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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.
Wij Cornelis Willemsz. schoudt, Lenardt Ariaensz. ende Vos Floris zoen schepenen inden ambacht
van Coudekerck doen condt allen luijden dat voir ons gecomen ende gecompareert es Joris Claes
Oosterlincx soon inwoonende buijrman alhier ende bekende voor hem sijnen erfven ende nacomers
in rechter erffpacht ende op erffpachts recht van broeder Thijman van Wouw commandeur van St.
Jans binnen Haerlem ende de gemeen conventualen des selven godshuijs ontfangen ende
angestaen te hebben zulcke vijfthalffve morgen landts, bij den hoop sonder maet oft soe veel min ofte
meer alst is ende om sulcke jaerlicxe penningen ende achtervolgende condicien ende voorwaerden
die daer aff hem gelevert zijn ende van alle des breeder blijckt bij den navolgende geïncorporeerde
erffpacht brieffve. Wij broeder Thijman van Wouw commandeur van St. Jans binnen Haerlem ende
onder geschreven conventualen des goidshuus voorsz. alsoe wij onderrecht ende geïnformeert zijn
van zeeckere pleijdoijen, questien ende geschillen tusschen ons goodshuus op ons rentmeester ter
eenre ende Joris Claesz. ende sijne voorsaten tot Coudekerck ter andere zijde. Ter oirsake van
zeeckere vijfthalff morgen landts den convents toecomende volgende zeeckere besegelden briefve,
beghinnende: Wij Dirck heere van Brederoede in date duijsent drije hondert seventhienen op Sinte
Victoers dach. Welck landt die voorn. Joris Claesz. sustineerde nijet meer te weesen dan drije
morgen anderhalff hondt, leggende in Coudekerck in een weer lants van seventhien morgen
anderhalff hondt, streckende vuijten Rijn tot aen tWoutambacht. Belendt aen de westzij Dirck Jorisz.
schoenemaker mit eijgen ende bruijckwaer, de oestzij Leenert Ariaensz. oock mit eijgen ende
bruijckwaer. In welck weer landts de weesmeesteren van Leijden sustineren te hebben vijfthalff
morgen landts ende Joris Claesz. zelf thiendhalff morgen, sustinerende oock de voorn. Joris Claesz.
dat hij ende sijne voorsaten tvoorsz. landt vanden commandeur van Sint Jans tot Haerlem altijt
gebruijckt hebben gehadt om veerthien guldens siaers sonder meer, die hij oock sustineerde te
weesen eeuwigen erffpacht ofte erffhuijr. Ende alsoe vuijt deesen geschaepen waeren op te rijsen
vorder ende meerder processen ende querelen. Soe ist dat wij metten voorsz. Joris Claesz. int
minnelijck bij arbitragie van luijden met eeren getranfigeert ende veraccordeert zijn dat wij den voorsz.
Joris Claesz. tvoorsz. landt soe groot ende cleijn alst is bij den hoop sonder maet souden vuijtgheven
ende behouden laeten in eenen eewigen erffpacht. Dijensvolgende ist soe dat wij bij deesen den
voorsz. Joris Claesz. tvoorsz. landt vuijtgeven in eenen eewigen erffpacht ende op erffpachts recht
om vijfthien karolus guldens van veertich groot vlaems het stuck, die hij gehouden es te betaelen alle
ende telcken jaere op Bamisse off vijerthien daegen daerna onbegrepen wel betaelt. Daer aff teerste
jaer erffpachts zal vervallen ende verscheenen weesen te Bamisse inden jaere 1500 tachtentich
eerstcomende volgende de schouten erffpacht brieff die hij ons daeraff heeft gepasseert ende
gelevert. Ende op dat de voorn. Joris Claesz. te beter van deesen erffpacht zal weesen verseeckert,
hebben wij oock geconstitueert ende machtich gemaect, constitueren ende maecken machtich mits
deesen Willem van Wou onsen broeder woonende tot Haerlem ende Roeloff Adriaensz. wonende
tHaserswoude ende elcx van hem bijsonder die best zal moegen vaceren omme te compareren voor
den schoudt ende schepenen van Coudekerck ende aldaer den voorsz. Joris Claesz. tsijnen
vermaninge ende costen hier aff te passeren ende te verlijden erffpachtbrieve in forme als des behoirt
volgende den inhouden om deesen ende beloven over goet vast ende gestandich te houden al dat bij
de selve ons gemachtichden ende hij elcx van hem bijsonder deesen achtervolgende zal gedaen
werde onder alle verbanden daer toe staende nae rechte. Ten oirconde heb ick Thijman van Wouw
commandeur voorsz. mijn eijgen zelffs ende oock den voorn. St. Johanis convents zegelen ter
ernstigen begeerte van mijnen conventualen (die deesen elcx ondergeteijckent hebben), hijer
beneden aengehangen. Den drije ende twijntichsten dach van maio inden jaere ons heeren duijsent
vijfhondert ende tachtentich. Onder es geteijckent Thijman van Wou commandeur, Joost Claesz.
Vinck, Cornelis van der Goude ende mit twee segelen, een in roeden wassche ende een in groenen
wassche besegelt. Gelijck de voorn. Joris Claesz. ende sijn voersaten tselve landt altijts hebben
gebruijct. Beloovende de voorn. Joris Claesz. den jaerlicxen erffpacht altijts ter goeder tijt te betaelen
als vijftien karolus gulden siaers naer inhouden den erffpacht brieff hem daer aff gelevert ende bij
hem huijden overgenomen ende hier vooren is geïnsereert, onder verbant van erffpachts recht ende
van allen anderen rechten ende rechteren. Daer onder stellende de voorn. Joris Claesz. specialijcken
de voorsz. erffpacht landen ende voorts generalijcken alle sijne ende sijnen erffven ende nacomers

andere goeden, roerende ende onroerende gheene goeden noch plaetsen vuijtgesondert noch buijten
gehouden om daer an te behaelen den jaerlicxen erffpacht voorsz. mit allen costen daer om te doen
ende te lijden sonder argelist. Ten oorconde heb ick Cornelis Willemsz. schoudt deesen briefve mit
mijnen segel besegelt ende wij schepenen voorn. hebben elcx deesen brieff onderteijckent. Actum
anno duijsent vijffhondert ende tachtich opten negensten dach julij.

