-134-180-328-385-430-547-668-683-713-741
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Willem – Boomtgen 601
Willem – Bettensz. 75
Willem – Dirksz. 469
Willem – Reiersz. 680
Willem – Kerstantsz. 568
Willem – Willemsz. 12-23-31-45-74-93-100-108-114-115-158-163-164-165-189-192-253-254255-256-291-296-339-354-259-421-442-458-459-460
Willem – Wijsensz. 343
Willem – Goeden 385
Willem – Heijne 72
Willem – Coninck 447
Willem – van Lewen 475-715
Willem – Man 217
Willem – Vos 15-99-240-350
Gerrit Willem – Bettensz. 93-100-102-169-258-296-354
Jacob Willem – Man 21-218
Jan Willem – Vos 164-312-535-622
Wouter 100-220-461-462-736
Wouter coman 185-186
Wouter – Merijncxs 72
IJsbrant – Vos 23-101-103
IJsbrant Screvelant – Vos 333-336
Jaspersz. Joost 724
Jeroensz. Dirk 696
Claas 722
Joachimsz. Jan 698
Jonge J. de 605
Joostendr. Adriana 626
Joostensz. jonge Dirk 736
Heindrik 508
Huig 411
Jan 696
Jan – Block 689
Wigger 675
Jorisz. Dirk – Schooneman 695
Gerrit 603-604
Gerrit – de Bije 605-606
Gijsbrecht 749
Claas 496
Mein 739
Pieter 750
Margriet Pieter 558
Pieter Pieter 749
Willeboort 725
Willem 629-661
Josephine 471
Josephsz. Floris 176
Pieter 130-567
Jude Simon 179
Jutte 7-14-75-133-136-352-522
Kaede Pieter Willemsz. van der 740
Calkeren Dirk van 68
Caluwen Claas den 487-488-489-490
Camerlinc Pieter 494
Campe Claas Willemsz. uten 639
Mr. Cornelis uten 602
Rutger Willemsz. uten 277-279-280
Cappiteijn Aris Dircxz. 653-689
Karel keizer 365
Karreman 540
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Catharina 96-125-126-130-135-201-209-216-219-242-288-291-355-375-377-417-418-552-601-624655-656-717
Catwijck Jacob Jansz. van 43
Keij Pieter 445
Keijser Catharina 119
Claas de 141-171
Willem 137
Kempes Kerstijn 674-677
Kennincx Jan Pietersz. 543
Kerc Jacob van der 539
Margriet Jansdr. van der 472
Kerken Dammas van 192
Kerstantsdr. Ermgaard 181
Kerstantsz. Ermbout 494-495
Gerrit 345
Gijsbrecht 733-734-735
Claas Huig 117
Jan 64-65-199-200-217-244-578-586-653
Jan – Stoop 455-507-738
Gerrit Jan 65-117-118-200-553-554-568-629-634-658
Willem Jan 568
Kerstant – Cristges 230
Claas 68
Philips 159
Wermbout 355-377-431-440-444-550-581-597-598
Willem 7-12-23-25-31-45-59-87-90-136-144-195-197-218-243-244-248-251-263-264291-293-303-308-322-326-327-332-338-342-350-352-458-549-592-595
Kerstijn 43-62-132-155-156-185-211-212-226-565-566-710
Ket Jacob Willemsz. 689
Claas 626-629
Cornelis Willemsz. 695
Kickaerts Jan 324-325
Kint Aalbrecht 68
Dirk 34-35-36-37
Dirk Houtmansz. 273
Gijsbrecht 470-563-601
Sijbrant Gerritsz. 234-236
IJsbrant Jacobsz. 68
Claas de draaier 292-644
de gorter 67
kolfmaker 530
koopman 48
de koster 259
die lacher 250
Claasdr. Alida 584
Ave 191
Hadewij 272
Janna Lijsbeth 584
Catharina 533-563
Lijntgen 249
Lijsbeth 631
Lijsbeth – Vrankensz. 423
Maritgen 626-681
Pietertgen 626
Claasz. Adriaan 664-667-678-691
Adriaan – Adriaansz. 654
Adriaan – Garbrantsz. 634-647
Alewijn 88-672-713-714-753
Claas Alewijn 651
Allart 99-175
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Bartholomees 519
Bartholomees – van Ethen 192-193
Boudewijn 727
Boudewijn – vir Naneldesz. 588
Burch 666
Dammas 3
Daniel – Starre 744
Dirk 285-297-548-549-591-732-744
Dirk – Gellesz. 382-396-500
Dirk – Willemsz. 404-416
Dirk – Wittensz. 299
Dirk – Gel 65-200-207-537-542-590-604
Dirk – van Haerlem 364
Floris 30-120-269-377-388-431-440-463-464-470-481-528-529-532-550-563-571-581-601
Floris – Gerritsz. 502
Floris – Willemsz. 597
Gerrit 412-478-579
Mr. Gerrit – Huigensz. 343
Gerrit – Severijnsz. 202
Gerrit – Egmont 439
Gerrit – die Vroede 199-557
Godevaart 138
Govert 478-479
Gozewijn 164-248-251-299-522
Gijsbrecht 646
Gijsbrecht – Allartsz. 458-459-460
Gijsbrecht – van Graeflant 471
Heindrik 46-107-351-663-664-713
Heindrik – Tierloot 708-714-715-716-717-718-721-738
Heintgen 103
Huig 40-132-283-512-685-696
Huig – van der Burch 194-260-289
Isaac 500
Jacob 65-168-200-374-422-461-487-576-590-728-747
Jacob grote 202
Jacob – van der Hant 43-98-168-191-243-245-246-253-274-302-327-562-588
Jacob – Tuijnincx 390-399
Jan 2-26-61-102-131-144-151-166-167-187-193-436-538-569-658-663-666-688-691-710717
Jan – Alewijnsz. 724
Jan – Doenensz. 104
Jan – Huigensz. 512-516
Jan – Lam van Zijl 564
Jan – Cornelisz. 63-252-446-496-518-553-658
Jan – Reiniersz. 112-115
Jan – Willemsz. 2-51-68-244-378-379-380-381-388-410-414-432-450-451-466
Jan – Woutersz. 54
Jan – de Blinden 316
Jan – van der Burch 205
Jan – Veen 21-63-184-344-345-411-511-551
Jan – van Zijl 130
Claas Jan 95-439
Claas 21-63-182-207-252-329-341-382-390-396-399-400-403-446-462-497-498-511-526537-542-551-553-607-608-688-724-757
Claas – Willemsz. 51-68-209-221-249-397-468-469-477-502-534-536-538-539-561-563
Claas – van Noortich 69-137
Claas – Smeeden 758
Cornelis 366-650-651-740
Cornelis – Adriaansz. 366
Lenert 611
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Louris 31
Maarten 513
Mathijs 517
Mees 519-719
Michiel 400-421-666-745
Michiel – van Leeuwen 693
Mouwerijn 238-363
Philips 478
Pieter 7-305-389-591-595-741
Quirijn 648-649-725-740
Quirijn – Garbrantsz. 685
Claas Reier 537-671-680
Mr. Reinier 461
Mr. Reinier van 462
Reimbrant 712-719
Roelof 133-307
Rutger 7
Simon 456
Simon – Avensz. 618-619
Steven 342
Valk 403
Vrank 49-603
Wermbout 68-269-528-529-532-571
Willem 68-242-430-436-453-456-464-556-573-574-575-585-724
Willem – Doenensz. 104
Willem – Dijc 355
Willem – Mersken 543
Wouter 270-690
Clara 201-354-455-497
Claren Dirck(gen) – Dirksdr. van der Dobben 90
Jan Pieter 404
Pieter Jan 573
Cleef Jan van 68
Clemeins 196-480
Clementsz. Gerrit 321
Pieter 664-667
Cleve Willem 621
Knijff Jan 748
Codden Catharina Jansdr. 523
Coedijck Claas 229
Liclaas 638
Coels Mathijs 15
Coeman Jan Gijsbrechtsz. 382
Coenen 29
Coenendr. Hadewij 501-598
Coenensz. Arend 189
Bruin 348
Dirk 130-517
Dirk – Gerritsz. 196-209-355-598
Ide Dirk 512-516-669
Jan Dirk 48-68-104-108-124-158-165-175-232-235-237-306-333-334-347-375-391-429460-493-495
Lijsbeth Dirk 513-517-669
Gijsbrecht 197
Jan 717
Coen 189
Coenraad – spillemaker 299
Coenraadsz. Huig 473
Coep Jacob Pietersz. 4
Cock Jan Florisz. die 716
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Jan Cornelisz. 374
Claas Cornelisz. 384
Cokenaedsen Pieter 149
Colen Ambrosius 340-542
Colster Abel van 605
Colijn Pieter Eliasz. 479-632-648-663-681
Comansz. Eilaart 422
Coninck Franchois de 750
Jan 447
Willem Jansz. 447
Contwijck Gerrit van 288
Gerrit Jansz. van 318
Coolwijck – ontvanger 754
Coop Pouwels 527-528-529
Copals Harman 205
Coppaart – de valkenier 166-167
Coppaartsz. Gerrit 167
Coppe grote 83
Coppedelf – kinderen 638
Coppennannen Boudijn 36
Coppensz. Floris 219
Coppendraijer 223
Andries de 222
Steven 522
Cornelis – kammaker 234-236
Cornelia 437-517-717
Cornelisdr. Agatha – Jansz. 647
Engeltgen 696
Grietgen – van der Maes 292
Hillegonda 681
Jannitgen 681
Margriet 742
Cornelisz. Aartgen 248
Adriaan 739
Adriaan – van Dam 692
Alewijn 672
Allert 740
Pieter Alida – Dircxz. 457
Arend 424
Dirk 669
Evert – van Lodesteijn 631
Bouwen 663-668
Gerrit 704
Gerrit – de Wilde 681
Heindrik 734
Heindrik – de Wilde 366
Hob 542
Huig 669
Huig – de Groot 613
Jacob 341-355-518-614-632-634-648-670-688-724
Jan 610-650-691-739
oude Jan 500
Jan – de Blinden 316-317
Jan – Bung 496
Jan – Coc 374
Jan – Paetz van Zanthorst 705
Christaan 743
Claas 91-132-414-486-517-518-558-705
Claas – Cock 384
Claas – van Noorde 695-749
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Claas – van Velden 439
Claas – Vlas 751
Claas – de Wilde 632-634-645-647
Jan Claas 63-252-446-496-518-554-658
Cornelis 427-648-649-668-691-744
Mr. Cornelis – Block 748
Corsten 672
Lenert 613
Maarten 680
Meeus 737-738
Pieter 608-609-668-742-743
Pieter – de Haes 198
Wouter 704
Korstiaansz. Jan 696-697
Gerrit Jan 626
Claas 634
Willem 522
Corte Jacob de 413
Kortgens Gerrit 307
Coster Claas de 259
Costijnsz. Andries 96-488
Dirk 435
Heindrik 441
Huig 497-498
Jan 8-46-167-263-264-353
Couck Jan Pietersz. 756-757-758
Craen Willem Jacobsz. 726
Cralingen Gillis van 429-527-528-529
Cristges Kerstant Kerstantsz. 230
Croongen Pieter 261
Kuijck Cornelis Gerritsz. 670
Kuijser Willem 212-447-448
Willem – van Boschuijsen 464-532
Kuijt Jacob 210
Laen Mr. Gerrit van der 542-635
Heindrik van der 385-572
Mees Gerritsz. 577
Philips van der 519-732
Simon IJsbrantsz. van der 208
IJsbrant van der 46-157-158-175-179-188-251-275-325-376
Ladeniere Mr. Franchois de 606
Lamsdr. Machtelt 297-298
Lamsz. Gerrit 146-215-274-289-291-292-331
Jan Gerrit 541
Jan Claasz. – van Zijl 564
Pieter Gerrit 288
Pieter Gerrit – Buijtenwech 14
Lambrecht – de bakker 7
de dekker 67
de verwer 268
Lambrechtsdr. Maritgen 613-614-615
Lambrechtsz. Adriaan 577
Heindrik 270
Huig 648-649
Jan 7-725
Claas 366-629-634-678-682-685
Cornelis – van der Wel 756
Lambrecht 113-115
Lammekijn – de dekker 67
Lammijnsz. Pieter 148
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Lamsz. Gerrit 68
Lange Arend die 447-448
Langerlaen Claas 480
Ledigen Jacob 248
Leeu Jacob 577
Leeuwen Dirk van 453-456-750
Dirk Arendsz. van 476
Gerrit van 708-723-730
Heindrik van 725
Kerstant Michielsz. van 694
Claas van 445-541-575-690
Claas Gerritsz. van 715
Michiel Claasz. van 693
Willem van 446-531
Willem Jacobsz. van 693
Willem Jansz. van 475-715
Wouter 526
Leewinc Willem 225-227
Leijden Agatha van 7
Barend van 397
Barend Jansz. van 46-239-324-619
Dirk Poes van 236
