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Als u gegevens uit deze bewerking gebruikt voor genealogische of historische doeleinden, dient een
verwijzing naar deze bewerking vermeld te worden. Bij gebruikmaking van gegevens uit deze
bewerking ten behoeve van publicaties, in welke vorm dan ook, moet een adequate bronvermelding
naar deze bewerking worden vermeld.
Copia copie.
Ick Floris van den Tol make cont allen luden dat ic verliet hebbe ende verlie tot enen rechten erflien
binnen after suster kint niet te versterven, Gheijrt Ramp minen broeder, een hoffstede also groet alst
begraven is ende husinge dieder op sien, off op comen sullen, mit alsoo vele daer ghaende lants dat
het met der hofstede twie merghen lants is, dat gelegen is inden ambachte van Coudekercke inden
Laegen Waert ende dat belegen heeft an die oestzide heer Gheijrt van Poelgeest mit erve ende mit
eijghen ende aen die westzijde Dirc van den Tol mit erve ende mit eijghen. Voert soe sien
voorwaerde waere dat sake dat Gheijrt voerseijt sturve sonder blickende wetachtigh geboert, soe
soude dit voortghenoemde ghoet comen op al sijn broeders die dan ter tijt leefden, elck evenveel.
Ende dit vorghenoemde goet selmen verheerwaerden tot elker doot mit een roode sparwer of mit 6 st.
daer voor. Voert so sient voerwaerde dat dit voerghenoemde lant wech ende wende sel hebben die
lane langhens onder malcander onverseijt van iement dier in gelant is. Ende alle voorschreven
voorwaerden sonder argelist. In oorconde desen brief besegelt mit minen seghel. Ghegheven int jaer
ons heeren dusent drie hondert acht ent sestich des vridaghes nae Onser Vrouwendach Assumptio.
Hebbende aen een enckel staerte uijthangende een cleijn noch volcomen selgel in groenen wassche.
Onder stont: Vergeleecken ende bevonden conconderende metten originelen, geschreven in
franchijn, mitsgaders van date ende besegelt als boven. Huijden den 16 e septembris 1600 twee en
twintich. Bij mij. Ende was geteijckent Jacob S. Verweij notaris publiek. Lager stont aldus: Naer
collatie is desen mette copie autentijcq zijn gescreven ende onderteijckent als boven accorderende
bevonden in ’s-Gravenhage den 13 martij 1635. Bij mij ende was onderteijckent P. Warmenhuijsen
notaris 1635.
Naer collatie is desen met zijne p~nale bevonden te accorderen opden 3 e januarij 1637.
Bij mij.
Aan de achterzijde: Van Arnold derde grave van Holland 30.

