LEIDEN - GROTE BEWIJZEN C
16-5-1578 t/m 19-2-1603
door
H.J. van der Waag
folio 1
16-5-1578
Cornelis 18 jr, Willem 12 jr, Pieter 9 jr, Aefgen 16 jr, Marie 13 jr en Baertgen 7 jr kinderen van jonghe
Pieter Paeds Pieterszn en wijlen Maritgen Cornelis Reyerszn dr.
Willem van Heemskerck Janszn en Adriaen Janszn Knotter voogden
Er wordt verwezen naar ongedateerde huwelijksvoorwaarden.
Moeders versterf:
de helft van een woning, huis, barg etc met 4 morgen land tot Zassenhem gemeen met Margriete
Reyersdr die de wederhelft competeert
6 gulden tsiaers te lossen de penning 16 op Jan Dircksz Wittebol tot Hazertswoude
6 Gelijke guldens te lossen met 100 guldens op Margriete Zegers tot Voorhout
4½ gulden de penning 16 op Pieter Jacobszn en oude Jacob Baertszn
6 gulden tsiaers de penning 16 op Maritgen Claes Claeszn an Zwieter sluys gemeen met Claes
Dirckszn van Montfoort
De helfte van zyn huysinge en erven staende aan t steenschuur ende opte volresgraft belendt aen
deene zyde ten westen deurgaende Hubert Aelwynszn drapier ende aan dander zyde ten oosten voor
Elisabeth Willemsdr wede Jan van Bancken ende daer aen de straete van de volresgraft daer onder
gaende streckende voir uit steenschuir tot aen Huberts voors achterhuis ende erve ende an een
huisken en erve toecomende Sinte Katerinen ghasthuis alhier tot Leyden
1000 karolus guldens
folio 1 vo
Borge Haesken Willemsdr wede van Mr Claes Cornelis de Wilde moeye van Pieter Paedszn voirs met
Hubert Aelwyns voors hare neve
6-9-1578
Aechte 1½ jaar kind van Jan Paeds Jacobszn librarier en wijlen Aechte Dircksdr.
Adriaen Dirckszn oom en Geryt Jacobszn van der Graft voogden
Moeders versterf:
een rentebrief van 1-10-1524 gepasseerd voor schout van Bodegraven sprekende op Ghooff Janszn
groot 4 ponden hollants erfelycke losrente, bi Dirc Willemszn cooman tweeskint voors grootevader
Aechte zine dochter tweeskints moeder tanderen tiden onder meer bewesen voor hare smoeders
erffenisse
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folio 2
een rentebrief van 7-1-1556 met een transport daerop deursteken ten behoeve van Dirc Willemszn
cooman gepasseerd voor Schout van Valckenborch ende beyde Catwycken sprekende op Katrijn
Jacobsdr Willem Claeszn van Valckenborgh wede groot 7 karolus guldens tsiaers te lossen met 112
gulden
een rentebrief van 14-3-1571 met een transport daerop deursteken ten behoeve als voren
sprekende op Baerte Jacobsdr wede Geryt Joosten timmerman gepasseerd voor schepenen van
Leiden groot 2 karolus guldens te lossen met 32 gulden houdende borchtochte op David Egbertszn
voorspraek van 2-8-1570 tzamen monterende 192 gulden
258 karolus guldens
Borgen: Havic Joostenszn tinnegieter en Adriaen Adriaenszn bouman opte Vliet beyde zwagers van
Jan Paeds voors.
In margine: t kindt overleden zynde eerst bi derfgenamen gelicht volgens de quitantie van 19-7-1588
folio 2 vo
14-1-1578
Henric, Dirckgen, Alijdgen en Jannetgen, zo dandere twee overleden zijn, kinderen van wijlen
Cornelis Henrickszn coorncooper (voorheen schoenmaker) en wijlen Agniese Jansdr zijn eerste
huisvrouw
Voogden: Jan Henrickszn backer, Ghysbert Henrickszn schepen deser stede en Frans Henrickszn
backer omen
t Bewijs wordt gedaan door Alijd Joostendr zijn tweede huisvrouw
De kinderen komen toe de helft van een huis en erve aan de nieuwe Ryn; zij zijn schuldig de helft van
de schulden of 281 gld 4 st.; smoeders versterf bedraagt 120 gulden
Dirckgen mondich zijnde en Alijd gehylict hebben haar goederen gelicht op 2-11-1580
Op 1-7-1586 heeft Harman Jacobszn lakenbereyder tot Rotterdam gehuwd met Jannetgen haere
goederen gelicht ziet het notulen van het 4e memoriaal pagina 64
folio 3
22-9-1578
Machtelt 12 jr en Aefgen 5 jr kinderen van Jacob Corneliszn Kot lindewever en wijlen Adriaentgen
Cornelisdr.
Jeroen Corneliszn scheepstimmerman woenende op Delfshaven ende vervangende Pouwels
Corneliszn zyn broeder tot Leyden als voogden
smoeders versterf:
een huis ende erve op de coepoertsgraft belendt aen die een zide ten zuiden Jacob Corneliszn Kot de
vader zelve ende aen dander zide ten noorden Andries Schot Janszn streckende uyt de
coepoertsgrafte tot an deszelfs Andries Schotten erve
De vader mag het huis bewonen waarvoor hij jaarlijks 6 karolus guldens zal betalen
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Jeroen zal Machtelt gedurende zijn leven en dat van zijn huisvrouw onderhouden, terwijl de vader
Aechte zal opvoeden
folio 3 vo
ongedateerd
Gilles 18 jr, Pieter 13 jr, Nanne 11 jr en Margriete 15 jr kinderen van Karel Gilliszn timmerman en
wijlen Marie Pietersdr.
Jan Pieterszn calcbrander oom en Hiob Dirckszn warmoesman voogden
moeders versterf:
Gilles, Pieter en Nanne elk 7 ponden vlaems, Margriete 5 ponden vlaems met haer moeders juwelen
en cleederen, Indien de vader overlijdt voor Gilles krijgt deze nog 2 ponden extra Onderpand: zyn
huys ende erve aan de Rijn in de vrouwe parochie belend aen deen zide ten oosten Jacob Pieterszn
cuper ende an die ander zide ten westen Jan van Dam glaesmaker streckende uyt den zuyden voor
van den Rijn noortwaarts tot aan Ghommer Gommerszn spoelmaeckers huys end erve.
N.B. zie fol. 37
folio 4
Op ten 10en november 1578 zijn Jacob Tomaszn brouwer met Jan Janszn van Baersdorp
gecontinueert ende Johan Geritszn Butenwech geeeligeert in dofficie van dweesmeesterschap ende
hebben hun eed gedaen op 1 november 1578
2-1-1579
Johan overleden en Dieuwertgen kinderen van Cornelis Corneliszn van Zanen zeepzieder tot Delff en
wijlen Remburch Adriaensdr.
Symon Aertszn van Bruninghen landtmeter en Pouwels Adriaenszn backer voogden
De weeskinderen zijn mede-erfgenamen van Adriaen Govertszn van Brandenborg zeepzieder hun
grootvader en verkopen hun deel van de erfenis aan hun mede-erfgenaam Govert Adriaenszn van
Brandenburg zeepzieder voor f. 770.- en wel een rentebrief groot 350 gulden die Govert voors op
Cornelis sprekende heeft;
een rente brief groot 150 gulden Sprekende op Adriaen Mourynszn rentmeester van Leeuwenhorst
het restant van 170? gulden zal in 3 halve jaren betaald worden.
In deze coope is gesmolten en gequiteert 132 gulden die Cornelis voirs in de boedel van Adriaen
Govertszn voors was schuldig gebleven behoudens die helfte van dien tot laste van de cooper
voornoemt toecomende Aechte Symonsdr moeder en erfgefolio 4 vo
name van Margriete Aerntsdr die voirs Adriaen Govertszn leste huisvrouwe ende noch 25 gulden die
Cornelis Corneliszn zalige vader de boedel schuldich is. Cornelis Corneliszn heeft gereserveert ende
aan zich behouden alsulks actien als hy pretendeert hem te competeren uit krachte van zyn
huwelijksvoorwaarden van 13 mei 1567 opte nagelaten goederen van Jacoba Jacobsdr des voors
Adriaen Govertszn 2e huisvrouwe mitsgaders zyn portie van alzulcke bewijs als Adriaen Govertszn
zyn voorkinderen tot Aemstelredamme voor haerl-moeders erfenisse heeft bewezen.

3
Dit document is afkomstig van www.hogenda.nl

Klik hier voor het totale register van Hogenda bronnen.

De schuldbrief op Adriaen Mouwerynszn is wegens aankoop van 1/8 part van Adriaen Govertszn
voors huys ende erve in de Maersmanstege bi de Vischmarckt
folio 5
12-12-1578
Pieter 10 jr, Abraham 7 jr, Sara 12 jr en Meynsgen 2 jr kinderen van Aernt Gilliszoon slotemaker en
wijlen Maritgen Pietersdr.
Cornelis Ghysbertszn Schaar voogd poorter alhier en vervangende Mr Johan Int houfizer tot Delff
medevoocht
moeders versterf
200 karolus guldens
Onderpand: zyn huys ende erve int Noorteynde belendt aen deen zide ten oosten Pieter Dircszoon
stoeldraeyer ende an die ander zide ten westen tchristyn Ewoutsdr streckende voir van den strate
noortwaerts aan Willem Petten schuytvoerders huys ende erve
folio 5 vo
20-8-1578
Volckgen 26 jr en Maritgen 25 jr dochteren van wijlen Jacob Pietersz Goetcoop warmoesman ende
Aechte Cornelisdr verklaren dat hun vader van Fytgen ende Neeltgen Cornelisdr hun moeyen
meerder malen geld geleend heeft om zyn koopmanschap te kunnen bedryven, zonder dat die hen
weder uitgekeerd zijn
De vader had als uiterste wille gestelt, hetgeen ook de onbejaerde kinderen als Cornelis 19 jr, Clara
15 jr en Katharina 13 jr hem meermalen hadden horen zeggen, dat zijn schoonzusters zouden delen
met de kinderen, dus elk 1/7 deel.
De voogden Claes Janszn warmoesman en Jan Corneliszn kleermaker en Jan Claeszn vleyshouder
gaan hiermede accoord.
Fytgen en Neeltgen zullen gaarna bij de deling rentebriven ontvangen.
folio 6
De deling is van 9-6-1579 waarbij de onmondige krygen toebedeelt 1000 gulden aan 4 rentebrieven
folio 7
Bouwen Corneliszn schoenmakers naergelaten weeskindt genaemt Willem Bouwenszn gewonnen by
Elisabeth Willemsdr eenighe erfgename van Maria Cornelisdr weduwe van Jan Bouwenszn drapier
alhier tot Leyden overleden opten 15en Novembris 1578 daer van dat voochden zijn Hiob Hugenzoon
van Delff schonemaker alhier tot Leyden opte Vliet ende Aernt Martijnszn tot Oestgeest welke
weeskint toecomt dese nae volgende goederen
Eerst inventaris van alle de goeden bi de voors. Maria Cornelisdr achtergelaten groot 9 volle
beschreven bladen begripende eerste een huys ende erve daar inne dezelve Maria Cornelisdr is
overleden op de hooglantskercgraff daer van den brief is in dato 13-3-1582 getransporteert
getransepet deur twee oude brieven
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Een losrente op Geertruut Jacob Bouwens wede van 12 gulden tsiaers te lossen met 212 guldens
gedateert 18-10-1544 gepasseert voor de schout tot Warmond met een transport in papier
Noch een losrente op Pieter Quirynszn lindewever van 3 gld tsiaers ter losse 6 gld tsiaers met 5
gulden in hooftgelt van 11-12-1572 gepasseerd voor schepenen van Leiden
Een afgestorven lyfrente ten leven van Maria Cornelisdr voors van 10 gld tsiaers opt
vrouwenghasthuys tot Leyden van 1-12-1571
Noch een afgestorven lijfrente van 12 gulden tsiaers opt leven van heer Cornelis Janszoon pastor der
vrouwen kercke alhier tot Leyden van 1-6-1571
folio 7 vo
GHELDT
Ende eerst tgout
Eene geheele met vyf halve realen; 5 philipus gulden twee trazaten? met lange cruise; een franse
croon een wilhelmus schildt een keysers gulden; 6 embden ofte climmer? gulden
ZILVER
20 enkele keysers gulden; 9 geheele ende 3 halve commits daelders; 2 hollantsche halve daelders; 1
boheemsche daelder met een hoornsche halve daelder; een spaensche reaal die 14 st plach te doen;
61 crabbelaers; item aen diversch payment 7 gulden te 40 grooten stuck.