Dirk Poes Jansz. van 146-192-210-219-293-342-351
Heindrik 594-596
Jacob van 473-475-476
Jan van 26-98-179-298-397-507-525-593-656-711
Claas van 68-199-407-452-523
Pieter van 71-89-98-146-259
Pieter Dirksz. van 18-68-188-190-376-423-594-596
Willem van 173-174-177-178-378-380
Leijken Daniel Pietersz. 445
Lenertsz. Bouwen 754
Mr. Cornelis Jan 630
Cornelis Jan – van der Goude 652-659-730
Letten Jacob 11
Liddelt 223-224
Lichter Gijsbrecht Jansz. 7
Lijen Mr. Pouwels van 78
Liclaasz. Heindrik – van Bleijswijck 219
Simon 662
Lingne Raas van 350
Lis Dirk van 191-192-364
Claas Heindriksz. van 179
Nanne van 101-103-136-256-338-428-591-595
Lisse Dirk van 144
Jan van 599-600
Lodder Simon 239-240
Lodesteijn Adriana Willem Willemsdr. van 626-632
Erkenraat Evert Willemsz. van 630-632
Evert van 626
Evert van – de oude 627-628-631-632
Evert Cornelisz. van 631
Gijsbrecht van 542
Mr. Jan van 53
Claas van 53-54
Clara Willemsdr. van 630-632
Maritgen Evert Willemsz. van 631-632
Meinsgen Evert Willemsz. van 631-632
Willem van 152-212-418-419-438-486-523-524-574-577-578-587-602-724
Loef Jacob 142
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Loen Pieter van 300
Loenersloot Cornelis Willemsz. van 693
Loet Jacob van der 242-243
Lochorst Gerrit van 207-374-508-681-715
Jacob van 551
Jan van 155-387-572
Looe Jan van 496
Loosz. Jan
Loot Jan Pellensz. 660
Lourisz. Adriaan 691
Alewijn 41-313-314-323
Dirk 68-734-742-743
Gerrit 571-629-743
Gijsbrecht – Hack 563
Dirk Heijndrik 728
Jacob 91-156-232-235-237-306-347-390-399-566-660-661
Jan 489-505-514-515-551-660-691
Jan – Benthuijser 740
Jan – Swager 142-143
Vrank Jan 233
Claas 38-44-598
Mees 378
Philips 705
Pieter 688
Ludolfsz. Jan – Stantvast 73-87-105-325-549-620
Lueijtgen Dirk 539
Luidgaard 155
Luitensz. Pieter 663-665
Lumaert Willem 290
Lijn Gerrit Meesz. 645-647
Mees Gerritsz. 411
Lijntgen 724
Lijsbeth 7-9-10-45-103-161-197-230-248-357-449-450-451-527-528-529
de ofsteekster 99
Jan 438-574
Lijsbetsz. Jan 644
Claas 449
Moene 275
Philips 449
Pieter 298
Pieter Scolletiaen 267
Maecsz. Arend Huig Dirk 611
Maerne Willem vander 111-309-310
Maersman Wollebrant 140-170
Maarten – de snijder 517
Maartensdr. Catharina 626
Maartensz. Aalbrecht 730
Adriaan 678-681
Gerrit 366
Huig 157-158-174-178-261-272
Jacob – van der Woerd 582
Jan 78-193-196-608
Pieter Jan 183-558
Joris 609
Claas 196-421
Simon 386
Willem 106-109-272-564
Jacob Willem 477
IJsbrant 355
Maes veren Pieternella 229
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Grietgen Cornelisdr. van 292
Jan 471
IJsbrant Willemsz. 693
Mabeli 213
Machtelt 1-13-68-72-121-161-166-239-241-300-442-569-621-638-640
Maich Willem 50
Man Aalbrecht Jansz. de 692-742-743
Dirk Gerritsz. die 398-466
oude Gerrit de 30-120-481
Jacob Willem Jansz. 217-218
Claas de 7
Pieter die 255
Willem Jansz. 217
Willem Willemsz. alias 542
Mansz. Huig Jan 309
Maren Jacob van der 644
Margriet 87-231-291-562
Maria Mr. David 578
Maritgen 216-456-517-598-688-719
– de naaister 3
Mark 453
Marout Godevaart van 327
Marseman Barend de 149
Marcxz. Jacob 704-705
Mast Claas 7-76-91-294-730-71
Cornelis 63-480
Matheusdr. Jannetgen 626
Matheusz. Dirk 747
Jan 668-672
Mathijsdr. Alida 49
Mathijsz. Foij 718
Gijsbrecht 484-690
Jacob 578
Jan 62-202-390-399-501-655-656
Jacob Jan 378-379
Jop 465
Claas 708
Mathijs 43-98-128-301
Mees 612
Matte 83
Matten Willem Dirksz. 20
Medemblick Pieter Florisz. van 658-659
Meerburch Floris Pietersz. van 31
Foijtgen Jansz. van 104-531
Meester Jacob Jacobsz. de 693
Meesz. Alewijn 54-65-200-590-591
Allart 542
Andries – Hoeve 389
Dirk 7-519
Ewout 392-394
jonge Garbrant 682-685-689-690-705-749
Gerrit 392-394-646
Gerrit – Lijn 645-647
Huig 7-152-419-577-578-655-656
Jacob 726-727
Jacob – van Assendelft 292
Jacob – van Weesp 68
Jan 460-683
Cornelis – van Hout 70
Philips 393-394-717
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Pieter – vant Rietvelt 368
Vrank 577
Willem 615
Wouter 425
Meij Pieter die 123
Meijen Pieter die 68-73
Meinaartsz. Pieter 417-418
Meinantsz. Gerrit 736
Jan 736
Meijns – timmerman 169
Meijnsz. Jan 10
Meisel Huig Jansz. die 598
Melisz. Dirk 644
Gerrit 88-650
Jan 39-84-167-180-214-300-318
Mepen Nellitgen van 36
Meresteijn Otto van 468-469
Merijncx Jacob 71
Jan Jacob 72
Jan Jan 72
Wouter Jan 72
Coppijn 70
Mercelein 11
Mersken Willem Claasz. 543
Michiel – de bakker 387
de huikmaker 340-341
Michielsdr. Margriet 663-664-665-667-668
Michielsz. Gillis 387
Mr. Gillis – Gillisz. 721
Heindrik 746
Jan 387
Kerstant – van Leeuwen 694
Cornelis 711
Pieter 729
Vrank 13-26-203-210-295-329-619
Middelburch G. van 757-758
Milde J. die 673-677-678-679-684-685
Dirk die 245-246
Hein 142
Claas die 53
Mathijs Jansz. 267-356
Pieter 127
Minden Jan van 328
Moeijenkint Jan 504-551
Moeijten Jan Dirksz. 727
Moenensz. Dirk 323
Simon 142-233
Moer Jacob 523
Moers Haasgen 513
Monick Jacob de 481
Monincxz. Claas Jacob 7
Monnicxz. Claas Jacob 7
Montfoerd(en) Dirk Jacobsz. van 698
Jan Gerritsz. 355
Claas van 756
Claas Dirksz. van 750
Morsch Mr. Cornelis 610
Morsiel 166-167
Moscke Dirk 29
Mote de 505
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Mouwerijnsdr. Haaskiaan 154
vir Godelt 497
Mouwerijnsz. Dirk 290-291-497-498
Erkenrade Dirk 497-498
Geertruida Dirk 497
Eimbert 696
Gerrit 95-211-378-379-380-381-523
Gijsbrecht 383-388
Jacob 160
Jan 552-660
Kerstant 76
Loven 714-715-716
Simon 249-385-388-389
IJsbrant 313-578
Muijl Floris 278-281
Muijs Cornelis 631
Muijscomme Jan 14
Muten Jan Dirksz. 726
Mije Gerrit Roelofsz. de 366-734
Naaldwijk Adriaan van 654-680
Willem van 599-600
Nachtegael Philips 316-344-345-455-510-541-570-587-611-711
Pieter 137
Nagel Gerrit 285
Catharina Gerritsdr. 286-287
Naneldesz. Boudewijn Claas vir 588
Nanne – de hoemaker 709-711
Nannensz. Andries 38
Kerstant 221-430-462-468-502-534-538
Claas 217
Wermbout 110-190-314-323-376-319-536-584-585-504
Willem 194
oude Willem 440-441
Neeltgen 668-736
Nes Huig van 390
Nessen Jan van der 333-334
Neve Jacob 289
Nijerop Adriaan Jansz. 744
Nierp Adriaan van 340-341
Niesen Jan 506
Noijen Gerntken van 41
Noorde(n) Aalbaren van 2-21-196-266-410-432-563
Arend van 539
Jacob van 51-68-95-346-389-454-502-582-681
Jan van 501
Claas Cornelisz. van 695-749
Clemeins van 481
Cornelis van 649-671-680-685-690
Philips van 558
Pieter van 54-553-554
Pieter Simonsz. van 616
Willem Jacobsz. van 440
Noortich Gerrit Aalbrechtsz. van 252
Gijsbrecht 364
Johan van 406
Claas Claasz. van 69-137
Pieter Jansz. van 575
Noordwijkerhout – jonkvrouw van 406-547
Noude 315
Noeijtsz. Willem Heindrik 410
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Nuweveen Aalbrecht 331
Dirk 249
Dirk Renger Dirk 581
Jacob 480
Fijtgen Jansdr. 378-379-380-381
Nuus Margriet van 460
Nuijs Grietgen van 169
Oedsiersz. Willem 592-595
Oestgeest Dirk van 123-173-177-339-359
Gerrit van 55-139-161-244-285-321-376
Gerrit Rutgaartsz. van 34-41-61-180-283-328
Gerrit Willemsz. van 442-576
Hillegonda Willemsdr. van 576
Willem van 68-254-257-398-466
IJsbrant Willemsz. van 576
Oetgods Hilletgen 14
Ofhuijs Claas 611
Ofwegen Pieter Oom Pietersz. van 703
Okkersz. Simon 475
Onderwater Heiltgen 22
Jacob 355
Pieter 269
Onsenhoven Heindrik van 88
Oom Claas Jansz. 654
Philips Jansz. 472
Pieter – Pietersz. van Offwegen 703
Simon Gale Jan 401
Oosterwijk Coen van 443-576
Os Aalbrecht van 127
Otgerosz. Otgero 364
Ottensz. Dirk 65-200-252-316-373-457-724
Adriaan Dirk – de Reuck 94
Gillis Dirk 729-734-746
Heindrik 206
Oudegod Willem 201-300
Oudsorne Heindrik van 84
Oij(en) Floris van 118
Gerrit van 313
Jacob van 104
Jan van 729
Claas van 456
Pieter Heindriksz. van 291
Willem van 309-552
Mr. Willem Simonsz. van 373-374
Paidze Adriana 681
Alida Simonsdr. 656
Bouwen 387-407
Floris 102-163-391-559-560
Frans 712-719
Gobburch Heindriksdr. 533
Gijsbrecht 370-372-375
Heindrik 119-120-258-459-465-474-475-481
Jacob Simonsz. 656
Jan 578-587
Jan Bouwensz. 317
Jan Cornelisz. – van Zanthorst 705
Mr. Claas 606
Claas Jansz. 585
Clementia Heindriksdr. 365-366-650-652
Cornelis 252-446-630-672
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Cornelis Jansz. 680
Cornelis Pietersz. 674-675-677-678-680-682-685-689
Nanne 155-526
Pieter 7-558
Pieter Pietersz. 366-653
Simon 62-655-656
Simon Pietersz. 249-533-565-584
Simon Willemsz. 514
Niesgen Willemsdr. 123
Mr. Vrank 680
Willem 655-656
Pellensz. Jan – Loot 660
Pelser Jan Arendsz. die 296
Claas Jansz. die 271
Pennincsac Willem 501
Petman Dirk 297
Petronella 285
Petteman Arend die 328
Peuijt van Schoterbosch Gerrit Willemsz. 751-752-754-755-756-757
Phiensz. Ermtruit Jacob 299
Philip – de koopman 143-276-356
de wever 104
Philipsdr. Lijsbeth 324-325
Philipsz. Aalbaren 56-162-319
Andries 73
Bartholomees 226
Gerrit 138-166-262-300-315
Heronimus 631
Huig 180-579
Jacob 526-530
Jan 140-170-197-229-278-281-514-644
Jasper 607-608-609-610
Claas – van Gagelenberch 399
Cornelis 426
Pieter 213
Simon 250
Vrank 31
Willem 268-521
Jacoba Willem 435-436
Machtelt Willem 435-436
Pieter – de brouwer 623
de schoenmaker 547
de wachter 181
de zandvoerder 10
Pietersdr. Agatha 558
Anna 626
Appolonia 196
Catharina 537
Luitgaard 686
Margriet – Jorisz. 558
Maritgen 558-750
Wendelmoet 64-343
Pietersz. Alewijn 62-91-97-132-156-519-566-570
Alewijn – Asselinsz. 409-439
Arend 353-354-471-482
Arend – Asselijnsz. 155-436
Arend – Floris Asselijnsz. 416
Arend – uter Delle 03
Daniel – Leijken 445
Dirk Wouter Daniel 435

Dit document is afkomstig van www.hogenda.nl

Klik hier voor het totale register van Hogenda bronnen.

Dirk 238-425-460
Dirk – van Bosch 403-404-405
Dirk – de Bruijne 616
Dirk – van Wassenaar 628
Jacob Dirk – Wittensz. 334
Ewout 399
Floris 187-198-209-432-485-573-575-699-700-701-702
Floris – van Meerburch 31
Garbrant 208-209
Gerrit 7-45-62-229-244-298-437-485-557-589-663-664-667
Gerrit – Gobburgsz. 163-241-359-423-567
Gerrit – Woutersz. 44-72-284
Goeswijn 196
Govert 663-664-665-667-713
Gijsbrecht 380-381
Harper 426
Heindrik 686
Hobbe 485
Huig 70-150-267-279-280-282-356-452-617
Huig – Dener 476
Jacob 92-130-131-589-644-726
Jacob – van der Hant 113-114
Jacob – Coep 4
Jan 75-111-133-134-136-425-499-517-557-558-644-733
jonge Jan 485
Jan – Clarensz. 404
Jan – Kennincx 543
Jan – Couck 756-757-758
Jan – Stoop 533
Dirk Jan – Poes 28-44-310
Dirk Poes Jan 72-128
Gerrit Jan 38-596
Joost 504-505-506
Joost – Gerritsz. 508-509-510
Claas 499-543-626-629-634-713-726-746
Claas – van Dijcke 756
Claas – Post 244-266-378-379-380-381-410
Coppenan 106
Cornelis 558-658-671-680-682-698-733-734
Cornelis – Paeds 674-675-677-678-680-682-685-689
Crijn 691
Liclaas 713
Maarten 414-418-558
Matheus 456
Michiel 705
Olivier 756
Paidze 4-707
Philips 7
Pieter 249-708
Pieter – Boeiensz. 417
Pieter – Dirk Alewijnsz. 16-334
Pieter – Jorisz. 749
Pieter Oom – van Ofwegen 703
Pieter – Rembrantsz. 414-708
Pieter – Paedts 366-653
Poes 323
Pouwels 252-390-399
Roelof – Stoop 533
Rutgaart 733
Simon 20-496-505

Dit document is afkomstig van www.hogenda.nl

Klik hier voor het totale register van Hogenda bronnen.