Item den imboel etc daervan zuver is ghecomen 186 gld 12 st
Item is de moeder vant weeskint (ze zyt om zine renten heeft aangenomen van als te onderhouden
tot zine mondige dagen toe onder gedaen 50 gulden zonder rente te gebruiken ende te betalen alst
kint mondich zal zijn volgens schepens brieve van 28-8-1579
folio 8
Aengifte renten ten behouve van t voors weeskindt gedaen ten advys ende bi consent van de
weesmeesteren
Op Geryt Dirckszn tot Oestgeest ende Jan Ghysberts zine schoonvader tot Rijnsborch 9 gulden en 7
stuvers per jaar te lossen met 150 gulden als hypotheek op 2 partijen land in Oestgeest teene 4 hond
teelland ende tander 4½ hont land de dato 3-1-1579
Op Pieter Pieterszn van der Hee wonende binnen Leyden en gelycke rente van 9 gulden en 7 stuyvers
te lossen met 150 gulden als hypotheek op 1 morgen wey als hoyland in den ambacht van Oestgeest
de dato 24¬9-1579
folio 9
22-1-1579
Henric 8 jr, Maritgen 3 en Jepgen 3/4 jaer kinderen van wijlen Wouter Willemszn van Zoeterwoude
en Maritgen Lourisdr.
Jan Dirckzn van Roemenborch notaris tot Wateringe hare zwager ende ten overstaan van Willem
Symonszn wonende Boschcoop ende Leenaert Jacobs wonende Valkenborch voochden
vaders versterf
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Henric en Maritgen elk 100 karolus guldens en Jaepgen mits dat het geboortich in zine rechten hand
geminckt ofte wanschape es 200 gelijke gulden
Onderpand: de beterschap van 15 hont erfpachtslant belast met 5 pont hollants erfpacht
de helft van 3 morgen lands beyde gelegen in Zoeterwoude
folio 9 vo
Volgt verly voor schepenen van Zoeterwoude op 22-1-1579
folio 10
Henric van Craken weeskint genaemt Willem van Craken van der Laen omtrent 15 jaar geprocureert
bi wilen jonkvrouwe Philippa van der Laen Willemsdr daer van dat voochden zijn Meester Gerard
Hoochstraten ende Martijn van Endegheest Cleszn verordent bij testamentaire dispositie van
jonkvrouwe Geertruyt van Endegheest Engelbrechtsdr wede van Willem van der Laen grootmoeder
De inventaris van de goederen van Geertruyt wordt overgeleverd door meester Albert Jans de Man
ende Jacob Jansz. canoniken, Roelof Adriaenszn secretaris tot Hazertswoude ende Jan Huygen van
Leeuwen als testamentairs volgens test. dispositie van 20-4-1578.
Op 25-2-1579 stellen zich borg voor Jan Huige van Leeuwen Huyg Adriaenszn int Hoogehuys vader en
Alexander Albertszn zwager
folio 10 vo
Op 15-4-1579 wordt in plaats van Jan Huygen van Leeuwen die in Maart 1579 is overleden tot
curator ende administrateurs aangesteld IJsbrant van den Bouchorst Jacobszn notaris met Jacob van
Bremen ende Willem Govertszn verwer als borgen
folio 12
Oude Willem Henricxzn van Boschusen weeskint genaemt Dirc Willemszn gewonnen by Jannetgen
ragen? Jansdr. Voogden zyn Foeye van Brouchove Bailiuw van Rynlandt ende meester Jan Meeuszn
chirurchijn
Een rentebrief van 6 gulden tsiaers te lossen met 100 gulden met de verlopen rente van dien tot
Lichtmisse Ao 1575.
De brief is van 1-7-1558.
Noch by delinge 135 gulden 16 st 4 penn.
Noch een obligatie in franchoys sprekende op Jaquet de Bomont gedateerd in december 1533 groot
87 livres tournoys
Item een acte van estimatie van 2-2-1579 van een stuck land groot 13 morgen in Outshoorn gecomen
met meer goederen volgens de testamentaire dispositie van Jan Meeus houtcopers zyn zalr
grootvader
Ende noch een cavelinge bi consent van de gerechte gedaen opte 11-2-1579 bi dewelcke tvoors
weeskint ten deele zyn gevallen twee rentebrieven te weeten deene van 5 ponden vlaems tsiaers te
lossen met 500 karolus guldens sprekende op Dirck Symonstzn wonende opte hoogen borch tot
Alphen ende den anderen van een pond vlaems tsiaers te lossen den penning 16 op Jan Jan Nele
talphen
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folio 13
27 -2-1579
Cornelis 9 jr oude Maria 6 jr ende jonge Maria 3 jr kinderen van wijlen Dirck Allertszn brouwer op te
Vliet en Appolonia Jansdr met Jan Janszn van Zoeterwoude haer broeder
Pieter Allertszn wonende tot Rynsburch oom en Leenaert Roelofszn voerlaeckenreder behoude ome
tot Leyden, voochden
vaders versterf
100 karolus guldens
Onderpand: 2 morgen 2½ hont Iant in den ambacht van Zoeterwoude belendt aen het noorteynde de
weypoortsche vliet aen doostside Jan Bouman aent zuyteynde derfgenamen van Jan Floryszn ende
aen de westside derfgenamen van Adriaen Dirckszn.
Volgt de verbandakte van 7- 3-1579 voor schout van Zoeterwoude
Meester Gerard Hoochstraten weeskinderen met namen Franchoys en Alewaer? gewonnen bi
Joncvrouwe Johanna van Boschusen Willemsdr z.g. daer van de voochden zyn Geryt van Dam
Aerntszn behoude oom, Geryt Janszn de Man waard in den Boom en Joost van Zonneveld Adriaenszn
neven
0p 11-3-1579 heeft Johan van Oostrum Janszn zich borg gesteld van de administratie van Mr Gerard
Hoochstraten
folio 15
16-7-1579 (1584?) gepasseerd voor schout van Zoeterwoude
Annetgen dr van Cornelis Kerstenszn van Zoeterwoude en Katrijn Pietersdr.
Jan Jacobszn wonende bij de groote Quackel tot Zoeterwoude is schuldig een jaarlijkse losrente van
11 gld 17 st en 8 penningen te lossen met 190 gulden
folio 15 vo
Hypotheek op 3½ morgen land in de broucpolder in den ambacht van Zoeterwoude belendt aen de
noortzyde Adriaen Maertenszn de Zwart aen de zuutzide de kinderen en erfgenamen van Gerit
Louerszn ende aen de westeynde de zuitwateringe ende aen t oesteynde derfgenamen van Adriaen
Dirc Janszn.
Borg Arent Pieterszn bode tot Zoeterwoude
folio 16
18-2-1579
Cornelis 6 jr, Maria 9 jr en Diefwaer 3½ jr kinderen van wijlen Cornelis Cornelisz Crul en Adriana
Barentsdr nu gehuwd met Jan Adriaenszn warmoesman
Symon Corneliszn warmoesman en Dirc Dirckszn. blouchouwer omen
Jan Adriaenszn voors is schuldig 50 karolus guldens als vaders versterf
Borg Quirijn Jacobszn lindewever
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Speciaal verzekert op een rente van 11 pond 17 schellingen 6 penningen ten leven van de moeder op
de stat Leyden jaerlijks metten verloopen ende loopende rente van dien ter somme van oc 50 gulden
Jan Adriaenszn verzekert zyn huys ende erve opte hoygraft belendt aen deen zide Evert Janszn
brandewijnman ende an dander zide de wede van Cornelis Quirijnszn capiteyn ende Henric Dirckszn
Visch streckende voor uit de graft voors tot aen des voors Henrick Vïsch, Alijd en Machtelt Jan
Adriaens zn dochteren huyzen ofte erven
Int bewijs zijn begrepen 25 gulden die gecomen zouden zijn van Diewer Symons de voorn
weeskinderen zal grote moeder
folio 17
Claes Capiteyn Vlamings weeskint genaemt Jacob (gezeyt Coppekijn) out 6 jr gewonnen by Mayken
Ghooms in Zeelandt overleden daer de vader is overlange in Vlaenderen overleden daer van dat
voochden zijn Jacques Capiteyn ende Claes de Hondt resp. oome ende behoude oome van de voors
weeskint
Twee obligatien sprekende op Joos de Zomer filius Henrick houdende 40 ponden Groten vlaems
hollants gelt gedateert 30 april 1584 ende die andere op Jacques Capiteyn voorn filius Jacob
houdende 20 ponden vlaems gedateert 15 april 1584
Item ende noch eene rekeninge beghinnende op heden 15-3-1584 groot 2½ beschreven smale
bladeren onder de signature Johannes de Boullonque
folio 18
Vincent Janszn in den gulden waghens weeskinderen met namen Aechte ende Elizabet (zo derde
genaemt Anna gehilict an Dirc Claeszn Moy in de gulden wagen mondich is) gewonnen bi Geertruyt
Aerntsdr beyde z.g. daer van dat voochden zijn Frederick Aerntszn In de witten balt? oome ende
Aelbert Henrickszn schoemakers neve van de zelve weeskinderen
Scheiding en deling van vaders en moeders erfenisse van 27-2-1579
Tezamen 3 morgen toegemaeckt tynsbaar lands in de ambachte van Esselickerwoude achter off
omtrent Hoochmade belast metten tyns ende belendt volgens de brieven van dien geestimeert met
zekere materiale van toemaking op 500 gulden
de hure vant zelve lant 22 gulden
Adriaen Jacobsz Zoeterwoude hooftsom 100 gulden
de rente per jaar 6 gulden
Ooc tezamen de 400 gulden op renten tot 25 gulden tsiaers op Jacob Janszn in vrouwen ...
(Aechte) en Geertruyt Dircksdr int lage landt
(Geertruyt) waarvan obligaties zijn
Noch tezamen 1076 gulden 14 st over de 2/3 delen van 1600 gulden wegenskoop van de huizinge
ende erve genaemt Den Gulden Wagen door Dirc Claeszn voors op termynen van 100 gulden
Noch elc 1/3 part ende het 1/3 part tesamen bi ongelicke portien van de 210 gulden huiscustinge op
Jan Jacobszn
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Desgelijks 160 gulden huiscustinge op Claes Claeszn Moy. Mede comt haerl tesamen twee melcke
coebeesten Elisabeth voors comt alleene voor haer portie van hare zalige vaders cleeden van Dirc
Claeszn en Aechte voors 14 gld 9 st.
Aechte voors thuisken ende erve naest de gulden wage op een huis nae
Elisabeth voors den tune ende tzand ende hofstege
Elcq der kinderen omtrent 144 gulden
Elc moet dragen 1/3 deel van de volgende schulden Johan Bertelmeeus in den Hage 3 gulden tsiaers
te lossen met 50 gulden
folio 19
De heere van Lochorst van oude verloopen landthure 82 gulden
Christina Eewoutsdr de voorn weeskinderen stiefmoeder over de reste van hare uitcope 100 gulden
Jan Janszn van Baersdorp 50 gulden over twee jaren mondcoste noch loopende van Aechte voors.
folio 20
8-3-1575
Claes 13 jr, Dirc 12 jr, jonge Dirc 4 jr, Jan 1 en Pietertgen 7 jr kinderen van wijlen Pieter Dirckszn
warmoesman en Quiryntgen Claesdr daerna gehuwd met Jacob Corneliszn warmoesman
Voochden: Dirc Dircs warmoesman en Willem Willemszn voerlaeckenreeder
vaders versterf 120 gulden
Onderpand: huis ende erve opte hoigraft belendt aen deen zyde Evert Janszn brandewynman ende
an dander zyde derfgenamen van Gerit van Oyen streckende voor van de hoigrafte tot achter an
Olifier Philipszn erve
Uit 2e huwelijk Claes waarvan de vader op 1-2-1584 bewys doet. Hij wordt bijgestaan door Neeltgen
Claesdr moeye en Cornelis Eeuwouts van Zessen? warmoesman
folio 21
Meester Henric Pouwelszn weeskinderen genaamd Pouwels 5 jr, Katherina. 4 jr gewonnen bij Maria
Christoffelsdr mede tsamen geinstitueerde erfgenamen van Aechte Pouwelsdr overleden huisvrouwe
van Jacob Allertszn de Haes met hun tween voor t derde paert daer van dat voochden zijn Pouwels
Adriaenszn librarier en Henric Janszn backer
Jacob heeft de inventaris met ede bevestigt op 17-1-1585. Er zyn drie staken
Copie van de voors Aechte Pouwels testament van 17-10-1584 groot 4½ beschreven bladeren.
folio 22
13-1-1581
Jan 16 jr, Alijt 14 jr kinderen van wijlen Aelbert Janszn brouwersknecht en Margriete Jansdr nu
gehuwd met Adriaen Floryszn wonende tot Calslagen
Voochden: Rombout Janszn zeemtouwer en Mouryn Florijszn schipper
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Onder de baten onder meer een huysinge op te Maern geestimeert op 300 gulden en de meubels op
265 gulden. De schulden belopen 500 gulden
folio 23
Symon Pouwelszn weeskinderen: Margriete 21 jr, Aechte 20 jr (de derde en de oudste mondich
zynde) gewonnen bij Adriana Richardsdr. Voochden zyn Jacob Willemszn van den Burch en Henric
Janszn backer hare zwager mede met hen drieen tsamen geinstitueerde erfgenamen van Aechte
Pouwelsdr genoemt hier voren folio 21
Quitantie voor Margriete en Aechte 18-9-1592
folio 25
15-11-1584
Jacoba 9 jr kind van wijlen Jacob Jacobszn van Catwijc en wijlen Dirckgen Visschers Dircksdr daerna
gehuwd met Cornelis Ingenzn van Driel brouwer die de inventaris heeft ingeleverd.