Simon – die Bruijnen 285
Simon – Paedze 249-533-565-584
Arend Soet – Soetmansz. 55
Vrank 372-431-508
Waling 26-189-328
Wermbout 207-382-396-500
Wildijc 335
Willem 91-130-156-212-548-549-566-589-599-663-670-671-673-674-675-677-678-680-743
Willem – Heerman 179-190-391
Willem – Dijc 339
Willem – van Zijl 734-746
Dirk Willem 460
Wolf 67
Planck Willem van der 313
Plas Jeroen Jansz. van der 670
Ploij 520
Poel Heindrik 245-246
Claas van den 147-148
Poelgeest mevrouw van 20
Gerrit Willemsz. 712-714-715-716-717-719-725
Jan van 582-583
Jan Jansz. van 453-454
Cornelis Gerritsz. van 674-677-685
Poertersz. Dammas 283
Poes Dirk 201
Dirk Dirksz. 454
Dirk Hamer 84
Dirk Jansz. 14-29-61-189
Dirk Jan Pietersz. 28-44
Dirk – Jan Pietersz. 72-128-310
Dirk – van Leijden 236
Dirk – Jansz. van Leijden 146-192-210-219-293-342-351
Dirk – Vrankensz. 138-139
Dirk Vrankensz. 28
Gerrit Jansz. 124
Catharina 201
Pieter 314
Pieter Jansz. 264
Vrank 49-93-111-157-352
Pol(le) Daniel uten 43-72-90-98-128-160-191-195-203-234-236-243-245-251-274-301-302-303-322549-588
Pieter uten 284-298-338
Pieter Danielsz. uten 295-335-336
Sweer Harmansz. van der 689-704-705
Polanen Jan van 638
Pols Vrank 567
Poirter Willem Berwoutsz. de 267
Pormer Claas 239-240-535-536
Post Claas 131-187-193-355-431-464-550-581-598
Claas Pietersz. 244-266-378-379-380-381-410
Potter Jan die 142
Pouwelsdr. Femeins 121
Pouwelsz. Arend 193-589
Arend Arens 3
Jan Arend 4-97-385-386-398-466-558-573-585
Gijsbrecht 185-358
Jan 182-399-408
Claas 717
Cornelis 207-252-382
Michiel 603
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Pieter 21-63-252-345-511-551-708-723-730
Pouwels – van Thoornvliet 232
Puijsick Jan Dirksz. 523
Pijns Gerrit 690
Jacob 607
Andries Willem 603
Willem 605-635
Quirijnsz. Aalbrecht 514
Raaphorst Adriaan van 465
Ramp(en) Bouwen Dirksz. 20
Daniel Gerritsz. 497-498
Dirk Hobbensz. 818
Gerrit 475
Mr. Gerrit Harmansz. 542
Louris Dirksz. 20
Mouwerijn Gerritsz. 497-498
Rechtere de 751-754-756
Reimburch 95
Reinier – jonge 103
Reiersz. Adriaan 471
Heertgen 755
Jan 181-184-344-345-382-396-411-480-511-551-587-729-738
Dirk Jan 54-65-200
jonge Dirk Jan 467-479
oude Dirk Jan 118-373-374-467-479-490-515-518-614-625-634-647-649-650-654-657-659661-662-663-669-670-671-673-674-675-677-681
Simon Jan 678
Willem Jan 680
Claas 591
Claas – Claasz. 537-671-680
Cornelis 688-740
Philips 635-636
Valk 132
Willem 741
Reiniersdr. Grietgen 266
Reiniersz. Dammas – van Sijs
Dirk 155-156-211-212-266-566
Barbara Dirk 212
Pieter Heindrik 7-151-156-238-438-486-566-602-655
Jan – Gijsbrechtsz. 19-119-206-216-441-444-481
Jan Claas 112-115
Cornelis 422
Pieter 397
Pieter – van Sijs 388
Pouwels 206-456
Simon 20
Wijnaart 343
Reinoutsdr. Grietgen 378-379-380381
Reinoutsz. Jan – van Buren 562
Reinout 228-699
Reijnsburch Jan van der 205
Clemeins Jansdr. van der 205
Rembrantsz. Gerrit 716
Jan 68
Pieter 572
Pieter Pieter 414-708
Remburch 358
Remburgesz. Vinke 449
Remunde Gijsbrecht van 125-351
Renesse Gerrit van 317
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Rengersz. Dirk – Dirksz. Nuweveen 581
Claas 11-242
Reuck Adriaan Dirk Ottensz. de 94
Ridder Jan de 70
Riedewij 121-122
Rieland Arend 14
Floris Arend 44
Rietvelt Pieter Meesz. vant 368
Risoirde Jacob van 157
Robbrechtsdr. Meinsgen 398-466
Robbrechtsz. Arend 526
Jan 388
Robbrecht 24
Vrank 526
Rodekin Dirk 60
Rode Gijsbrecht de 572
Jan die 303-304-336
Roden Jan van 291
Roelinc 234
Roelof 294
Roelofsdr. Lijsbeth 261
Roelofsz. Adriaan 653-728
Claas Betkijn heren 353
Gerrit 654-661-678
Gerrit – de Mije 366-734
Heinkiaan 284
Lambrecht 103
Volkert 480
Volpert 184-207-212-344-411
Roemersz. Jacob 471
Roetaartsz. IJsbrant 28-29-35-40-122-127-139-143-146-148-159-180-215-217-259-260-265-273274-278-281-283-284-287-289-294-295-298-302-357-472-616
Rolland Arend van 187-216-269-444-450-451-538-539
Arend Hesselsz. van 584
Romboutsz. Jan 68
Rommerswale Geerde van 78
Rondiel Simon 299
Roon Adriaan Severtsz. van 366
Rosenburch Elisabeth Jansdr. van 194
Rosendael Jan 245-246
Rossem Jan van 30
Rostgen Dirk 104
Rijchrock van de Werve Philips 505
Rutgaartsz. Jan Arend 612
Gerrit – van Oestgeest 34-41-61-180-283-328
Mr. Jan 198
Rijck Floris de 7
Jacob Dirksz. 653-689-704-705
Rijkensz. IJsbrant 501-502
Rijckout Jacob 236
Rijn Dirk van 430
Ermtruide Jansdr. van 430
Jan van 468-469
Cornelis Willemsz. van 669
Mees Andriesz. van 403
Reijnsburch Jacob Willemsz. van 291
Rijswijck Gerrit 213-224-231-282-346-432-462-468-501-562-601-707
Jacob 30-68-110-343-502-556
Pieter 30
Simon Gerrit 41
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Willem 415
Saellins – dokter 146
Sacker Philips Willemsz. 458
Sande Gerrit van de 219
Jacob van 4
Sandelijm Arend 605
Sasbout Joost 635
Sasigen Willem Heindriksz. 94
Sassenem Claas van 68
Saijensz. Dammas Gerrit 357
Scagen Willemen van 77-78
Scarpridders Wijbrant 638
Sceriaer Willem Heindriksz. 127
Scickers Willem 245-246-247
Scoef Jan Huigensz. 612
Scholletiaen Pieter – Lijsbetsz. 267
Schooneman Dirk Jorisz. 695
Schoten Jan van 75
Pieter van 2
Schoterbosch Gerrit Willemsz. Peuijt van 751-752-754-755-756-757
Screvelsdr. Cornelia 626
Schrevelsz. Huig 353
Claas 90-100
Willem 242
Schrevelant Machtelt Heindriksdr. 24-25
IJsbrant – Jansz. Vos 333-336
Scriver Gijsbrecht Bartelmeesz. 34
Seger – bakker 91
Segersdr. Geertruida 245-246-247
Segersz. Dammas 13-37-59-162-210-247-250-251-320-473-616
Galein 635
Philips 217
Selle Dirk 168-169
Semeinsgen 522-535-536
Severtsz. Adriaan – van Roon 366
Severijnsdr. Machtelt 231
Severijnsz. Gerrit 72-148-160-201-202-203-245-260-287-300-301-588
Claas Gerrit 202
Sichem Jan van 73-123
Silleman 233
Simon – de bakker 505
Simonsdr. Adriana – Vrederiksdr. van Zwieten 555-556
Alida – Paedze 656
Baartgen – Vrederiksz. 584
Baartgen – Buijtenwech 635
Clemeins 20
Margriet 626
Simonsz. Alewijn 719
Bartholomees 717-718-721
Beier 611
Dammas 517-736
Dirk 109
Gerrit 198-693-722
Govert 70
Govert – Walenburch 631
Heindrik 411
Huig 529
Isaac 695
Jacob 439-614-615-621-625-655
Jacob – Paedse 656
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Jan 86
Jan heren 37-47-87-88-247-268-303-320
Jan – van Delfgaeu 602
Claas 31
Coen 174-178-261-415
Cornelis 362-364-725
Pieter 7-122-158-224-278-281-369
Pieter – van Noorde 616
Simon 25-33-214-215-273-297-321-750
Willem 542-681
Mr. Willem – van Oij 373
Wouter 450-451
Slaeper Willem 134
Slichtenhorst Anthonis van 750
Sluijters Dirk 83
Smaling Dirk Gerritsz. 689-694-695
Jan Gerritsz. 577
Smeder Gerrit de 638
Jan de 121-122
Willem 154-161-293
Smeets Hildegonda 146
Wouter Dirksz. 412
Smeetsz. Arend 463
Willem Arend 463