Voogden: IJsbrand Dirckszn Visscher oome ende Louris Andrieszn Zwaenswyck behoude oome
Gelicht by meester Pieter van Velden advocaet als man van Jacoba
folio 27
Meester Henric Vranckenzn chirurgijn weeskindt genaempt Agniese out 17 jr gewonnen bij
Geertruyd Bouwensdr mede z.g. daer van dat voochden zijn Jan Pieterse in de Cleye en Hubert
Jacobszn omtrent Langevelt beyde in Noortwycker ambacht Eerst als eenige erfgename van hare
zalige vader ende moeder ende noch als mede erfgename van Franck Janszn brouwer tot Rynsburch
hare zalr grootvader van svaders zyde
Eerst een scouten schultbrief van Rynsburch sprekende op Jan Splinterszn backer aldaer resterende
54 gld op 18 gld tsiaers
Een obligatie op Pieter Janszn houdende 50 gulden
Item een gouden signet Ryng
Item een zilveren clisteer met noch eenighe zilveren instrumenten ter chirurgye
Item een zilveren chirurgyns koker
Item cavelcedulle tweeskint ten deele gevallen jegens Willem Vrancken zyne oome van de goederen
by de grootvader achtergelaten houdende dese nae volgende partyen
De helft van 36 gulden tsiaers losrente op Dirc Adriaens tot Voorscoten.
Verder steeds de helft van:
687½ gulden custing penningen ende een gedeelte van 1375 gulden op Jonckheer Jacop Coppier
heere tot Calslagen hier 343 gld 15 st
Een custing op Huygh Jacobszn daer aen resteert 23 gulden hier 11½ gulden
708 gld 7 st van de 2 vercofte huysen hier 304 gld 3 st 9 pen.

10
Dit document is afkomstig van www.hogenda.nl

Klik hier voor het totale register van Hogenda bronnen.

1/4 paert van 107 gulden van een geloste rente gecomen van de joncvrouwe van Naeldwyc hier 26
gld 15 st De helft van 160 gld 17½ st overgeschoten van de vercofte inboedel hier 30 gld 8 st 12
penningen
Des moet t weeskint toegeven 18 gld
folio 29
6-3-1579
Belitgen 9 jr dr van Evert Jacobszn voerlakenreders en wijlen Jannetgen Jacobsdr.
Pieter Gilliszn witmaker en Willem Claeszn Oudevliet notaris publiek als voochden
Een huis ende erve opte Middelste Graft met noch een huis ende erve ten ziden daer aen uitgaende
in Groensteyn
4 morgen lant in den ambacht van Esselickerwoude
een losrente van 6 gld op Jan Jan Symonszn gecomen van Jan Dirck Ellertszn Evert Jacobszn zaliger
oom
een losrente van 6 gld op Marie Dircksdr alias Marie Loyen
350 gulden aan geld
Borg Willem Jacobszn voerlaeckenreder broer van Evert
folio 29 vo
t voors weeskint noch aengecomen van Anna Jan Zeverts dr 6 gld 5 st tsiaers te lossen met 100
gulden sprekende op Jan Pieterszn schipper als hypotheek op zyn huis ende erve aen t Steenschuur
omtrent de Hoochwourt brugge
Item alimnetatie van de huwelixe voorwaarden tusschen t weeskint vader ter eenre ende Alijd
Joostendr ter andere zyde gepasseert voor notaris ende getuigen op 17 juni 1579 daer by t voors
weeskind boven t voorgaende bewys noch zal hebben 1000 gulden.
Gelicht by Adriaen Pieterszn getrout hebbende Belye
folio 30
10-10-1591
22-5-1585
Jacob 14 jr, Pieter 11 jr en Anna 17 jr kinderen van Baernt Janszn van Ryndorp en Eva Jacobsdr beyde
z.g.
Voochden: Willem Reyerszn schrynwercker ende meester Jacob Roelofszn chirurgyn
een huys ende erve in de Molenstege aen de zuytzyde Harman Wouterszn lindewever wonende tot
Haerlem gehuwd met Anna heeft gelicht 4-3-1594.
folio 31
Goolte gehuwd met Gerit Dirckszn van Weesp, Jan Lijsbet 25 jr, Jacob innocent, kinderen van wijlen
Abraham Jacobszn en Aechte Fransdr.
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Eeuwout Aerntszn en Gerit Dirckszn voochden
De kinderen zyn tezamen erfgenamen uit krachte van huwelyksvoorwaarden van Andries en Maria
Abrahams hun broeder en zuster; hun zuster Belie is gehilict overleden.
Vaders erve: 7 morgen lants daervan 1 morgen houtlant elke morgen getaxeert op 200 gulden; 14
hond houtland elke hont geestimeert op 25 gulden byde gelegen in den ambachte van Zoeterswoude
belend naer de oude brieven daervan de eerste is gedateerd 1-5-1558.
folio 33
11-2-1579
Geertruyt en Maria kinderen van wijlen Jan Aelbertszn drapier en schoenmaker en wijlen Jaepgen
Cornelisdr.
Aelbert Henrickszn schoemaker grootvader draagt de kinderen op 1/2 van een perceel land in
Hazertswoude int geheel groot 2 morgen daervan de wederhelft toecomt Neeltgen weeskint van
Claes Mast Adriaenszn zwager van Jan Aelbertsz.
Jan Janszn Post gehuwd met Geertje en Adriaen Adriaens van Steenevelt gehuwd met Maritje
hebbende goederen gelicht 10-1-1591
folio 34
Frans Hazartszn vlaming weeskint genaemt Neeltgen Azarts oud omtrent 13 jaren gewonnen bi
Maiken Azarts mede z.g. daer van dat voochden zyn Gerit Dirckszn den Oosterling en Cornelis van de
Vanne van Belle Vlamyng.
Jan Deewelts cleermaker wedr van Maiken filia Frans weduwe van meester Guillaume Capoen legt
inventaris over op 14-10-1583.
Mede inventaris van boedel nagelaten bi Mr Guillaume Capoen voorsz, =zine voorzaat.
Op 23-3-1584 is de boelcedulle ter weeskamer gedeponeerd.
folio 35
3-4-1579
Johan 6 jr, Katryn 4 jr en Anna 3 jr kinderen van Johan Franchoys cramer en wijlen Katrijn Kijf? Jansdr
van Leyden
Eeuwout Pieterszn glaesmaker behoude oome en Cornelis Jacob Fopen cleermaker neve, voochden
moeders versterf 750 karolus guldens
Onderpand: een rentebrief van 10 gulden tsiaers op Adriaen Fyc tot Delft te lossen met 168 gulden;
item een obligatie op joncheere Johan van Naeldwyc groot 180 gulden en een obligatie op Adam
Speldemaker tot Delff daer noch an resteert 57 gulden.
Op 18-12-1582 heeft de vader de obligatie gelicht en daarvoor in de plaats gesteld een op Pieter
Bartoutszn en Jan van der Eynde beyde van Mechelen wonende te Aemstelredam groot 330 gulden
van 5-7-1582 ende dander op Michiel Martynszn cuper tot Delft groot 245 gulden van 15-12-1582
folio 37
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5-4-1579
Gilles 19 jr, Pieter 14 jr, Nanna 12 jr en Margriete 16 jr kinderen van Karel Gilliszn en wijlen Maria
Pietersdr.
Jan Pieterszn calckbrander oome en Hiob Dirckszn warmoesman voochden
moeders versterf
Gillis, Pieter en Nanne elk 7 pont en Margriete 5 pont en haar moeders cleederen
Onderpand: huis ende erve aan den Ryn in de vrouwe-parochie belend aen deen zyde ten oosten
Jacob Pieterzn cuyper ende aen dander zyde ten westen Jan van Dam glaesmaecker streckende uit
den zuden voor van de Ryn noortwaerts tot aen Ghommer Ghommertszn spoelmaeckers huis ende
erve
folio 38
24-6-1579
Anna 3 jr kind van Willem Govertszn verwer en wylen Alijd Claesdr.
Dircke Claeszn Jel glaesmaker en Joris Willemszn van Dobbe voochden
moeders versterf 800 karolus guldens
Onderpand: huis ende erve aen de nieuwe Ryn in de hoogelandse parochie belendt aen deen zyde
voor ten zuiden meester Johan Meeus chirurgyn ende after meester lsaac Claese schilder ende aen d
ander zyde ten noorden voor Anthonis van Noerts kouckebacker ende after Mr Martyn Willemszn
scryver streckende voor van de Ryn oostwaerts tot aen den kerchove
folio 39
24-6-1579
Cornelis 9 jr en Jacob 1 jr kinderen van Aernt Jacobszn voerlaeckenreder en wijlen Elisabeth Dircksdr.
Dirck Dirckszn bloehouwer oom en Willem Jacobszn voerlaeckenreder behoude grootvader en
voochden.
moeders versterf:
325 karolus guldens
Onderpand: huis ende erve opte middelste graft belendt aan deen zyde ten zuden Ghysbert
Ghysbertszn warmoesman ende aen dander zyde ten noorden de wede van Quiryn Dirckszn Gorter
streckende voor van de grafte voors oostwaerts met een huis ende erve tot op de uterste graft
folio 40
1-8-1579
Ariaentgen 23 jr innocente dr van wijlen Pieter Corneliszn en Marytgen Gerytsdr met Dirc Gerijtszn
haar broeder wonende tot Wassenaer
Geryt Pieterszn, Geryt Martynszn van Dieren gehuwd met Marritgen Pietersdr.
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Het huis aen de Bredestraet waarvan de helft toekomt aen Maritgen Geryts, Gerit Pieterszn, Geryt
Martyns uit naam van zyn vrouw ende tinnocente kind ook voor de helft wordt opgedragen aan Gerit
Martynszoon, des dat de weduwe en haar innocente dr er haar 1ijftochte aan zullen hebben alsmede
moeder en dr onderhouden; indien Gerit dat niet meer kan doen zal hy de wede ende de dr 25
karolus guldens jaerlicx uitbetalen
Het huis is belend aen deen zyde die ketelboeterstege ende aen dander zyde ten noorden Jorys t
hartgen van Dobben Willemszn, streckende voer van de bredestraet af westwaerts tot aen Joris
voors erve.
folio 41
21-8-1579
Ghysbert 6 jr zn van Gerit Roelofszn schoemaker wonende int Noorteynde omtrent de Witte Poorte
en wijlen Aechte Ghysbertsdr
Dirc Kerstantszn tinnegieter out oome en Leonart Willemszn schoemaker voochden
Moeders erfenis 300 karolus guldens
Onderpand: Zyn huis int Noorteynde belendt aen deen zyde ten oosten Jan Geritszn wielmaecker
ende aen dander zyde ten westen Dieuwertgen Claesdr streckende voor van de straet zuutwaerts tot
aen Jacob van Assendelft Aelbertszoons erve
N.B. zie folio 73
folio 42
18-9-1579
Claes 9 jr zn van Symon Claeszn Lambertszn gewonnen bi Engel Nanning Luckendr.
Voochden: Nanning Janszn Luc tot Aemstelredame grootvader en Cornelis Claes Lambertszn tot
Leyden oome.
Een wooning met 42½ morgen weylandt als slachturf landt gelegen in Vriezecoop in huyre gebruyct
by Eeuwout Corneliszn potbacker om 130 karolus guldens tsiaers
3½ morgen landt zo weyland als uitgedolven slachturfland gecomen van Joost Pieterszn backer in
den ambachte van Benthuysen in hure by Adriaen Cornelis Jan Bouwenszn.
Een huizinge ende erve met een cleen huysken daer aen alhier tot Leyden opte hoogelandkercgraft
belendt aan deene zide ten zuden deurgaende derfgenamen van mr Rhaze van Treslonque ende aen
de ander zide ten noorden voor Jacob Reyerszn stouldrayer daer an Floris van Zonnevelt daer an
Frans Louris cuper daer an Maria Claes de wevers wede en daer aen Floris Meeuszoon Pot
streckende voor uit de voors kercgraff oostwaerts aen ene schure toecomende Gerit van Dam
Aerntszn ende wert in hure gebruyct bi verscheyden personen voor 27 gulden stiaers
Een losrente van 75 gulden tsiaers op Joost van Zonnevelt te lossen met 1200 guldens
Een losrente van 6 gulden tsiaers te lossen met 96 guldens op Cornelis Corneliszn t bourtgen
Een rente van 3 gulden tsiaers te lossen met 50 gulden op Meynse Henricsdr alhier
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Op 10-11-1579 zyn de drie weesmeesteren Jan Janszn van Baersdorp, Jan Geritszn van Butenwech en
Jacob Thomaszn brouwer int zelve offitie gecontinueert
Op 10-11-1580 zijn dezelfde wederom gecontinueert
folio 43
12-1-1584 gepasseert voor schout en schepenen van Alphen en Outshoorn.