Smoer Jan Jansz. 724
Smoeten Agniesgen 613
Smten Harman van 277
Snellinck Pieter Jacobsz. 506
Snoec Pieter 270
Soet Arend – Pieter Soetmansz. 55
Jan 343
Soeten Gerrit 533
Soetgen 163
Soet(e)man Arend Soet Pietersz. 55
Pieter 166-167
Soetincs Pieter 296
Soetme Arend 13
Sonderlant Claas 531
Sophie jonkvrouw 14
Speck(en) Dirk van der 114-115-304
Jacob van der 564
Spiegel Jan Valentijn Jansz. 196
Splintersz. Lambrecht 7
Spoel Willem Gerritsz. 635
Spranc Pieter Gerritsz. 31
Sproncx Mr. 205-206
IJsbrant Gerrit 494
Jacob 581-696
Willem 415
Spruijt Bruininck 62-132-586
Jacob Aartsz. 696
Spijker Heindrik 384
Willem Bredekijnsz. 307
Staatsdr. Katrijn 185
Staatsz. Jan 91
Stalpaart van der Wiele Jacob Adriaansz. 605
Stantvast Jan Ludolfsz. 73-87-105-325-540-620
Starre Daniel Claasz. 744
Steffenie 262-263
Stegeman Gobel 78
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Stevensz. Gerrit 155
Claas 216-355-556
Coenraad 227
Coenraad – Vrederiksz. 225
Stien Dirk 690
Jan Woutersz. 694
Simon Jansz. 2-51-131-193-196-209-221-244-266-355-378-379-380-381-410-431-450-451464-550-581-597-598
Wouter 62-355-390-399-409-655-656
Wouter Dirksz. 416
Stienbergen Willem van 143-279
Stoijt Heindrik 74-103-169
Stompick Dirk van 401
Stoop Gijsbrecht 323
Jan 539
Jan Kerstantsz. 455-507-738
Jan Pietersz. 533
Pieter 209-378-381-533
Roelof Pietersz. 533
Willem 213-570-586-655-656
Stooter Tiemansz. 690
Storm Pieter Adriaansz. 692
Roelof 644
Stout Jan 119
Svriesen Baartgen 283
Swaeijlwaert Arend 315
Swager Jan Lourisz. 142-143
Swan Claas Willem Gerritsz. 261
Swart Heindrik 145
Sweimensz. Philips Ger 423
Sijbrantsz. Floris 547
Sijburch 390-517
Sijs Dammas Reiniersz. van 388
Pieter Reiniersz. van 388
Reier Heimansz. van 388
Sijvertsz. Bouwen 7
Taeij Jan 51-206-269-410-463-528-529-571
Taamsz. Adriaan 646
Taernine Dirk 168
Taets Gerrit 471
Taetsaert Gerrit 219
Tames Winen 269
Tedensz. Jan 498
Terninc Jan 100
Testart Cornelis 751-754
Tetroede Arend van 341-384
Daniel van 524-545
Daniel Jansz. van 546
Dirk van 526
Jacob Jansz. van 51
Michiel Jansz. van 732
Willem van 62-132
Thienen Bette van 68
Dirk van 68
Pieter van 68
Thomasz. Jacob 705
Nanne 151-153-708-714-715-716-717-718-721-725
Tibus Dirk 55 282-283
Jan 282-283
Tiemansz. Dirk 208
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Jacob Dirk 198-199
Tierloot Dirk 76-148-150-223-275
Heindrik Claasz. 708-714-715-716-717-718-721-738
Claas 707
Tiers Heindrik 32-598
Tol Arend van 445
Dirk van 68
Claas 534
Thoornvliet Pouwels Pouwelsz. 232
Touwensz. Cornelis 607-608-610
Trude 150
Truitgen 181
Tuijninck Jacob 7-238-409-414-416-439-485-525-558
Jacob Claasz. 390-399
Tul Pieter 333-334
Uijtgeest Dirk Jacobsz. van 363
Ulvester Catharina der 161
Vaec Roelof 282-284
Vaender Jan Dirksz. 649-658-666
Vanger Jan die 71
Vale Floris 147
Valentijnsz. Jan – Jansz. Spiegel 196
Valk – de timmerman 2
Valk Alida 535
Dirk – Doezen 30
Vakensz. Claas 383
Valkenaer Coppaert de 276-356-443
Vaster Heindrik Aartsz. 611
Vechtersz. Gerrit 405-409
Heindrik 664
Cornelis 660
Vechter 664
Veen Gerrit Jansz. van den 618-619
Jacob 556
Jan van (der) 391-413-480
Jan Claasz. 21-63-184-344-345-411-511-551
Wouter van der 143-147-413
Velden Ewout Florisz. van 3-4
Jacob Andriesz. van 400
Claas Cornelisz. van 439
Velsen Agatha Heinensdr. van 384
IJsbrant van 384
Verbanen Trude Dirksdr. 98
Verhorst Vrederik 750
Verhout Heindrik Jansz. 339
Vermij Gijsbrecht Huibrechtsz. 755
Vianen Jan (van) 301-434
Victorsz. Harmen 90
Vink(en) Gerrit 196-266-378-379-380-381-508-510-513-517-708-709-712-714-716-717-718-719721-723-730-738
Jacob 13-37-83-84-85-86-87-162-210-214-247-270-385-616
Jan 68-320-550
Pieter 569
Rembrant 94-141-171
Rembrant – Geijensz. 27
Vlaminck Gerrit Willemsz. 329-330-342
Heindrik Willemsz. 103-163-339-359-442-488
Jacob 159-471
Jan 163-201-572
Jan Vos Jan 443
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Pieter Jansz. 130
Willem 139-250-265-289-294-295-342-364
Vlas Claas Cornelisz. 751
Vleet Gerrit die 603
Vliet Matheus Willemsz. van der 102
Simon van den 273
Voet Willem 472
Vogelaer Dirk 552
Simon de 348
Vockensz. Dirk 460
Jan Jan 12-31-136-305-335-338-358
Jan 328
Vole 355
Volkensz. Willem 480
Volprechtsz. Dirk 132
Floris 541
Voorschoten Gijsbrecht van 502
Voppensz. Aalbrecht 603
Baarthout 691-692
Vos Arend Jansz. 650
Evert 487
Gerrit de 356
Jan 232-235-237-286-287-306-318-321-347
Jan Florisz. 322
Jan – Jan Vlamincsz. 443
Jan Jansz. 56-161-262-292-309-357
Jan Willem Jansz. 164-312-535-622
Claas 7-578
Claas Jacobsz. 734-741
Claas Jansz. 57-128-133-163-299-311
Thomas 62
Willem Jansz. 15-99-240-350
IJsbrant Jansz. 23-101-103
IJsbrant Screvelant Jansz. 333-336
Vrankendr. Erkenraat 284
Coenegonde 284
Vrankensz. Adriaan 372-575
Dirk 38-42-161-204-223-291-590-616
Dirk Poes 138-139
Dirk – die Wegen 51
Claas Dirk 416
Gerrit 372
Gerdetiaan Gerrit 644
Haastgen 31
Heindrik – van Diemen 368
Arend Hodden 638
Huig 129
Jacob 24-49-136-256-305-458
Jan 41-42-204-226-369-423-611
Jan – Zoet 100
Liddel Jan 41
Claas 92-423-548
Lijsbet Claas 423
Philips 587
Pieter 372-719
oude Pieter 646
Salomon 709-711
Simon 210-292-293
Vrank 686
Wouter 68
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IJsbrant 369
Vrederiksz. Adriaan 601
Gerrit 722
Jan 644
Pieter 494
Simon 55
Adriana Simon – van Zwieten 555-556
Baartgen Simon 584
Coenraad Steven 225
Vriese koopman 277-279
Claas die 572
Vriesz. Louris 591
Vroede Gerrit de 68
Gerrit Claasz. die 199-557
Vrije Gerrit die 63
Jacob de 697
Wael Heindrik die 255
Waerdt Claas de 687
Waerde Daniel uten 449
Jan van den 433-434
Meinsgen Dirksdr. uten 428-429-644
Wachter Jan de 273
Wadding Jacob van der 27
Walenburch Govert Simonsz. 631
Walingsz. Adriaan 109
Cornelis 744
Pieter 268
Warmond Adriaen Willemsz. – den ouden 695
Jan Heindriksz. van 482-483-507-509-510-511
Warnaartsz. Anthonis 252
Wassenaer Heindrik Florisz. van 118-366-374-568-614-625-629-634-647-649-653-654-678
Weesp Jacob Meesz. van 68
Wegen Dirk Vrankensz. die 51
Weinaarsz. Jan 717
Wel Mr. Ewout 400-447-448-507-510-511
Cornelis Lambrechtsz. van der 756
Welige Claas de 277-279
Wendelmoet 322
Werhem Gillis van 254-257
Wermboutsdr. Hildegonda 192
Wermboutsz. Heindrik 498
Jan 355-597-598
Werve Dirk van 198-254-257-311-324-325-326-327-387-557-577-644-708
Gerrit van der 559-707
Claas van der 176
Wiggersdr. Geertruida 228
Wiggersz. Gerrit 675
Kerstijn Jacob 233
Jan 663-669-672-673-675-681
Heindrik Jan 30
Cornelis 712
Maritgen Willem 269
Wilborch 60
Wilde Heindrik Cornelisz. de 366
Mr. Jacob de 640
Mr. Claas die 740
Claas Cornelisz. de 632-634-645-647
Wildeken 111
Willedijck 228
Wille Claas 498