Maria dr van Daniel Janszn de Wyse
Jacob Willemszn van der Burch gehuwd met Maria Adriaensdr van Bremen en als voogt van de
onbejaerde nagelaten weeskinderen van za Reier Adriaenszn van Breenen als mede-erfgename van
Adriaen IJsbrantszn van Breenen die erfgenaam was van Adriaen Adriaenszn van Breenen zyn zoon
z.g. ende bekennen dat Gerit Adriaenszn van Breenen als bi afsterven van Adriaen IJsbrantszn zyn
vader naestebloet zynde van Adriaen Adriaenszn van Breenen zyn za broeder volgens de codicille
dispositie van 16-1-1558 voor verbonden en gehouden zyn om ten behoeve van Maria Danielsdr
alsnoch ongehuwd persoon te beleggen een som van 200 gulden
Zij ontvangt nu een jaarlijkse losrente van 12½
folio 43 vo
gulden waarvoor verbonden wordt 10½ morgen lands met een wooninge bi de Heimans brugge in
den ambachte van Outshoorn streckende 7 morgen uit den Ryn tot aen de Outhoornsche wech toe
ende de 3½ morgen van de halve lande tot aen de Outhoornsche wech toe, belent van outs aen de
westzide Boon Ghysberts ten halven lande toe ende daer an teynde Jan Bouwenszoon ende aen de
oostzyde Geryt de Mans dr tot Leyden ten halve lande toe ende daen en teynden Jacob Jan Mur zn?
ende Cornelis Pieterszn cum sosys; 9½ morgen land leggende in Outshoorn voors. streckende uit den
Ryn tot aen de landtscheydinge van Jacobswoude belendt van outs aen de oostzide heer Dirc
Dovenszn met de gemeen cade met Pieter Eeuwoutszn ende ane die waestzide Willem Joriszn Ket
met de weduwe van Anthonis Henricszn
26-2-1580
Machtelt 12 jr dr van Jan van Pol Zweder van der Graft en wijlen Margriete van Leeuwen Claesdr.
Evert van Leeuwen Claeszn oom en Gerrit van der Mie Roelofszn neve, voochden
moeders versterf: de goederen en landen ghelegen tot Voorschoten;
1/8 van een wooningh genomt de hooge camer met 27 morgen 3 hond en 69 roeden lands aan
diversche partien gemeen met Pieter Corneliszn predicant die de helfte, Huich Adriaenszn die het
vierde part en Pieter Louriszn wede die voor 1/8 part daer inne hebben.
11 hont 21 roeden lands belendt aen het zuyteynde die voorwateringhe aen de westzyde Jacob van
Wyngaerden aen het noorteynde de afterwateringh ende aen die oostzide Evert van Leeuwen voirs.
Een campe weylands ghenaemt Sinte Jans camp groot 10 hond belendt aen de west ende
noordtziden Louris Adriaenszn erfgenamen tot Voorschoten ende aen de oost ende zutziden Evert
van Leeuwen voirs. altzamen belast met 6 gulden tsiaers ter losse met 96 gulden competerende
Evert van Leeuwen voors. uit crachte van zekere cavel tusschen Jan van der Graft ende Evert voors
gedaen opten 7--5-1578 daer van t weeskint niet meer comt te draghen dan 48 gulden, waar jegens
die voorn Jan van der Graft zal hebben de reste van alle andere leengoederen te weten:
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5 morgen land in Leyderdorp, 4 morgen 4 hond in Voorscoten in den boedel van zine zalr huysvrouw
achtergelaten mitsgaders ooc alle de goederen hem aengecomen van zine zalr vader daer toe de
custing brief op Olof Reyerszn sprekende ende daer en boven jaerl uitkeeren ten behouve ende tot
onderhoudenisse van Geertruyt Eversdr zyn schoonmoeder haer leven lang 5 pond vlaems tsiaers in
recompense van hare 1/3 part van de incomste der leengoederen volgens test. dispositie van
Nicolaes van Leeuwen haer zalige mans daer van zynde. Jan van der Graft zal tot zinen lasten
draghen die helft van alzulcke notie van 200 gulden als Huijch Adriaenszn pretendeert opte wininge
van adegheest tot Voorschoten ende Evert voorn zal de andere helft dragen.
folio 45
De voochden doen namens t weeskint afstand van hare eventuele rechten op de landen van
Leyderdorp en Voorschoten
folio 46
11-3-1580
Pietertgen 13 jr dr van wijlen Symon Corneliszn schipper en Elisabeth Pietersdr. nu weduwe van
Cornelis Jacobszn met Pieter Jans van der Bosch gezworene bode ende deurwaarder van de
weescamer
Jan Pieterszn lindewever oom en Bouwen Adriaenszn metselaer voogden.
vaders versterf:
100 karolus guldens.
Onderpand: huis ende erve opte Cellebroedersgraft aen de westzide omtrent de colfmakerstege
belendt aen d eene zide ten zuden Pieter Martynszn warmoesman ende ander zyde ten noorden
Agniese Cornelisdr streckende voor van der grafstrate westwaerts tot aen Pieter Martynszn voors
erve
Gelicht by Symon Janszn molenaer gehuwd met Pietertge Symonsdr 14-2-1594.
folio 47
15-1-1580
Jacob zn van Wermbout Jacobszn en Duifgen Dircksdr van Zanten.
t kind is erfgenaam van zyn oom Heyman Dircx van Zanten volgens diens testament van 29-3-1573
voor Jan van Hout notaris te Leiden
Evert Quirijnszn gehuwd met Josina Dircsdr van Zanten zuster van Duifgen brengt 100 gulden ter
weescamer om te beleggen op losrenten.
folio 48
27-11-1579
Dirc 20 jr, Gerit 12 jr, Katerina 17 jr, Neeltgen 16 jr en Michieltjen, kinderen van Cornelis Dirckszn
warmoesman en Nannetgen Cornelisdr.
Voogden: Hiob Dirckszn warmoesman en Jacob Dirckszn bouman oud-oom
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Een huis ende erve in Marendorp over de backerstege streckende voor wt Marendorp tot in de
aftergraft belendt volgens de brieve van 16-1-1544
2½ morgen land in den ambachte van Leyderdorp aent westeynde die dwersweteringe gecoft van
Aelbert Xanders die er 25 gulden tsiaers op heeft te lossen met 1100 gulden volgens de brief van 1-11563.
1½ morgen land als voren belast met 11 pont hollants tsiaers en 11 comans groten stiaers belendt
volgens de brief van 3-1-1544
3 morgen weyland in Hazertswoude gelegen butenwech belendt volgens de brieve van 14-2-1559
7 hont land als voren aengecomen deur erfenisse en scheydinge van Michieltgen Geritsdr
grootmoeder van moederszyde volgens de acte van 14-8-1580
Op 18-10-1587 hebben Dirc Corneliszn en Jan Aernts cuper gehuwd met Katryn Cornelisdr quitantie
gepasseert.
Een obligatie op Cornelis Symon Pieterszn en Meynse Cornelisdr daer noch aen resteert 20½ gulden
Noch drie recepissen van leeningen aen de stad Leyden tsamen bedragende 40 ponden
Cornelis Adriaen CIaes Garbrants weeskinderen met name Abraham oud 17 jr en Neeltgen 14 jr
gewonnen bi Belie Abrahams zyne zalr huysvrouwe mede geinstitueerde erfgenamen van Haesgen
Willemsdr meester Claes de Wilde weduwe haerl zalr oude moeye zyn ten deele gevallen de
navolgende goederen daer inne de vader voorn is verlijftocht volgende haere testamentaire
dispositie bi haer metter doot becrachtigt In dato 30-4-1577 daer van dat voochden zyn Bouwen en
Willem Adriaenszn gebroeders hoorlieder oomen
Een losrente van 12 gulden tsiaers op Jan Claeszn van Alphen te lossen met 197 gulden 12½ st van
27-10-1540 voor Schout van Oestgeest.
1/2 van een rente van 31 gld 5½ st tsiaers op IJsbrant Mourynszn Int lage landt te lossen met 250
gulden daer van de wederhelfte toecomt Willem Adriaen Claeszoon drapier van 27-4-1564 voor
schout van Alcmade
Een losrente van 4½ gulden tsiaers op Jan Willemszoon tot Voorschoten de dato 27-2-1564 te lossen
met 75 gulden
De helft van 6 gld tsiaers op Wouter Wermboutszn tot Reynsborch te lossen met 98 gulden daer van
de wederhelft toecomt Willem Adriaen Claeszn voors de dato 1542
folio 49 vo
Item hebben noch int gemeen gehouden dese drie cavelen
Eerst eene leeninge van 100 gld aen de stad Leyden gedaen volgens de recepisse van dien onder de
sub signatie van Henric van Brouchoven Genouth geraemt van onsekeren incomsten
Desgelyks ooc een rente van 6 gld tsiaers op Jan Franszn cuper opte Vliet ter losse met 100 gld mede
geraemt voor onzekere
Item een instrument van testamentaire dispositie gepasseert bi Neeltgen Willemsdr de voors cavele
moeder voor Willem Claeszn Oudevliet notaris op 16-7-1579 bi t welke zi onder andere mede
institueert tot hare erfgenamen alle hore kintskinderen daervan douders voor haer testante
overleden zyn ofte noch voor haer zouden mogen overlijden in hare ouders plaetse met eenre handt
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folio 50
Henric Henricszn Rheeden Vlamings weeskinderen als Jan 16 jr, Maria 24 jr, Elisabeth 21 jr, Catharina
18 jr gewonnen bi Catherina van der Walle zyne 1e huisvrouw, Pieter 11 jr, Marcus 8 jr en Sara 4 jr
gewonnen by Catharina Cings zyn 2e huisvrouw ook z.g.
Voochden meesters Pieter Heynrickszn schoolmeester en Joris Heynrickszn gebroeders september
1584.
folio 51
Claes Adriaen Claes Garbrantszn naergelaten weeskint gewonnen by Neeltge Jansdr van Leyderdorp
mede z.g. genaemt Adriaen Claes 15 jr daer van dat voochden zyn Bouwen en Willem Adriaenszn.
gebroeders zyn omen.
t kind is mede erfgenaam van Haesken Willemsdr meester Claes de Wilde wedue blykens haers
testament van 30-5-1577 voor W. Oudevliet waarby zy het kind van haar zuster Neeltje Willemsdr in
de plaats stelt van zyn moeder.
folio 52
1-8-1584
Cille? 3 jr kind van wijlen Jan van der Walle vlaming en Mertlijn van der Walle ook overleden
Provisionele voochden Pieter Boely van Hondscoten en Jan van de Walle en Jacob Valmaar van Loo
Obligatie op Joos Wenter als pricipael en Jan Cabbeljau als borge groot 48 ponden vlaems van 29-91585
Op Pieter Bouli 32 pond; Joris Geesthrooth 16 pond Jacob Valmare 12 pond; Jan van de Walle 5
pond; alle vlaems hollants gelt in dato den 2-10-1585
folio 53
15-7-1582
Jan 7 jr en Adriana 6 jr kinderen van Claes Janszn. Knotter en Adriana Adriaensdr beyde z.g.
Voochden: Adriaen Janszn Knotter en Dirc van Zonnevelt Joostenzn oomen
folio 56
20-3-1580
Frans 11 jr en Cornelis 8 jr kinderen van Jan Antoniszn schoemaecker en Marytgen Vincentendr
beyde z.g.
Dirc Claeszn Jel behoude oome voogd.
Claes en Cornelis Vincenten gebroeders mede-erfgenamen van hun zalige moeder Maritgen
Cornelisdr ende noch van Alijd Vincentendr haerl- zuster; de weeskinderen noch als houders van
zekere obligatie gecomen van Maritgen Antonisdr ooc hoerl moeye
Uit de boedel zyn verkocht twee oude halve huizen daervan de wederhelft competeerde Pieter
Corneliszn ghoutsmit resp. oome ende oudt-oome van de accordanten; het groote verkocht aan
Lubbrant Jacobszn schoenmaker int geheel voor 600 gulden t kleyne aen Catelina Cornelisdr wede
Pieter Jacobs Sir om 320 gulden komt hier in deling 460 gulden.
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folio 56 vo
De weeskinderen competeren een legaat van 125 gulden van hare voors zalr moeye
De boedel is belast met 3 gld tsiaers te lossen met 50 gulden toecomende Jaepgen Claesdr die de
voors. Claes en Cornelis voor hun laste nemen.
folie 57
24-2-1584
Anna 15 jr dr van wijlen Adriaen Claeszn van Voorschoten en wijlen Katrijn oude Dircxdr.
Voochden: Huibert Andrieszn backer tot Delft oudt-oom en Cornelis Aelbertszn laeckenbereyder
oome
Er wordt ook inventaris overgeleverd van de boedel van Machtelt Simonsdr wede Aelbert oude
Dircszn alhier tot Leyden. Item zekere rentbrieve van 12½ gulden tbv t weeskint gepasseert voor
schepenen van Delft op 15-1-1585 mitsgaders ooc bi Cornelis Aelbertszn voors en Claes Corneliszn
schrynwercker ghezwagers alhier tot Leyden
Oude Dirc Dircszn Steenen naergelaten twee weeskinderen met name Pieter Steen 18 jr en Neeltge
Steen 17 jr gewonnen by Duyfgen Harcxdr zine zalighe voorhuisvrouwe daervan dat voochden zyn
(niet ingevuld)
smoeders erfenisse:
Op jonge Dirc Steen hoorluyder broeder 44 gulden en 5 st tsiaers te lossen met 542 gulden van 28-51580 verzekert op zyn huis aan de hoogewoert
Op Rijck Rijckenzoon hoorluder zwager 9 gld tsiaers te lossen met 150 gld op 3 morgen lands in
esselickerwoude van 21-5-1581
Op Claes Antoniszn hoorluder zwager 13 gld tsiaers te lossen met 208 gld op zyn huis ende erve opt
Ghansoirde van 28-5-1580
folio 58 vo
svaders erfenisse
Pieter Steen op Andries Corneliszn van Toornvliet 7 gld tsiaers te lossen met 112 gulden
Neeltgen Steen op Govert Adriaenszn zeepzieder 6 gld 5 st te lossen met 100 gld op zyn huis ende
erve opte Gansoord
Pieter en Neeltge tesamen elc de helfte op Dirc Steen hoorl broeder als leenvolger vant leen 600 gld
en elc van dander kinderen 300 gulden conform svaders testamentaire dispositie ende verclaringe
van Rechtsgeleerden.