Dit document is afkomstig van www.hogenda.nl

Klik hier voor het totale register van Hogenda bronnen.

Willem – de jonge 323
de glasmaker 154
de goudsmid 175
de lijnmaker 268
Willemsdr. Aafgen 626
Adriana – van Lodesteijn 626-632
Alida 98-100
Beatrix 623
Fie 155
Hillegonda – van Oestgeest 576
Jacoba – Philipsz. 435-436
Jannitgen 626
Catharina – Heinendr. 611
Clara – van Lodesteijn 630
Machtelt 644
Machtelt – Philipsz. 435-436
Maritgen 626
Maritgen – Wiggersz. 269
Niesgen – Paedsen 123
Willemsz. Aart 682
Adriaan 384-705
Adriaan – van Warmont den ouden 695
Jan Adriaan 654
Jan Adriaan – Bouwensz. 657
Alewijn 448
Allert 747
Andries 446
Andries – Pijns 603
Anthonis 95-402-680
Berwout 11-12
Bouwen 183-480
Bouwen – Gerritsz. 551
Daniel 666
Dirk 14-30-120-216-269-444-450-451-463-481-528-529-531-532-536-559-560-561-564571-597-598-609-659-665
Dirk lange 384
Dirk – Heinensz. 248
Dirk – Pietersz. 460
Dirk – IJsbrantsz. 492
Dirk – van der Burch 694
Maritgen Evert – van Lodesteijn 631-632
Meinsgen Evert – van Lodesteijn 631-632
Floris 102-659-662-695
Floris – Dirksz. 661
Frans 419
Gerrit 2-103-175-239-312-333-334-622-738-742
Gerrit – Jan Bettensz. 93-100-102-169-258-296-354
Gerrit – IJsbrantsz. 48-124-165-232-235-237-261-272-306-314-323-334-347-415-429
Gerrit – van Oestgeest 442-576
Gerrit – Peuijt van Schoterbosch 751-752-754-755-756-757
Gerrit – Poelgeest 712-714-715-716-717-719-725
Gerrit – Vlaminck 329-330-342
Govert 478
Gijsbrecht 11-147-644
Gijsbrecht – Gonse 549
Harman 8-9-10-195-353-598
Heindrik 206-388-477-580-584-585-742
Heindrik – Vlaminck 103-163-339-359-442-488
Huig 210-662-683
Huig – van den Bosch 39
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Jacob 7-216-337-355-476-482-527-528-529-688-734
Jacob – Maartensz. 477
Jacob – van Alkemade 477
Jacob – van der Burch 703
Jacob – Ket 689
Jacob – van Reijnsburch 291
Jacob – Jansz. Man 217-218
Willem Jacob 366-634
Jan 2-111-113-166-309-312-480-524-552-657
oude Jan 589
Jan – Allensz. 266
Jan – IJsbrantsz. 165
Jan – Jansz. Vos 164-312-535-622
Jan – van Zijl 68-444
Willem Jan 12-23-31-45-74-93-100-114-115-158-163-164-165-189-192-253-254-255-256291-296-339-354-359-442-458-459-460-488
Joost 53
Joris – van Dobben 60
Claas 7-269-392-393-394-398-438-584-602-617-622-884-721-724-732
Claas – Gerritsz. Swan 261
Claas – Bort 9-10-14-58-89-90-144-172-288-299-322-330
Claas – van der Burch 205-206
Claas – Grijp 733
Claas – uten Camp 639
Dirk Claas 404-416-536
Floris Claas 597
Jan Claas 2-51-68-244-378-379-380-381-388-410-414-432-450-451-466
Claas Claas 51-68-209-221-249-397-468-469-477-502-534-538-539-561-563
Cornelis 411-609-629-640-664-736
Cornelis – Ket 695
Cornelis – van Loenersloot 693
Cornelis – van Rijn 669
Louris 470-668-691-712-719-737-744
Maarten 476-710
Matheus – van der Vliet 102
Mathijs 7-482
Oetsier 710-711
Philips 8
Philips – Sacker 458
Pieter 91-105-166-366-654
Pieter – van der Kaede 740
Reinout – IJdensz. 222
Rutger – uten Campe 277-279-280
Schrevel 206-464-550
Seger 38-68-69-106-110-137-174-178-216-241-261-272-415-423-444-459-591
Simon 28-29-94-145-146-166-167-102-215-315-337-357-647
Simon – Paeds 514
Vechter 368
Vrederik 109-331
Wigger 105
Willem 63-76-134-226-239-252-290-318-345-579-635-728
Willem – Bouwensz. 366
Willem – alias Man 542
Adriana Willem – van Lodensteijn 632
Wollef 1
Wouter 621
IJsbrant 450-451
IJsbrant – van Alcmade 375
IJsbrant – Maes 693
IJsbrant – van Oestgeest 576
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Wilps Dirk 294
Wissensz. Willem 102
Wit(te) Jan de 590
Pieter 197-308-326-358
Witgen Pieter 30
Wittensz. Heindrik 659
Jan 613-614-615-674-677
Claas 130-738
Dirk Claas 299
Pieter 107-196
Jacob Dirk Pieter 334
Wittebolle Floris 129
Witke Pieter 26
Woerd Jacob Maartensz. van der 582
Woerden Heindrik Florisz. van 63
Machtelt van 135
Pieter van 346
Wolbrant 201
Wolbrantsz. Dirk 289
Wolfsz. Gerrit 715
Wormbrechtsz. Adriaen 757
Adriaan – de Backer 758
Woude Dirk van – bastaart 20
Jacob van den 584-585-586
Jan van den 3-96-130-389-523-527
Simon 22-112-115-193-422-502-561
Volprecht van den 229
Willem van 5
Wouman Jan 556
Jan Jacobsz. 470
Woutersz. Adam 443
Allart 81-82
Arend 415-707
Daniel 327-328-620
Dirk 62-372-383-589-620-655-656-658
Dirk – Danielsz. 68-389-436-452-523-582-583
Dirk – Daniel Pietersz. 435
Jan Dirk – Danielsz. 445
Pieter Dirk 604
Floris 448
Dirk Gerrit 426
Gijsbrecht 589
Harman 260
Heindrik 49-223-224-597-598
Heindrik – Eckensz. 164
Jacob – Dirk Woutersz. 589
Jan 67
Jan – Stien 694
Jeroen 670
Joost 687
Claas 7-447-686-701
Jan Claas 54
Cornelis 411-680-686
jonge Cornelis 658-671
Mees 452-7-8
Philips 524
Pieter 328-540
Gerrit Pieter 44-72-284
Willem 499-728
Wouter 290-294-309
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Wijc Willem van 17
Wijngaarden – jonkvrouw van 406
Floris van 750
Wijsensz. Willem Jan 343
IJsbrant – de drager 315
de francijnmaker 244
IJsbrantsz. Adriaan 384-654-657-659-661-662
Bartelmees 471
Dammas 688
Dirk 741
Engebrecht 385-445-471
Heindrik 347
Jacob 615
Jan 390-399-623-699
Cornelis 741
Roetaart 191-203-210
Simon – van der Laen 208
Willem 396
Willem – van Alkemade 559
Dirk Willem 492
Gerrit Willem 48-124-165-232-235-237-261-272-306-314-323-334-347-415-429
Jan Willem 165
Wouter coman 463
IJselsteijn Herberen van 504
Zael Jan 100
Zalem Heindrik van 92-104
Zanten Jan van 514
Zanthorst Mr. Jacob Gerritsz. van 569
Jan Cornelisz. Paetz van 705
Zeelander Heindrik de 86
Willem 299
Zeijst Mr. Jan van 91-701-723-730
Zebehusen Willem van 520
Ziboutsz. Jan 102
Zierixe Cornelis 708
Zoet Jan Vrankensz. 100
Zonnevelt Floris van 100-354
Gerrit 155
Jacob 432-440-461-463-528-529-584
Jan van 2-51-64-378-379-380-381-387-538
Nout van 482
Zwaluwaert Arend 644
Jan 644
Zwart Jan de 447-448
Zwedersz. Floris 322
Zweger 322
Zwieten Adriana Simon Vrederiksz. van 555-556
Bartelmees van 13-176-284
Boudewijn van 196-618-619
Dirk 186-197-428-429
Dirk Boudewijnsz. van 550
Floris van 235-237-306-347
Foij van 232
Gillis van 45-219-247
Gijsbrecht van 131-411-420-421-426-427-461-645-646-686-712-717-719-737-745
Huig van 7-49-114-115-307-417
Huig Huigensz. van 7-91-156-390-392-393-394-399-408-409-416-545-566
Jan van 469
Catharina van 151-152-153
Cornelis 89
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Margriet van 582
Zwijnaerden Rombout van 88
Zijbout Jan 104-106
Willem 105
Zijl Dirk van 430
Dirk Jansz. van 3-452-477-582
Foeij van 728-729
Jan van 471-584
Jan Claasz van 130
Jan Claasz. Lam van 564
Jan Willemsz. van 68-444
Claas van 585
Pieter van 507-508-509-510-511-586
Willem van 714-715-716-729-738-740-741-742
Willem Foeijtgen van 398-464-466-556-581-584
Willem Pietersz. van 734-746

AARDRIJKSKUNDIGE NAMEN

Aarlanderveen 480-481-663-665-693-742
Alkemade 588-638-650-651-699-700-703
Alphen 196-430-458-459-460-461-462-463-464-465-467-468-469-470-471-478-682-693-704-705
Amsterdam 80-91-156-212-566
Antwerpen 1-77-78-80
Benthuizen 713-714-740
Bodegraven 485-486
Brugge 1
Brussel 365
Calslagen 747
Delfgauw 602-604
Delft 368-372-373-574-602-603-607-611-612-613-614-622-626-631-632-672-674-677-733-748-756
Esselikerwoude 20-662-696-697-741
Gouda 1
Graft 626
’s-Gravenhage 52a-53-496-505-605-626-635-654-750
’s-Gravenzande 196-608-609-758
Haarlem 384-523-542-593-626
Hazerswoude 487-489-490-494-496-497-498-499-500-644-653-689-704-705-713-726-727-728-729
Hof van Delft 748
Jacobswoude ambacht 579718
Kaag 688
Kamperhout 626
Katwijk 43-531-533-537-538-539-540-541-542-614-621-635
Katwijk op de Rijn 535-540-542-615-625-678-680
Katwijk op Zee 542-614-615
Keulen 445-574
Korendijk 505
Korteraar 742
Koudekerk 450-451-452-455-457-626-629-634-695-743
Laag Boskoop 726
Leiderdorp 232-333-428-429-430-431-432-433-434-435-436-437-438-439-440-441-442-443-444445-446-447-448-657-672-673-690-698-699-701-702-703-751-752-753
Leimuiden 663-664-667-720-747-748
Lisse 589-590-722-723
Maasland 591
Middelburg 626
Monster 196-592-593-595-598-599-601-607-608-609-610-756-757-758
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Monsterambacht 600
Naaldwijk 635
Noordwijk 69-137-252-351-542-547-670
Noordwijkerhout 543-544-545-546-670
Noordwijk aan Zee 545
Oegstgeest 133-335-337-366-548-550-551-552-553-554-555-556-558-559-562-564-567-568-569570-571-654-681-736
Oudewater 486-659
Oudshoorn 472-473-476-480-715
Poeldijk 592-593-594-595-596
Purmerland 712
Rotterdam 52-626
Rijn 2-7-26-27-30-31-38-46-96-100-107-205-206-210-240-269-329-331-347-369-383-386-424-435439-449-450-451-452-459-460-461-465-468-469-471-472-480-482-484-485-486-496-498-499500-532-533-541-542-556-598-616-626-629-634-648-649-653-689-690-693-698-704-715-728
Rijnland 384-705
Rijnsaterwoude 663-664-667-720-721-747
Rijnsburg 133-229-291-436-545-551
Rijpwetering 650-651-662-688
Rijswijk 602-603-604-605
Stompwijk 396-423-426-427-636-663-668-691-692-744
Ter Aar 742
Utrecht 1-445-644
Valkenburg 531-532-533-534-540-614-615-625
Voorhout 572
Voorschoten 366-396-400-426-501-502-503-504-505-506-513-514-516-517-519-621-622-635-669683-684-685-712-750
Vorenbroek 527
Vriesekoop 604-605-663-664-667-720-747
Vrijenban 748
Warmond 20-482-483-575-576-578-579-581-582-584-585-586-660-661
Wassenaar 501-520-522-526-528-529-530-623-679-680
Wilsveen 692
Woerden 63
Workum 445
Woubrugge 741
Woudambacht 450-451-452-455-457-695
Zandambacht 609
Zeeland 626
Zegwaard 425-716-739
Zoetermeer 691
Zoeterwoude 98-207-366-368-369-370-372-375-377-378-380-381-383-385-386-388-389-390-391392-393-394-397-399-400-401-402-403-404-405-406-408-409-410-411-412-413-414415-416-417-418-419-420-421-422-577-598-616-617-618-619-620-638-645-646-647648-649-650-654-655-656-658-659-663-666-668-671-686-687-706-712-717-719-737738-745-746-754-755
Zuidwijk 524-525-526-680
Zwanenburg 749
Zwammerdam 482-483-484

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.

Aar 480-742
Allerts watering 713
Baert Gherijtsz. Swet 747
Bagijnsteeg 709-710
St. Barbara steeg 91
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Barenwater zijl 678
Batenweg 696
Bellelaan 526
Bezerick 691
Bilt 542
Blauwe Steen 49
Boenrak 532
Bornsteeg 2-30
Boshuizen 365-366-368-391-650
Boskoopse weg 726
Brasemermeer 667
Breedeweg 660
Breedstraat 13-23-24-26-27-28-29-44-49-51-55-75
Broekdijk 553
Broekpolder 411
Broekweg 417-590-686-737
Brontgens steeg 137
Buitenweg 739
Burgwal 100
Buurmade 497-498-737
Buurwatering 425
Cellebroedersgracht 7
Diefsteeg 68-182-192-194-357-358
Dirk van Bosschensteeg 7
Dirk Valkensteeg 30
Dusentraadssteeg 323
Dwarskamp 675
Dwarswatering 443-496-751-753
Gelderswoude 98
Gerrit Lamssteeg 67
Gouwe 471
’s-Gravenland 590
‘s-Gravenvelt 459-460
’s-Gravenwater 589
’s-Gravenwildernis 480-742
Gravinnenstraat 181-191-192-193-357
Grevelingen 63
Groenendijk 497-498-499-500-728
Groenesteeg 234-236-268-551-552-654
Groeneweg te Esselikerwoude 20
te Alphen 468-469
te Zegwaard 716
Groenhasengracht 3
Grote straat 331-638
Haagvaart 604
Haaskiaans Groenensteeg 29
Hemmeer 578
Hof 197
Hofdijk 644
Hofgracht 172
Hofweg 401-403-408
Hoge Blankenes 576
Hoge Boomscheweg 680
Hogeland 250-268-424
Hogelandstraat 219
Hogendam 533-540
Hogerijndijk 386
Hoge Weijde 582
Hogewoerd 7-68-88-91-92-94-96-98-99-100-103-105-107-109-111-113-114-347-703
Holensloot 533
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Honsdijk 695
Hontswijk 452
Hooglandse steeg 216
Hooigracht 244-245-246-250-254-257-261-262-266-680
Horn 739
Houtstraat 749
Jan Oudunslaan 611
Jan van den Woude gracht 3
Jan Vos gracht 327
Jan Vossteeg 321
Jan Vrankensz. steeg 168
Kamp 88-99-130-304
Kerksteeg 233
Kerkstraat 149-159-160-161
Kerklaan 607
Kerkweg 581-591
Kloksteeg 198
Cnoopslaan 680
Koepoortsgracht 7
Coppenhiecxsteeg 7-68
Crauwelssteeg 724
Kreupelsteeg 13
Kijfhoeve 62
Laag Boskoopse weg 726
Laak 576-578
Lagendam 533
Lage Rijndijk 698
Lage Waard 743
Lea 660
Leede 581-582
Leidse vaart 638
Lisser broekweg 589
Lombardsteeg 15-22
Lopsen 555-556
Maarten Claasz. steeg 101
Mandenmakers steeg 38
Maren 288-290-292-302-309-313-318-333-334-336-391-558-644
Marendorp 103-130-132-133-278-281-285-286-287-288-289-292-294-296-297-299-300-302-322324-325-327-328-329-331-556-557-644
Marendijk 335-339-340-341-343-345
Marsmans steeg 198
Mathijs Bronstkiaans steeg 35-36
Meerburger watering 388-389-390-392-394-396-397-399-403-408-646-712
Mesenweg 713
Mewatering 20
Middelstegracht 7-231-238-638-697
Molensteeg 724
Monnikkenpolder 751-752
Moordijk 696
Morsch 559-562-569-681
St. Nicolaas gracht 239-240-242
St. Nicolaas steeg 316-317
Nieuwe Rijn 7-84-211-215-424
Nieuwe straat 7-220
Nieuwe Vismarkt 210-211
Nieuwe vliet 366-368
Nieuwe weg 591
Nobelstraat 7
Noord 743
Noordbroek 543-546
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Noordeinde 3-30
Noordhoek 544-545
Noornesse 542-543
Nootweg 446-447-713-726
Oeckweg 747
Oetgodssteeg 11
Ofvaart 713
Ommedijk 405-409-410-411-423-449-453-691
Onze Vrouwensteeg 68-91
Oostgracht 234-236-245-246
Otweg 753
Oude A 650
Oude Hoeve 64
Oude Rijn 7-100-270-273-277-279-282-284-331
Oudevest 7-111-113-114-355-710
Oude Willick 728
Oude Zwet 416-421
Oudshoornse weg 715-720
Overbuurtseweg 664
St. Pancras Kerkgracht 654
St. Pancras Kerkhof 249
Papengracht 7-195-196
Pieter Heermansteeg 598
St. Pieters hoeve 102-353
St. Pieters kerkgracht 346
St. Pieters kerkhof 710
St. Pieters kerksteeg 7-68-154-175-179
St. Pieters steeg 83
Plaspoel polder 602
Poel 553-554
Poelgeester Groeneweg 741
Pontemarkt 613
Raamgracht 119
Rapenburg 2-7-8-10-77-103-157-255-681
Rietbroek 517
Rodenburger laan 385
Rodenburger watering 385
Roggebrootsteeg 291
Roomburgerlaan 207-658-671
Roversbroek 589
Rijndijk 384-424-436-473-532-541-571-616
Rijnstraat 2
Rijnweg 608
Sacsteeg 14-22
Singel 68-378-380-381
Slage 567
Slingerkade 499-728
Sophie van der Haer steeg 348
Stadsvest 7-8-13-644
Stafijnssteeg 176
Steekt 468-469-470-471
Steenschuur 7-30-68-291-351-355-505-645
Stinksloot 584-585-586
Stompwijker weg 400-420-421-426-666-744-745
Toegang 471
Veense vaart 713
Veenweg 519
Verwersdijk te Delft 733
Vismarkt 213
Vliet 7-355-389-396-404-415-416-417-422-502-512-513-517-602-620-683-686-712-737-750
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Vlietweg 604
Voldersgracht 7-30-68-86-100-138-144-145-146-179-188-195-291-346
Voorschoter vliet 390
Voorweg 403-408-519-666
Vroolandse watering 696
Waard 230-428-429-430-431-432-435-436-644
Wasservest 724-735
Weipoort 404-410-411-415-422-700-702
Weipoortse vliet 754
Weipoortse watering 486
Westeinde van Zoeterwoude 646
Westweg 392-394-400-646
Weverssteeg 139
Wout watering 696-741
Zegwaardse watering 739
Zegwaardse weg 716-740
Zoeterwouder weg 419
Zoeterwouder wetering 405-409
Zuideinde 61
Zuidwatering 377-420
Zweiland 575-576
Zwet 377-403-408-412-413-414-415-472-618-737-754
Zwieten 412-413-414-577-618-619
Zijbout steeg 104
Zijl 443-444-449
Zijllaan 443
Zijp 569

NAMEN VAN ONROERENDE GOEDEREN

Adenkamp 501-502-503
Blomendael 589
Boterhuis 584
Burchoek 689
Burcht 282
Dirc Boudijns woning 599-600
Dots 741
Floris Coppen soen Spijcker 219
Flansen weer 644
Ganskamp 378-380-381
Geer akker 542-584-585-586-607
Gerrit Heijnen boomgaard 302
Goudse sluis 471-682
’s-Gravenhof 161
Grevelingen 359
Grote brug 205-206-207
Grote weer 472
Gijsbrechts kamp 531
Haagpoort 2-654-655-656
Heikamp 537
Heijnstgen kamp 622
Herfnesse 644
Heulkamp 473-476-478
Heulsluis 473
Hoeve 753
Hoge akker 542
Hogewoerd poort 68-383-616-648-649
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Hongerveld 578
Hoornbrug 602
Horter 389
Houter 388
Huijstede 524
Jacob Jansz. woning 522
Jan Bottermans weer 728
Camp 302
Kerfland 422
Clock 751-754
Kneppel 533
Koepoort 63
Koghuis 233
Kijfweer 693
Lage akker 542
Landscheiding van Koudekerk 743
Lange weide 485
Lantslage 441
Loenen Clien weer 481
Luijdegen Stantvast molen 616
Lutges molen 376
Lijsbrecht Monikkenhuis 424
Molenweer 430-463-464-480
Monnick kamp 542
St. Nicolaas kampje 503
Noede 644
Nonnenbrug 709
Noordclinen 520
Oliemolen 375
Onverzworen 412-413
Onvers voer 617
Onze Lieve Vrouwen kamp 559-560
Oude Willeken 499
Pellenkamp 435-436-690-698
Poelgeest 494
Posweer 411
Rijnenburg 496
Rijnsburger poort 340-341-556-626-627
Sant akker 542
Sceerkamp 528-529-530
Scouwer weide 559-560
Sion 7
Slert 384
Sluis in de Marendijk 343-345
Smaalweer 695
Smalric 579
Snijders made 449
Teilingerland 572
Tucht 533
Vier Zeven honden 400
Visbrug 206
Voetakker 644
Vogelaars weer 482
Voorkapel 519
Vranken akker 542
Vranken gras 584-585-586
Vroon made 638
Waersaat 572
Willem Snijers land 747
Witte poort 365
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Woert 569
IJsbrant van Damme weer 559-560
IJsbrant Willemsz. weer 450
Zwaenvoert 537
Zijlpoort 724-732-733-734-735