Noch Neeltgen alleen op Tymon Jacobszn als principale tinnegieter en Neeltgen Tymons zyne moeder
als borge 5 gld tsiaers te lossen met 80 gld op zyn huis ende erve aen den nieuwen Ryn van 15-11576
Noch comt Pieter en Neeltgen tesamen van jonge Dirc Claes Antoniszn, Ryc Ryckenszn en Zoetgen
Steen 30 gld tsiaers
folio 59
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Pieter en Neeltgen tsamen 59 gld 12 st.
jonge Dirc Steen is noch schuldich 600 gld van huiscustinge daer van elc kint komt 1/6 deel
Jan Dirc Steen de weeskinderen broeder is schuldig wegens coop van zyn huis ende erve 857 guld 2½
st 14 penningen
folio 59 vo
noch is Pieter schuldich voor zyn portie van de huisraedt 77 gld 2½ st.
Item Neeltgen Steen noch schuldig aen huisraet 73 gld
Item is noch onder de 6 kinderen ghemeen gehouden 3 cleene portiekens van landen om vercoft te
worden, behalve noch 40 gld lyfrente en 15 gld losrente tsiaers daer inne de voors 2 kinderen elk 1/6
deel moeten dragen
Op 19-10-1587 heeft Pieter Steen quitantie gepasseert Jan Steen heeft zine goeden ooc gelicht. Jan
Dirc Jasperszn man en voocht van Neeltgen Steen heeft hare goeden gelicht 2-1588
folio 61
Aernt Jacobszn voerlaeckenreder naergelaten weeskinderen gewonnen bi Elisabeth Dircksdr mede
z.g. met name Cornelis 10 jr en Jacob 2 jr.
Voochden: Claes Jacobszn backer oom svaders zyde Willem Jacobszn voerlaeckenreder behoude
grootvader en Dirc Dircszn Blockhouwer warmoesman oom van smoeders zyde
RENTE
Eerst een rentebrief op Claes Jacobszn voors als principael en Jan Ghysbertszn als schepen borg groot
25 gld tsiaers van 23-5-1580 te lossen met 400 gld.
noch een op Willem Jacobszn voors als principael en Bouwen Janszn als borg gheswagers groot 25 gld
ts. te lossen met 400 gld van 20-4-1580 speciaal op Willems huize opte hoogewoert.
Noch een brief op Harmen Warnaerts pannebacker
folio 63
Jannetgen 23 jr dr van Ghysbert Henrickszn en Maritge Jan Heyn oomsr mede z.g.
Voochden: Pieter Henrix Wassenaer haere zwager en Jan Henrixn backer haere oom ende by
overlijden van Pieter is in zyn plaets Jan van Erk Janszn des voors Pieters nazaet in huwelicke ende
overzulcken zwager van t weeskint
Scheiding en deling
Op 16-10-1585 heeft Kerstant Janszn coperslager man en voocht van Jannetge de goederen gelicht.
folio 64
12-9-1586
Lourens 4 jr kind van wijlen Jan Looten saaeyettien Vlaminc van Hondschooten en Robina Courouble
nu gehuwd met Franchoys Verschage
Claes Harwynszn en Frans Harwynszn beyde van Hondschooten voochden
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330 gulden
Borgen: Anthonis de Drooge en Cornelis Geritszn schoemaker
Onderpand Anthonis: huys ende erve opte Hoygraft belandt aen deen zyde Claes Corneliszn de Bruyn
ende Alexander Aelbertszn drapier ende aen dander zyde Geertruyt wede van Cornelis Wynaertszn
drapier streckende voir van de strate tot aen Jan Janszn coorndrager ende Gerit Franszn Mast schuyr
ende Cornelis Gerytszn voorn ooc zyn huys ende erve alhier aen den nieuwen Ryn belendt zynde aen
d eene zyde Cornelis Adriaenszn van Barnevelt ende an dander zyde derfgenamen van Cornelis
Louriszn houtzager streckende voor van de strate tot an Cornelis Meeuszn coomans erve
Op 8-6-1612 heeft Laurens zyn goederen gelicht.
folio 64 vo
Op 23-5-1590 heeft Franchoys Verschagen 320 gulden welke op rente de penning 16 onder Cornelis
Jacobszn van der Does tot Leyderdorp belegd waren gebracht.
folio 65
Meester Philips de Vroylic Vlamync weeskind met name Lieven 14 jr gewonnen by Johanna Elegeest
beyde z.g.
Voochden Johan de Vroolic oom en Mr Pieter van Lambrouc chirurgyn
Twee obligatien deene sprekende op Joos Moensse houdende 37 ponden 10 schelling van 15 juni
1582 en dander sprekende op Jan van Vyver filius Jans? Joosanne ende Lauwereys ann als voochden
van de kinderen Pieter van Luegenhage houdende 32 ponden van 23-10-1583
folio 66
Maria dr van Cornelis Philipszn en Margriete Bouwensdr
Voochden: Mees Philipszn oom en Adriaen Jacobszn van Dam
Een testamentaire dispositie van Niesgen Willemsdr haar oude moeye van 15-11-1568 gepasseert
voor Pieter Adriaenszn Storm
2 obligaties op Jan Aerntszn broeder deene gedateerd 16-3- ende dander van 24 juni beyde van 1580
elk van 12 gulden tbv Tryntge Cornelisdr te betalen by forme van legaet tot hare mondige of
huwelicke toe.
Op 30-5-1585 heeft Meeus Philipszn 25 gulden gebracht die op rente belegd zyn onder Adriaen
Jacobs van Dam volgens obligatie.
folio 67
Cornelis Jacobszn Nieucoop weeskint genaemt Jacob Corneliszn vuytlandich gewonnen bij Adriana
van Zijl Gerytsdr. beyde z.g.
Voochden: Pieter van Noorden Philipszn en Mathys Harmanszn van Craenenburch
Op 18-7-1582 heeft Maritgen van Zijl Geritsdr huisvrouw van Pieter Gerytszn Smalingh ter
weeskamer inventaris ingeleverd.
folio 68
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7-11-1580
Katrijntgen 24 jr, Dirckgen 15 jr kinderen van wijlen Cornelis Jacobszn Bout en Apolonia Dirxdr.
Aefgen 25 jr gehuwd met Claes Bouwenszn bouwman
Voochden: Jan Pieterszn scheepmaker, Willem Jacob Lambertszn tot Wassenaer.
Claes Bouwenszn zal ontvangen:
Twee husen en erven naest malcanderen opte Vliet aen de oostzyde te weeten teene daer haerl.
zalige ouders in gestorven zyn en tander gecoft van Sytgen Lourisdr. tsamen belend aen deen zyde
ten noorden voor de huizinge ende erve ghenaemt Enchusen toecomende Ghysbert Corneliszn
waerdt daer aen coman Kersten Heynrickszn ende daer aen Wouter Bartolomeeuszn coppedraeyer
ende aen die ander zide ten zuden Andries Michielszn schoenmaker deurgaende streckende voor uit
de vliet oostwaerts tot aen
folio 68 vo
Jacob Henrickszn besemmakers huys ende erve met al de inboel mede de gansche bouwerye,
coeyen, oude en jonghe beesten en al de incomende schulden te weten Maritgen Martynsdr Symon
Toniszn wede 327 gld van geleent gelt; Jan Corneliszn cuper 77 gld; Antonis Meeszn weduenaer van
Appolonia 150 gld; Andries Michielszn 50 gld van geleent gelt; Maritgen Adriaensdr tot Valckenburch
12 gulden van geleent gelt; Gysbert Corneliszn waert in Enchusen 500 gulden uut zake de coope van
de husinge genaemt Enchusen voors. Claes Bouwenszn zal ooc betalen de uitschulden ende lasten te
weten Aechte Claesdr wede Jan Lucaszn 200 gld; als reste der incoop van t huis Enchusen; Fytgen
Lourisdr 411 gld uitzake der coope van t voors. eene huis ten zuiden opte Vliet gelegen en betalen
aan Katryntgen en Dirckgen 1200 gld tesamen
folio 69
Onderpand de voors. huysinge
Borg Symon Claeszn de Best oom van Claes Bouwenszn tot Heemstede
folio 70
11-1-1581
Jacob 2½ jr en Meynsge 1 jr kinderen van Adriaen van Dam Jacobszn en wijlen Jannetje Claesdr.
Cornelis Garbrantszn tot Leyderdorp en Pouwels Garbrantszn tot Leyden gebroeders voochden.
200 karolus guldens
Onderpand: huis en erve in Marendorp int Coeeynde? belendt aen deen zyde Adriaen Corneliszn
zeemtouwer ten oosten ende aen dander zyde Jan Pieterszn dacpannenbacker ten westen
streckende voir van de strate noortwaerts tot in der stede vestsloot
De goederen zyn gelicht 30-1-1613
folio 71
10-3-1586
Jan 13 jr, Huich 8 jr, Dirc 5 jr, Machtelt 11 jr, Elisabeth 4 jr, Henricgen 1/2 jr kinderen van wijlen
Henric Hugenzn schoemaker en Dircje Dircxsdr.
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Aelbert Pieterszn schoemaker en Ghysbert Hubertszn herbergier tot Leyderdorp voochden
150 karolus guldens en 75 guldens als zy mondig zyn
Onderpand: huis en erve aen de Hooge Woert belendt aen deen zyde ten oosten de erfgenamen van
Aernt Claeszn cuper ende aen ander zyde derfgenamen van meester Dirc Aerntszn chirurgyn,
streckende voir van de straete noortwaerts tot in den Rhyn
folio 72
30-10-1584 (uitcoop datum voor schepenen)
Elisabeth 13 jr en Maria 10 jr kinderen van Pieter Louxken? Joriszn en Neeltgen Cornelisdr.,
erfgenamen van Cornelis Joriszn volre hun oom.
Voochden; Vranc Janszn brouwer tot Reynsburch en Aernt Corneliszn volre
170 gulden
folio 73
26-4-1581
Ghysbert 8 jr zn van Gherit Roelofszn schoemaker en wijlen Aechte Ghysbertsdr.
Voochden; Dirc Kerstenszn tinnegieter behoude out-oome en Lenaert Willemszn schoemakers
300 karolus guldens
Borgen: Jan Gerytszn warmoesman zwager van Gherit en Neeltgen Dircksdr wede van Thomas
Lambertszn.
200 gulden ter alimentatie van de kinderen uit te zetten op renten.
Onderpanden van de borgen: Neeltje op te hoygraft belent aen deene zyde ten zuiden Pieternelle
Coenen Jan Willemszn bierdreger wede ende an die ander zyde ten noorden Jannetje Henric Geryts
Glaesmakers dr streckende voir uyt de hoygraft westwaerts tot Wouter in den Kraingens? erve ende
voorts oostwaerts uytgaende in de hoogelandse choorstege; Jan op te Vliet belendt aen deene zyde
ten zuiden Claes Corneliszn schoemaker ende aen dander zyde ten noorden derfgenamen van
Katrijntgen Capiteyns streckende voor uit de Vliet westwaerts tot aen dezelve erfgenamen erve ende
voort zuytwaerts tot in de stede vestsloot.
folio 74
16-6-1581
IJsbrant 5 jr en Jan 3 jr kinderen van Cornelis IJsbrantszn drapier en reder en wijlen Elisabeth Jansdr.
Claes Janszn Bontecraey lindewever en Cornelis Jan bontecraey drapier en reder gebroeders oomen
en voochden.
1000 karolus guldens
Onderpand: huis ende erve opte Middelste graft aen de oostzyde belendt aen deen zyde ten
noorden Jan Janszn Doncker waspenwever ende aen die ander zyde ten zuden Pieter Rembrantszn
lindewever streckende voor uit de voors grafte oostwaerts tot aen Henric Stevens brouwersknechts
erve ende voort met eenre gange uitgaende tot op de uiterste graft
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Borg Evert Joostenzn scheepmaecker zwager van Cornelis IJsbrantszn
folio 75
16-6-1581
Pieter 2 jr kind van wijlen Willem Pieterszn de Vries en Maritgen Jansdr met Claes Janszn bontecraey
haer broeder
Voochden: Martyn Dirckszn en Joris Willeboortszn
225 karolus guldens
Borgen Claes Janszn voors en Cornelis Janszn Bontecraey zyn broeder
folio 75 vo
Inventaris by ede bevesticht van de goederen ende lasten achtergelaten by Jacob Pieterszn de Vries
en Zybruch Reynoutsdr des voors weeskinderen grootvader ende moeder
1-9-1593
Cornelis Gerytszn vleyshouder is nu gehuwd met Marytgen Jansdr en schoonvader (= stiefvader) van
Pieter Willemszn de Vries en ontvangt uit handen van de weesmeesteren 83 gulden 16 st en 4
penningen uit de boedel van Jacob Pieterszn de Vries.
De moeder is voor de helft in de boedel gerechtigd.
Met consent van Jorys Willeboirts van den Burch en Erm Willemsdr bestemoeder van t weeskind
folio 76
30-5-1581
Jannetgen dr van wijlen Jan Claeszn van Lindenburch wijnverlater en wijlen Marytgen Jaspersdr.
Voochden: Claes van Montfoort Dirckszn en Leonard Simonszn Dou drapier en Anna Engelsdr
grootmoeder van svaders zyde
Leonard Simonszn Dou stelt zich borg voor de administratie en ontvangsten van Anna Engelsdr.
folio 77
24-5-1581
Jan 18 jr, Aelbert 16 jr, Claes 10 jr, Balix 20 jr, oude Maria 17 jr, IJsbrantgen 13 en Geertgen 11 jr
(jonge Maria is overleden) kinderen van wijlen Pieter Aelbertszn en Gheerte Damendr.
Voochden: Jan Dirckszn backer en mandemaecker en Willem Claeszn Buys.
De weeskinderen zijn erfgenamen van Aechte Pietersdr. Aelbert Janszn schippers wede haerl.
grootmoeder en ontvangen 750 gulden volgens haar testamentaire dispositie van 17-6-1574
folio 78
1-3-1581
Dirc Gilliszn tinnegieter en Barbara Quirynsdr jegenwoordige en toecomende kinderen ghoeden
gecomen zo van Adriaen Claes Diertendr als ooc van Cornelis Gilliszn deszelfs Dirc zalige
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grootmoeder en broeder daer inne hi verlijfftocht is ende zyn de goederen ter camer gebracht by
Frans Gilliszn cruyenierder des voors Dircs broeder
Copie authenticq van testament van 20-4-1573 van Cornelis Gilliszn voor schout en schepenen van
Utrecht waarby de kinderen tot mede-erfgenamen worden gesteld.
Scheiding voor schepenen van Leiden van 17-1-1578 tussen Frans en Dirc waarby aan
laatstgenoemde zyn toebedeeld een rente van 2 ponden vlaems tsiaers ten laste van Cornelis
Vrancken tot Voorschoten, 11 gld 15 st tsiaers als deel van 10 gulden 10 st. tsiaers op Cornelis Claes
Aertszn tot Benthusen waarvan Dirc de reste competeert, een rentebrief van 19 gld 10 st tsiaers ten
laste van Martyn Corneliszn timmerman en Louris Claeszn te Benthusen
folio 79
B-12-1580
Heyman 3 jr kind van wijlen Cornelis Heymanszn alias bouman en Fytgen Jansdr met Alexander
Alberts drapier
Adriaen van Dam en Jan van Dam Jacobszn gebroeders oomen en voochden.
Fytgen alle de beesten en roerende goederen
t kind een huys ende erve in Marendorp; de moeder zal t kind 6 jaar onderhouden en 75 gulden
betalen
Gemeen: 6½ morgen land in de Zevenhusen in den ambachte van Alckemade; 1/2 van 3 cameren
met erven opte after graft in Sinte Pieters parochie belast met 4 gld en 4 st tsiaers te pachte ende
noch met een lijfrente van 36 gld tsiaers competerende zeker persoon out omtrent 80 jaren.
folio 79 vo
een verbrandt erve omtrent de Zijlbrugge in den ambachte van Leyderdorp ende noch zekere
inecomende schulden met Jacob Adriaenszn in den Hage ende Adriaen van Dam te ontvangen.
Fytgen Jansdr hertrouwde Liclaes Janszn en stelt hypotheek op haar helft voor schout en schepenen
van Alcmade op 21-1-1581
folio 80
7-4-1581
Cornelis en Jan kinderen van Dirc Garbrantszn cuper en Margriete Jansdr.
De kinderen zyn mede-erfgenamen van Jan Willemszn Muyt hun grootvader van smoeders zyde
volgens diens testament van 22-9-1563.
Voochden zyn Jan Garbrantszn en Jan Claeszn Roos vleyschhouders.
Een rentebrief van 9 gld de penning 16 ten laste van Jaepgen Willemsdr wede Bartout Niclaeszn als
hypotheek op 5 hondt teelland genaamd Sgravenakker in den ambachte van Warmondt belendt aen
die zuytoostsyde den heer- of lijdwech
Ghoeden int gemeen gebleven
Een schepenen schuldbrief van Leyden op Aernout van Vonderen pro resto 350 gld
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Een obligatie op Jacob Janszn snyder pro resto 8 gld
Een obligatie op Jan Pieterszn pro resto 18 gld
folio 80 vo
Noch een obligatie op Jacob IJsbrantszn wantsnyder pro resto 181 gld waarvan de helfte van 42 gld
ts. lijfrente opte stad Leyden ten lijve van Kathryn van den Bochorst Vranckendr, des voorsz Jacobs
wede, is getransporteert
folio 81
25-11-1580
Claes 13 jr en Cornelis 11 jr kinderen van wijlen Jan Claeszn den Hartogh overleden ter Ghoude anno
1575 of daeromtrent en Mye Zasbout Cornelisdr van der Ghoude met Pieter Jans van den Bosch
bode der weescamer
Jan Corneliszn Bout oudt-oom. kistemaker, Dirc Claes Jel glaesmaker oome ende voochden
150 gulden met alle de goederen hen aangecomen van Haesgen Cornelisdr overleden tot Leyden hun
grootmoeder van vaderszyde in haar leven huisvrouwe van Jan Thartgen van Dobben Willemszn.
Borg Dirc Zasbout Corneliszn haer broeder tot Leyden
Onderpand: 1/2 van een huis en erve daer van de weeskinderen de andere helft competeert aen de
folio 81 vo
Bredestraet belendt aen deene zyde ten zuiden IJsbrant Dirckszn Visscher ende aen dander zyde ten
noorden joncker en wede van Adriaen van Naeltwyck streckende voir van de Bredestraet westwaerts
tot aen ene huysinge ende erve toecomende Joris van Dobben voors? met zyn consorten
folio 82
11-4-1585
Pieter Godschalck Vlaminc weeskinderen (ongenoemt)
Inventaris van de meubelen bedragende 170 gld 16 st door de ongenoemde weduwe ingelevert.
folio 83
ongedateert
Geertruyt dr van Reyer Ghysbertszn leertouwer en Adriana Pietersdr, 19 jr.
Voochden: Quiryn Gerytszn metselaer en Ghysbert Willemszn warmoesman
Eerst een schepen schultbrief huyscustinge van Leyden van 30-6-1581 sprekende op Ghysbert
Reyerszn leertouwer en Katryn Reyersdr t weeskind broeder ende zuster daer noch aen resteert 40
gulden
Item een acte ten laste van Sinte Elisabeth Ghasthuys groot 6 gld 5 stuvers tsiaers te lossen met 100
gulden gedateert 14-7-1581
Quitantie 1591 (acte derhalve van circa 1585)
folio 84
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11-4-1581
Katerina 1 jr kind van Adriaen Wiggerszn en Immetgen Claesdr.
Voochden: Leenaert Philipszn scheepmaecker grootvader en Jan Wiggerszn drapier oom
Copie van t boelhuys van 11-4-1581 groot f. 230,45
Item een schepen schultbrief van Leyden van 30- 3-158? sprekende op Mathys Willemszn
hoedemaker als principael ende Cornelis Willemszn verwer als borg houdende in minderinge der
coope van t weeskints huys alhier in Marendorp opte houc van Josephs stege 640 gld
Noch een schepenen rentbrief gedateerd en sprekende als voren groot 6 gld en 5 stuers tsiaers
folio 85
23-7-1581
Pieter 20 jr cleermaecker zn van Symon Janszn Zuyck en N.N.
Voochden: Cornelis Ulrixzn, Cornelis Janszn den Deen en Geryt Symonszn Zuyc cleermaker
Geryt Simons is schuldig aan zyn broeder 133 gld 6 st 10 p wegens verkoop van een huys ende erve in
de St Pieters kercstege
folio 86
ongedateerd
Margriet 22 jr, Jannetgen 10 jr en Katryn 3 jr kinderen van wijlen Aernt CIaeszn cuper en Maria Jansdr
ook overleden.
Voochden: Cornelis Jan Olifierszn Lindewever ende Dirc Janszn scheepmaecker
Inventaris van de goederen, waaronder een huis op de Hogewoert streckende noortwaerts in de Ryn
Een obligatie sprekende op Cornelis Dircszn alias Val groot 70 gld van 12-12-1579
Een obligatie op Claes Aelwyn Claeszn en Symon Claeszn wonende tot Leyderdorp groot 82 gld van
12-6-1578
Noch aen inne comende schulden 13 gld
folio 87
ongedateerd
Meester Gerard van Hogeveen Meliszn Pensionaris der stadt Leyden naergelaten weekinderen
gewonnen by joncvrouwe Eva Aelbertsdr met name (niet ingevuld)
copie autentycq van hun testamentaire dispositie by meester Gerit metter doot bevesticht in date 711-1580
folio 88
20- 2-1581
Claes 3 jr zn van Job Claeszn baggerman en Appollonia Symonsdr beyde z.g.
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Voochden: Jan Symonszn. bouman en Cornelis Floriszn metselaer de voorkinderen al mondich en van
hun zalige ouders erffe voldaen zynde
De vercoften inboedel ad 162 gld 17 st 14 p
Een rentebrief tbv t voorn weeskint sprekende op IJsbrant Pancraes bode tot Warmondt en Jacob
Pancraes timmerman alhier gebroeders houdende 12½ gld ts. te lossen met 200 gld in dato 9-101581.
Een obligatie sprekende op Claes Leenaertszn op te Morsch en Cornelis Floriszn voirs. groot 138 gld
2½ st van geleende penningen van 1-10-1582
folio 89
14-6-1589
Joris 15 jr en Beatrys 7 jr kinderen van Pieter Martijnszn de Zwart en wijlen Aechte Jorisdr.
Hij verwijst naar testament van 19-3-1584 waarbij de langstlevende tot voogd werd benoemd
Pieter Pieter Joris zn zn van Cortevelt schepen alhier oom Adriaen Symonszn waard in de meerminne
behoude oom voogden
3000 gulden
Onderpand: huis ende erve genaemt de gulden sleutel tot Leyden in de Maersmanstege aen de
noortzyde belendt aen deene zyde ten oosten Symon Pieterszn schoemaker ende aen dander zyde
ten westen Jan Joosten trumen? streckende voor uut des voors stege noortwaerts tot aen Jan de
Bonttens huis en erve
folio 90
29-3-1580
Elizabeth dr van Pieter van Noorden Philipszn overleden en Margriete van Paenderen nu gehuwd
met Jasper de Vries tot Aemstelredame
Jan Pieters van der Heyden curator en ontfanger van de boedel en goederen van Philips van Noorden
Philipszn t kints grootvader
folio 91
6-11-1585
Cornelis 7 jr en Maria 5 jr kinderen van wijlen Jan Peer Corneliszn en Anna Cornelisdr.
Geryt Corneliszn In den Serpent en Dirck Corneliszn cleermaker gebroeders oomen en voochden
50 gld
Onderpand: haer huys ende erve genaemt den groenen helm aen den ouden Rhyn belendt zynde aen
deene zyde ten oosten Jan Baerntszn lyndrayer ende an dander zyde ten westen Jacob Adriaenszn
scheepmaker streckende voor van den Rynstrate noortwaerts tot aen Jan Baernts huys ende erve
folio 92
ongedateerd
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Pieter Corneliszn van Butendyck en Dieuwer Quirynsdr. kinderen en voogden niet genoemd
Eerst huwelijksvoorwaarden gemaakt 30-10-1570
Copie testament van Agatha Pietersdr wede Willem Pieters Criep van 23-6-1561 bi dwelc sweeskints
vader met zyne twee broeders ende twee zusters mede geinstitueert zyn int vierde paert
Inventaris van Goederen toecomende de kinderen ende erfgenamen van Agatha Pietersdr bi heer
Johan Verns haer broeder in lijfftochte
Copie van de cavelinge ofte scheydinge van de goederen van Agatha Pietersdr daer van de 4e
cavelinge de weeskinderen van Cornelis Janszn zyn aenbedeelt.
folio 93
29-7-1585
Adriaen 9 jr kindt van Bartholomeus de Snyder vlaminck en Maiken Stas beiden z.g.
Voochden: Pieter Claeszn uut Luuc en Frans Heserque van Hondscooten
Daneel Claes filius Pieter heeft t weeskint aangenomen van Jacob Barnout zyn stiefvader 4 jr te
onderhouden omt gebruic van 21 ponden en 5 schellingen
Borg Pieter Claeszn de vader van Daneel
14-2-1581
Dirc 19 jr cleermaker zoon van Adriaen Dircszn Ghorter
Voochden: Willem Meeuszn houtcoper behoude oome en Pieter Adriaenszn. Ghorter broeder
187½ gulden welke Claes Corneliszn volre t kinds zwager schuldig is wegens verkoop van een
huysinge met 2 cameren ende erven gelegen aen doostsyde van de middelste graft te weten de
husinge opten noortwesthoec van Jan Stoppen poorte ofte slopstege ende de twee cameren in de
zelve slopstege.