INSTELLINGEN

Abdij van Egmond 558-584-585-586-654-655
Rijnsburg 416-504-541-542-559-560-562-564-588-618-619-654-681-689-699-701-704
Leeuwenhorst 366-368-545-547-570-601-650-680
St. Agnieten begijnhof te Leiden 378-379-380-381
Armen van Lopsem 654
Sion 484-558
St. Barbara gasthuis te Leiden 556-557
Begijnhof te Leiden 90-197-203-257-258-654
Begijnen achter de Pieterskerk te leiden 442
Buurkerk te Leiderdorp 658-671
Burggraaf van Leiden 644
Convent van St. Aagten te Delft 607-631-632
St. Annen 231-558
St. Barbara 22
Barnaditen te Warmond 396-558-626-628-657
broeders te Warmond 219-526
Cellebroeders 591
Jacopijnen 68-77-78-558
St. Jeronimus 68
St. Catharina zusterhuis te Leiden 421-437-439-681
Kathuisers te Geertruidenberg 439
Koningsveld 607
te Leiderdorp 468-469-626-751
St. Margriet op Rodenburg 64-65-343-386
St. Marie borne te Dordrecht 545-670
St. Maria Magdalena buiten Leiden 343-345-626-627-628-629-631-632-634
Marienpoel 756
St. Michiel te Leiden 130-341
Minnebroeders 379-372-424-435-436
Onze Lieve Vrouwen zusters te Haarlem 343
Onze Lieve Vrouwen broeders te Haarlem 17-18-589
Poel buiten leiden 366-368-601-654-655
Regulieren buiten Haarlem 537
Regulieren Engelendaal te Leiderdorp 19-20-21-235-237-304-306-347-437-439-447543-626-628-658-670-671-681-753
Rodenburg 371
Roma op Rapenburg 692
Schagen te Leiden 632
St. Ursulen 602
Witte broeders te Haarlem 384
de Witte Nonnen 3-157-672
zuster van Rome 414
zusters te Warmond 385-404
Cure van Zoeterwoude 754
Dom te Utrecht 644
Duitse oorde 255-709-711-714-716-721-725-738-741
te Katwijk 534
St. Elisabeth gasthuis 68-558-681
Godhuis van Egmond 553
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Leiderdorp 753
Ter Aar 742
Zoetermeer 717
Grafelijkheid van Holland 572-734
Grote kerk van Haarlem 295
Grote Raad van Mechelen 606
Heilige geest van Alphen 653-689
Delft 604
Hazerswoude 496
Katwijk 537-615
Naaldwijk 607-610
Rijnsburg 541-542
Voorschoten 512-635
Warmond 660
Wassenaar 530
St. Heronimus broederhuis 556
Hof van Holland 505-506-605-607-610-636-750
Hooglandse kerkhof 220
Huiszitten 130-131-321-336-338-365-482-556-754
Huiszitten Pancraskerk 382-446
Huiszitten Pieterskerk 52a-501-611-650-652-684-685
St. Jacobs gasthuis 7-9-121
St. Jans heren te Haarlem 410-440-441-599-607-626-629-634-672
Utrecht 485
Kapel St. Pieter te Wassenaar 683
Kapittel ten Hogelande 20-531-736-753
van ’s-Gravenhage 519-601-602-603-604
St. Catharina altaar te Leiden 384
St. Catharina gasthuis 38-102-365-368-378-379-380-381-382-558-578-593-594-596-597-598-611618-619-626-627-628-629-632-634-650-652-654-655-656-678-698-704-705744
St. Catharina zusterhuis te Leiden 542-654-655
Kerkhof 168
Kerk van Alphen 430-463-464-470-473-475-478
Katwijk 533-542-625
Koudekerk 430
Leiderdorp 439-441-447-751
Lisse 589-590
Monster 607-610
Oegstgeest 644
Sassenheim 590
Voorschoten 502-635
Warmond 660
Zoeterwoude 403-414-420
Kosterij van Rijnsburg 644
Kruis gilde van Hazerswoude 496
Lazarus zieken te Leiden 558
Leprozen van Leiden 754
St. Nicolaas vicarie 30
Onze Lieve Vrouwen broederschap te Haarlem 654
Onze Lieve Vrouwen gasthuis te Leiden 396
Onze Lieve Vrouwen in Jerusalem 64
Onze Lieve Vrouwen kapel 277-278-280-281
Onze Lieve Vrouwen kerk 92-93-334-335-336-337-338-366-368-404-530-562
Onze Lieve Vrouwen kerkhof 302
Onze Lieve Vrouwen parochie 130-131-132-299-303-304-336-338-339-644
Oude gasthuis te Delft 611
Oude steenplaats 207
Pancras collegie te Leiden 405-409-419-420-424-441-455-528-529-553-585-710-724-736
Pancras kerk 444-445-447-448-644-657-658-671-679-680-749
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Pancras kerkhof 220
Pancras parochie 382-556-557
Papelijke proven te Alphen 475
Koudekerk 430
Lisse 590
Zoeterwoude 377-403
Zwammerdam 482
Pastorie van Leiderdorp 751-753
Monster 607
Rijnsburg 551
Voorschoten 396
Zoeterwoude 754
Pieter Simonsz. begijnhof 432-558-591
St. Pieters parochie 52a-366-367-652-681
St. Querijn broederschap in de Pieterskerk 501-502
Sacraments gilde in de Pieterskerk 706-708
in de O.L.V. kerk te Leiden 635
te Alphen 715
Steenplaats 397
Vier proven van Leiden 30
Rijsoord 30
Voorkapel te Voorschoten 669
Weeshuis van Leiden 750-754
Zeven Getijden te Leiden 582-681
Zieken buiten Leiden 90-541-542-654-655-656

BEROEPEN EN/OF FUNCTIES

Advocaat 605-610
Ambachtsheer 411-420-421-645-646-686-712-717-719-745
Apotheker 471-526-533-582-583-673
Bakker 7-54-91-340-387-496-658-663-724-729
Begijn 155-472
Bezemmaker 255
Bierdrager 340-362
Bloedlaatster 172
Bode met de roede 661
Bontwerker 734
Bouman 716
Broeder 17-18-21-232-235-237-306-347-628-709-711-716-721-738
Brouwer 13-118-210-340-341-345-366-430-436-469-542-556-568-610-613-623-625-650-651-659705
Brouwersknecht 153
Chirurgijn 724
Commandeur 366-582-708-709-712-719
Curator 750
Cureit 92-133-335-337-338-582-615-644
Damhouder 691
Deken 197-203-384-644
Dekker 7-23-67
Doctor in de medicijnen 523
Doctor in beide rechten 373-374-553
Draaier 644
Drager 315
Falide begijn 551
Francijnmaker 244
Gasthuismeester 366-378
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Glasmaker 23-154
Glasschrijver 729
Gorter 67-341-518-614-632-634-648-670-724
Goudsmid 106-176-340-341-368
Heer van Brederode, Vianen en Ameide 434
Egmond en IJsselstein 416-618-619
Goij en Nieuwkoop 434
der Leck 638
Noordwijk en Noordwijkerhout 406
Stein 434
Hoemaker 709-711
Hoenderkoper 243
Houtkoper 374-507-509-510-511-590-658
Houtsnijder 259
Houtzager 68-392-394
Huidenkoper 91-566
Huikmaker 151-153-340-341
Huiszitmeester 132-366
Jonkheer 680-754
Jonkvrouw 24-25-78-130-131-132-151-153-194-384-428-429-517-547-555-556-570-582-591-611644
Kalkbrander 389-426
Kammaker 61-234-236-291
Kanunnik 420-445-447-448-455-585-640-644-710-724-749
Kapellaan 424-630-711-716-717-725-738
Kerkmeester 7-366-391-470-475-478-507-509-511-589-590-735
Ketelaar 67
Klerk 639-644
Kluiszuster 20
Kolfmaker 530
Koopman 3-49-77-78-80-92-234-236-238-249-266-277-279-291-294-378-379-380-381-387-398-404414-452-463-466-468-469-470-502-523-526-533-534-538-539-547-561-572-582-583-601644-686-709-710-711-730-745
Koster 259-509-669-713-734-745
Lijndraaier 91-380-381-385-561
Lijnmaker 531
Maarschalk van Noord-Holland 599-600
Mandenmaker 38-329-398-432-466
Mater 626-631-681
Meester knaap 433
Mestraper 613
Metselaar 2
Ministra 343
Molenaar 378-379
Naaister 3
Notaris 445-630-631-644-652-659-692-705
Olieslager 366-373-467-479-515-518-629-634-670-671-673-674-677-680-702
Ontvanger 754
Parochiepaap 335-336
Pastoor 436-551-712-749
Pater 631-692
Paus 644
Pensionaris 640
Poortmeester 432
Pottenbakker 648-649
Priester 2-68-78-130-133-168-179-225-226-227-228-250-330-335-336-340-341-346-375-378-379385-388-389-399-422-424-445-455-470-475-501-533-534-541-551-574-576-602-603-607608-630-638-639-644-660-661-663-681-692-708-709-710-711-712-714-715-716-717-718719-721-723-724-725-729-730-731-734-736-738-740-741-742-743-746
Prior 21-628-681
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Procurator 232-235-237-306-347-644
Procureur 750
Provisor 384
Rentmeester 514-604
Rentmeester-generaal 426
Ridder 78-197-207-350-374-402-403-404-406-429-430-465-527-528-529-605-681
Rietdekker 316-317
Roeper 526
Rootsieder 467-479-515-518
Schilder 590
Schoenmaker 344-384-547
Schrijnwerker 710
Schrijver 739
Schuitenmaker 103
Secretaris 88-366-607-608-650
Slotenmaker 30-220
Smid 68-109-111-113-114-130-131-470
Snijder 84-132-166-403-497-498-517
Spillenmaker 299
Spondierstikker 277
Steenhouwer 424
Stierman 524
Stoeldraaier 724
Talman 739
Timmerman 2-3-7-8-10-13-166-169
Tingieter 340-341-718
Uitreder 537-542-591-604-738-746
Valkenier 166
Verwer 309-384-505-721
Viskoper 296-545
Vleeshouwer 144
Voerman 10-368
Volder 724
Voorlakenreder 697
Vrouw van Rijswijk 130-131-132
Wachter 181
Wantsnijder 366-650-661-685
Warmoesman 344-345-654
Weesmeester 387
Wever 104-488-746
Wielmaker 728
Wijnkoper 68
Zandvoerder 10
Zanger Pieterskerk 447-44819-07-1452
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