Borg Pieter Adriaenszn.
folio 98
Machtelt dr van Cornelis Geritszn Cramer wonende in Londen gewonnen by oude Maria van Ryswyk
Jansdr alhier tot Leyden geboren tot Londen overleden ende de vader is uytlandich
Voochden: Mr Gerard de Bont Doctor in medicynen en Frans Reyerszn cleermaker
Gelicht by Machtelt voljaert zynde den 13-7-1595
folio 100
Thyman Ghysberts weeskint genaemt Gillis gewonnen by Neeltgen Marisdr ooc z.g. daer van dat
voochden zyn Jan Ghysbertszn Coorncooper zyne oome ende Gerit Pieters backer in de Pot
Een rente van 25 gld tsiaers op Ste Kateryn gasthuys te lossen met 500 gulden de brief is van 15-51576 gepasseert voor Jacob van Delff IJsbrantszn schout van Oestgeest
Een rente van 6 gld 6 st tsiaers op Jacob Corneliszn wantsnyder en Neeltje Thymons zyn
schoonmoeder te lossen met 100 gld de brief is van 22-5-1577
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Een rente van 15 gld 12 st tsiaers op jonge Henric Henricszn opte oude weteringe in den ambachte
van AIcmade te lossen met 250 gld van 10-1-1578 voor Jacob Meynaerts schout in Alcmade
Een schepen custinghbrief van Leyden op Willem Willems van Catwyck als coper van t weeskints huys
ende erve aen den ouden Ryn op ten hoec van de middelste graft als reste 884 gulden
Jan Ghysberts mede voocht vant weeskint is bi slote van zyn 2e rekening gedaen op 11-7-1581 t kint
schuldig gebleven 541 gld 14 st 10 pen.
folio 101
Philips Danels van Zoeterwoude weeskint Katharina by Aefgen Jacob Lambertszn dr z.g. voochden
haere vader en Joost van Ryn Janszn mede erfgename van Jacob Lambertszn en Maria Dircxdr hare
za grootvader en grootmoeder van smoeders zyde volgens des grootmoeders testamentaire
dispositie bi haer metter doot (als binnen Leyden overleden) bevesticht. ln date 18-3-1575
In den eersten copie van de testamentaire dispositie
t doubelt van de inventaris van de goederen
Een groot instrument notarieel van de scheydinge bi welce te loote ende ten deele is gevallen Philips
Daniels met zyn weeskint tsamen deene helft ende Dirck Corneliszn t Oestgeest als man ende voocht
van Maria Jacobsdr mede erfgename van dandere helfte van de navolgende goederen:
1e 11 morgen land in een camp van 22 morgen gemeen met dezelve Philip Danielszn ende meer
andere, belendt aen de zuytzyde meerburger wateringe ende aen de noortzyde de vliet
een obligatie op Adriana Adriaensdr Claes Lambertszn brouwers wede ende Cornelis Claes haer zoon
groot 954 karolus guldens van 15-5-1577
een custingbrief Groot 350 gulden daerop reeds betaelt is 100 gulden, te betalen op 7-5-1582
160 gulden aen inboedel
Philip Daniels met zyn weeskint voor de helft ende Willem Jacob Lambertszn mede erfgenaam voor
de andere helft
Eerst zekere obligatie houdende 425 gulden op Cornelis Adriaenszn brouwer als principael en
Cornelis CIaeszn Lamberts als borge van 12-12-1572 met 4 jr rente
Een custingbrief pro reste 92 gld op 24 gld tsiaers op Cornelis Franszn bierdrager
Item een custingbrief pro resto 80 gld gemeen met Andries Michielszn schoenmaker van 2-1-1565
Gemeen 1/32 part scheeps daer op dat schipper is Claes Maertenszn tot Amsterdam
folio 102
Cornelis, Adriaen en Maria kinderen van Dirck Corneliszn in de Weypoert en wijlen Christina Jacob
Lambertszoonsdr als legatarissen van Maria Dircxcdr Jacob Lambertszn wede haerl. grootmoeder van
smoeders zyde
De kinderen krygen als legaat van de grootmoeder volgens haar testament van 18-3-1575 5 morgen
32 roeden lands in Zoeterwoude belendt aen die zuytzyde meerburgerweteringe
Twee rentebrieven: een op Aert van Wyngaerden ende Godschalk van Wyngaerden gebroeders van 6
gld tsiaers tbv Jacob Lambertszn voors. van 30-4-1557 te lossen de penning 16 ende andere op Jan
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Bruynen t Zoeterwoude tbv als voren groot 4 pondt hollants te lossen met 100 gld van 20-11-1555
met t verloop sedert mei 1581 beyde onder t zegel van den schout te Zoeterwoude
Cornelis Willemszn gehuwd hebbende Maritgen heeft quitantie gegeven 2-5-1591
Cornelis Dirckszn voljaert quitantie 25-3-1594
folio 103
11-9-1581
Katharina 20 jr dr van wijlen Cornelis Jacobszn Vos en Adriana de Vrye Adriaensdr nu gehuwd met
Christiaan Quirynszn pasteybacker.
Bruyn Jacobszn wonende tot Delft en Geryt de Vrye Adriaenszn tot Leyden als omen en voochden
25 gulden alsmede de erffenis van meester Aernt Vos pastor in de Lier oom van Cornelis
folio 103 vo
Op 10-11-1581 zijn Jacob Thomaszn Brouwer, Dirc Gerytszn Smaling en Jan Gerytszn Butewech by
electie gecontinueert int officie van tweesmeesterschap ende hebben den eedt gedaen 11-11-1581
folio 104
24-11-1581
Ghysbert 5 jr, Jan 1/4 jr en Alijd 4 jr kinderen van Henric Peeterszn van Gheenen cleermaker en
wijlen Katharina Gysbertsdr.
Jacob Jacobszn van Endegeest schout tot Zoeterwoude en Dirck Claeszn. Coenesteyn gezworen bode
met de Busse beyde behoude oome ende voogden
162 kar. guldens
Onderpand: huis ende erve aan de Bredestraet over de Ketelboeterstege belend aen deene zyde ten
zuyden Jan Mariuszn van Ypere waerdt in de vechtende Leeuw van Hollandt met zyne huysinge den
gulden cloek ende aen dander zyde ten noorden Claes Andrieszn Zuyc Iaeckenscheerder streckende
voir van de Breedestraet oostwaerts tot in de Dwersstege het heck
folio 105
4-5-1589
Adriaen 3 jr en Jutgen 1½ jr kinderen van Egbert Janszn witmaker overl. en Cateryn Jansdr met Gerit
Jans van Brinck haer broeder
Jan Adriaenszn grootvader en Pieter Antonie witmaker behoude oom, voochden
150 gulden of de eygendom van t halve huys ende erve mette halve bouwput by de vader ten
huwelyk an de moeder bewezen
Onderpand: huis ende erve aen de noortzyde van de Middelwech belendt aen deen zyde Jan
Adriaenszn witmaker voors. ende an dander zyde Jan Adriaenszn zeemtouwer byde deurgaende
streckende voor van de strate noortfolio 105 vo
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waerts tot aen Jacob Thomaszn brouwers erve
folio 106
2-8-1581
Cornelis 6 jr, Willem 3 jr en Weyntgen 5 jr kinderen van Symon Willemszn Wassenaer schipper en
wijlen Weyntgen Jansdr met Annetgen Dircksdr groote moeder van smoeders zijde met Mr Hubert
Meerewyn Willemszn Licentaet in de Rechten
Lenaert Martynszn woonende op de Oude Weteringe ende Dirck Martynszn woonende op de
Hoogemade maechtalen en de voochden
120 karolus guldens
De grootmoeder brengt 300 gulden in
Onderpand: huis ende erve in de lange Coppenhoeckstege aen de noortzyde belendt aen deen zyde
ten oosten Pieter Willemszn bierdreger aende dander zyde ten westen een gemeen watersteech
folio 107
1-12-1581
Frans 11 jr, Dignum 12 jr, Elisabeth 7 jr kinderen van Cornelis Willemszn verwer en laeckenscheerder
en wijlen Katerina Gommersdr.
Ghommer Ghommerszn spoelmaecker oom, Pieter Corneliszn lindewever behoude oom, voochden.
300 gulden
Onderpand: huis ende erve in Marendorp omtrent de Vrouwenkerck belendt aen deen zyde ten
zuyden Claes Pieterszoon van Medemblick schipper ende aen die ander zyde ten noorden Maria
Bouwensdr Pouwel Janszn. warmoesman wede streckende voir van der straete zuytwestwaerts tot
aen Quiryn Geritszn metselaers huys ende erve
folio 108
ongedateerd
Adriana dochter van meester Pieter van der Eijck en Aechte Pietersdr.
Voogden: Pieter Wouterszn Brouwer tot Delft? in Dordrecht en Steffen Geritszn Grootwercker alhier
beyde behoude oomen.
Een testamentaire dispositie van Alijdt van Rhoon Jans de wede van Pieter Geritszn van Schyncken
glaesscryver grootvader ende moeder van 23-1-1569 houdende o.a. een legaat van 220 gulden
een constitutie in papier van 6 gld 5 st tsiaers van 14-2-1582
folio 109
23-5-1582
Maritgen 7 jr dr van wijlen Adriaen Willemszn van Veen en Jaepgen Jorisdr met Jacob Danielszn van
Leeuwen als haar voocht.
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Voogden: Gerit Willemszn van Veen secretaris tot Rynsburch en Pieter Willemszn van Veen zijn
broeder wonende tot s-Gravenzande
100 gulden
Borg Katrijn Aerntsdr wede Joris Leendertszn grootmoeder
Onderpand: huis ende erve op Rapenburch omtrent de Vliet over Zevenhuysen belendt aen deen
zyde ten oosten Wolfaert Corneliszn lantaernmaecker ende aen ander zyde ten westen Martyn
Wilboirtszn streckende voir uyt water zuytwaerts tot aen Martyns huys ende erve
Gelicht onder quitantie by Jacob Pieterszn metselaer tot Rotterdam gehuwd hebbende Maritgen op
21-3-1597
folio 110
ongedateerd
Reyer Adriaenszn van Breenen naergelaten weeskinderen Adriaen, IJsbrandt en Reynier van Breenen
gewonnen bij Geertruyt Adriaensdr van der Houf.
Voogden: Jacob Willemszn van der Burch en Gerrit Adriaenszn van Breenen.
De kinderen zyn mede-erfgenamen van Adriaen IJsbrantszn van Breenen hun grootvader van svaders
zyde.
Inventaris van 1-6-1582.
1/8 deel van een woning met 17 morgen land te Benthuizen daer van Jacob Willems van der Burch
gelyke portie ende Ghysbrecht Corneliszn Schaec beyde behoude omen die reste als 6 delen
competeert belast met 18½ st. tsiaers die Ghysbert voor zyn rekening zal nemen en met een rente
van 30 gld tsiaers toecomende Jan Geritszn Buytewech die uyt de gemene boedel betaald zullen
worden.
De weeskinderen en Jacob Willemszn voors ieder de helft van een woning met 20 morgen allodiaal
land te Outshoorn omtrent Heymans brugge met het recht van t achtergelegen zand gedurende 5
jaar, belast met 19½ st tsiaers op Ide Claesdr en 24 gld op Meynsse Croonen
Noch ten laste 12 gld tsiaers ancomende Maria Danielsdr.
Lasten ongedeelt:
Ida Claesdr. voornt tsiaers 60 gld (waarvan de weeskinderen moeten betalen 1/8 part)
folio 112
Gerit Foyen van Tettroeden ende Margriete van Noorde Pietersdr nagelaten weeskinderen met
name Jonas Geritszn.
N.B. zie folio 166
folio 114
24-8-1582
Margrite 6 jr en Maria 5 jr kinderen van wijlen Lambert Corneliszn stoker en Vranckgen Jansdr met
Jan Adriaenszn molenaar haar vader en Jan Janszn haar broer
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Voogden: Cornelis Henrickszn timmerman behoude oudt-oom en Lambert Hobbenzn neve
1/2 van de huysinge ende erve op de Cellebroedersgraft belendt aen deen zijde ten zuyden
deurgaende t convent van de Cellebroederen ende aen dander zijde ten noorden Hieronimus
Pieterszn lindewever ende daer an Pieter Martynszn warmoesman, streckende voir uyt de voors graft
westwaerts tot aen de voors Celliten toe
folio 115
19-9-1582
Michiel 6 jr zn van Willem Anthoniszn brouwersknecht ofte coorndrager en wijlen Ermgaert
Michielsdr.
Voogden; Claes Quirynszn lindewever en Willem Vincentenszn cleermaker
150 karolus guldens.
Onderpand: 2 huysen ende erven opte Middelste graft belendt dat ene aen deene zyde Willem
Evertszn brouwersknecht ende aen dander zyde Adriana Andriesdr. Claes Danielszn volres wede
streckende voir vuyt de
folio 115 vo
graft tot aen Corneliszn Bouwenszn kinderen erve, ende schuyre ende aen deen zyde dat andere
Pieter Willem Tollen wede ende aen dander zyde Alijdt en Machtelt Jansdr streckende voir uyt de
graft tot aen Feys Corneliszn erve
Op 10-11-1582 zyn tot weesmeesteren geordineert Jacob Thomaszn brouwer, Jan Janszn van
Baersdorp en Jan Gerytszn Buytewech
folio 116
28-12-1582
Cornelis 4 jr, Pieter 2 jr en Claes 2 mnd kinderen van Symon Pieterszn schoenmaker en wijlen
Kateryna Cornelisdr.
Voogden: Jacobus en Wigger Corneliszn schoenmakers omen
300 karolus guldens
Onderpand: huis en erve in de Maersmanstege belendt aen deen zyde ten oosten Jan Baerntszn
cleermaker ende aen dander zyde ten westen Pieter Martynszn de Zwart streckende voir van de
strate noortwaerts tot aen Cornelis Claeszn van Aeckens huysinge ende erve
folio 117
2-3-1583
Remygys 10 jr, Cornelis 3 jr, Oeda 12 jr, Margriete 7 jr en Alijdt 5 jr kinderen van wijlen Jacob
Remygyszn zeylmaker en Margriete Cornelisdr.
Voogden: Claes Reningyszn zeylmaker oom en Jan Dirckszn backer en mande maker
150 karolus guldens
Bij hertrouwen moeder en overlijden elk kint 100 gulden
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Borg Cornelia Henricksdr wede Cornelis Janszn scheepmaker, moeder van Margriete die tot
onderpand stelt haer huis ende erve op de ouden Ryn op de zuytoosthoek van de Backerstege
belendt aen deen zyde ten oosten dezelve stege daer onder gaende ende aen dander zyde ten
westen Andr. Mourynszn coperslager streckende voir vuyt den Rhyn voors noortwaerts tot aen
Neeltgen Cornelisdr Frans Henrickszn backers wede huis ende erve
folio 118
1-4-1583
Bruyn 13 jr kind van wijlen Willem Bruynszn en wijlen Maritge Heye Cornelisdr.
Voogden: Mr Florys Heye Janszn licentaet in de rechten en Gerard Buys Corneliszn
Wordt overgelegd inventaris van de boedel van Cornelis Buys Pieterszn en Machtelt Heye Jansdr
grootouders van smoeders zyde alsmede hun testament.
De vader heeft niets nagelaten; ‘t kind is eerst door de grootouders opgevoed en de laatste 2½ jaar
door zijn oom Gerard Buys; indien deze binnen 2 jaar na heden overlijdt zal ’t kind 100 gld uitgekeerd
worden.
Onderpand Gerard Buys: zyn huis met zyn broeder gemeen aen de Cleyne nieuwe straet belendt aen
deen zyde ten noorden Maria Heye Jansdr ende aen dander zyde ten zuiden Pouwels Claeszn
lepelmaker streckende voir van der strate westwaerts tot aen de voors Maria Heyen camer
folio 119
4-5-1583
Jan 20 jr, Cornelis 7 jr en Christina 18 jr kinderen van wijlen Jan Pieterszn Buys metselaer en
Geertruyt Anthonisdr met Henric Dirckszn francynmaker haar zwager
Voogden: Pieter Pieterszn Vergheyl oom en Cornelis Corneliszn neve
De helft van een huys ende erve met 4 cameren ende horen erven aen ende naest malcanderen aen
de westzijde van de uterste graft belendt aen deene zyde ten zuyden voor Floris Corneliszn Bien
bierdragerende after Job Corneliszn potbacker ende aen dander zyde ten noorden Jan Outerman van
Ypere streckende voor uyte voors grafte westwaerts tot aen Mouryn Meeuszn boumans erve.
folio 120
4-2-1583
Katerina 22 en Anna 13 jr kinderen van wijlen Pieter Janszn warmoesman en Alijd Harmansdr.
Katerina 112½ gulden en 100 gulden voor clederen en bruiloft; Anna 150 gulden volgens vaders
mondelinge uyterste wille en 100 gulden voor bruiloft.
Voogden Jan en Floris Pieterszn broeders.
Onderpand: huys ende erve aen steenschuyer belendt
folio 120 vo
aen deene zyde ten oosten Jan Corneliszn cuyper ende aen dander zyde ten westen de stad arck
streckende voor vuyt water noortwaerts tot aen de voors arcke.
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folio 121
15-6-1583
Engel 2 en Geertruyt 4 jr kinderen van wijlen Henric Govertszn schrynwercker en Margriete Engelsdr.
Voogden: Govert Henrickszn grootvader en Ambrosius Pieterszn schoenmaker behoude oom
350 gulden
Onderpand: huys ende erve op de Ryn belendt aen deen zyde ten zuyden Jan Dirckszn backer en
mandemaecker ende aen dander zyde ten noorden Dirck Jacobszn van Uytgheest streckende voor
uyt de Ryn oostwaerts aen deszelfs Dirck Jacobszn mouterye
folio 122
3-6-1583
Willem 18 jr, Claes 16 jr, Abraham 8 jr, David 6 jr, Moyses 4 jr, Janneke 22 jr, Sara 13 jr kinderen van
wijlen Claes de Lange backer van Belle in Vlaanderen tot Leyden overleden en Maria Cordiers
Voogden: Thomas Berger behoude grootvader en Willem Berger oom
56 ponden vlaems
Onderpand: de helft van 2 erven daer de huysinge van gedemoleert zyn tot Belle voors met 1 gemet
lands in de parochie van Belle
folio 123
2-9-1583
Willemtgen 9 jr kind van wijlen Joost Dignaerszn en Machtelt Jansdr nu gehuwd met Bruyn
Hubertszn.
Voogden: Leenaert Adriaenszn tot Coudekerck behoude oom en Michiel Geritszn van Coudekerck
600 gulden te weten een schepenschultbrief sprekende op Margriet Jansdr t weeskint moeye groot
375 gulden en 225 gulden contant.
folio 124
16-9-1583
Jan, Machtelt 23 jr en Maria 11 jr kinderen van wijlen Jan Mange van Bambeke uyt Vlaenderen en
Maria gezeyt Mayken
Voogden: Mathys Godschalck van Hondtschoten en Frans Elgo uyt de Casselerye van Wynexberge
De helft van een gemet land tot Bambeke, een rente van 9 gld tsiaers te lossen de penning 15 op
Jacob Herwijn en Cathelyn sijn wijf volgens de brief van 23-11-1573 en een rente van 30 st de
penning 16 op Pieter Herwijn en Betken sijn wijf volgens de brief van 18-4-1575
folio 125
23-12-1583
Dirck 18 jr en Maria 20 jr kinderen van Symon Aerntszn lantmeter en wijlen Geertruyt Dircksdr
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Voogden; Dirck Martynszn metselaer en Cornelis Janszn houtcoper
250 gulden
Onderpand: huys ende erve aan de Rhyn opten zuytoost hoeck van de vrouwenstege belendt aen
deen zyde ten noorden de vrouwen stegen daer onder gaende ende aen dander zyde ten zuyden
Christoffel Plantyn bouckdrucker streckende voir vuyt den Rhyn westwaerts tot aen des voorn.
Plantyns huys ende erve
folio 126
13-1-1584
Clais 13 jr en Francina 15 jr kinderen van Willem Ghame van Poperinge uyt Vlaenderen en wijlen
Janneke van Cassele
Voogden; Jacob Cabbeljou van Ghendt en Pieter Veke van Poperinge. Samson Christiaens is gehuwd
met de voordochter van Janneke van Cassele (niet genoemd)
530 gulden
Borg Franchoys Toris saeyettier van Poperinge
Onderpand Willem: huys ende erve in de Lange Groenstege aen de zuytzyde belendt aen deen zyde
ten oosten Cornelis Willemszn achter de Rycke schoenlapper ende aen dandere zyde ten westen Jan
Willemszn schoenmaker streckende voir vuyten stege voornoemt van de straete zuytwest tot aen Jan
Geritszn vorde lakenreders huys ende erve
Onderpand Franchoys: huys ende erve opte Hoygraft aen de westzyde belendt aen deene zyde ten
zuyden Petrenella Coenendr Jan Willemszn bierdreger wede ende aen dander zyde ten noorden voor
Gerrit Roelofszn schoenmaker daer aen Thymon de Smit daer aen Pieter de Schipper streckende voir
van de hoygraftstrate westwaerts tot aen Wout Janszn in den Arangens? erve
Jan de Droge gehuwd met Francyne heeft haer goederen gelicht Februari 1588.
folio 127
19-1-1584
Mouryn 14 jr en Maria 11 jr kinderen van wijlen Willem Dirckszn voorlakenreder alias Cortswager en
Hillegont Mouwerijnsdr nu gehuwd met Alexander Aelbertszn drapier
Gerit Dirckszn Hillebrants oom in den Hage en Pieter Adriaenszn reder behouwde grootvader
1400 gulden; bij hertrouwen 1600 gulden
Onderpand: huys ende erve op te Middelste graft belendt aen deen zyde ten zuyden voor Claes
Croon de lindewever ende after Maria Huycoop ende aen dander zyde ten noorden Cornelis
Adriaenszn talcman ende daer aen Mathys Willemszn rheeder streckende voir vuyt de Middelste
graft tot in de uyterste graft
Gerit Janszn x Maria
folio 128
27-1-1584
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Anthonis 18 jr, Gerit 15 jr, Margriete 9 jr en Katryn 6 jr en Maria 4 jr kinderen van wijlen Joris Claeszn
Focker en Maria Geritsdr met Willem Geritszn haer broeder
Voogden: Cornelis Pouwelszn grootvader en Dirck Claeszn wonende tot Delft ome
250 gulden
Onderpand: huys ende erve t gulden lam aen de Hogewourts brugge belendt aen een zyde ten
oosten Cornelis Geryts Egbertszn ende an dander zyde ten zuyden te water van Steenschuyre daer
onder gaende streckende voir van de hogewourts strate noortwaerts tot de voors. Cornelis Gerit
Egbertszn huys ende erve.
folio 129
26-1-1584
Claes 13 jr, Alijdt 15 jr en Jannetgen 9 jr kinderen van Pieter Sebastiaenszn smit en wijlen Maria
Cornelisdr
Voogden: Bruyn Corneliszn leydekker oom en Willem Vincentenszn neve
100 gulden
Bruyn Corneliszn brengt nog in een schuldbrief van 150 gulden volgens de uiterste wil van zyn vader.
Onderpand: 2 huyzen ende erve dat eene in Maredorp omtrent de Reynsburgerpoorte ende dat
andere daer achter op te Ryn aen den anderen streckende belendt aen deen
folio 129 vo
ten oosten voor in Marendorp Joris Andrieszn timmerman ende daen aen op ten Ryn Willem Janszn
Munt warmoesman ende aen dander zyde ten westen voir in Marendorp Jan Pans Corneliszn
lyndraeyer ende daer aen op te Ryn Gerit Dirckszn bouman streckende voor vuyt Marendorp
zuytwaerts tot in de Ryn.
In margine: Pieter Janszn van de Hoogewech te Delft schoenmaker x Aeltge, Claes Janszn van der
Horn? timmerman x Jannetge. Gelicht 13-8-1602
folio 130
2-1-1584?
Adriaen 17 jr, Dirc en Cornelis beyde 9 jr en Maria 5 jr kinderen van wijlen Joost Dirckszn cleermaker
en Maritgen Adriaensdr.
Voogden: Ghysbert Dirckszn Ghool en Cornelis Dirck Rippertszn.
48 gulden
Onderpand: 2 huysen en erven ene in Marendorp belend aen deen zyde meester Gerit Henrickszn
organist ende aen dander zyde Lambert Janszn biertapper streckende voor vuyt Marendorp
noortwaerts tot in de aftergraft ende dat anderen in de Hooglantse kerckstege belendt zynde aen
deen zyde ten oosten Quiryn Corneliszn Int gulden gebit ende aen dander zyde ten noorden Heer
Adriaenszn lindewever, streckende voor vuyt de stege westwaerts tot aen Quyiryn Corneliszn voors.
folio 131
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2-1-1584
Lambertgen 10 jr dr van Lambert Janszn overleden te Leiden in 1574 en Hillegondt Cornelisdr nu
gehuwd met Jan Willemszn
125 gulden
Onderpand: 1/10 deel van de grote plassen in Hoogenveen groot int geheel 72 morgen
Gepasseerd voor schepenen van Hoogeveen.
folio 132
15-4-1583
Gerit 12 jr, Anna 14 jr, Alijd 7 jr, Lijsbet 4 jr en Geertruyt 2 jr kinderen van wijlen Eelman Geritszn
coperslager en Maritgen Florisdr.
Voogden: Steffen Geritszn grootwercker oom en Abraham Geritszn coperslager gebroeders.
Abraham woont Delft
160 gulden
Onderpand: een schuldbrief van 1800 gulden die Jacob Henrickszn schipper schuldig is wegens koop
van een huis.
Gelicht bij Gerit op 14-3-1592 en door Anna op 27-3-1593
folio 133
3-5-1584
Elisabeth 20 jr en Agniese 15 jr kinderen van wijlen Wigger Corneliszn schoenmaker en Maritgen
Jacobsdr.
Voogden: Jacob Corneliszn schoenmaker oom en Pieter van Noorden Philipszn neve
300 gulden
Onderpand: huys ende erve in Marendorp int coeeynde belendt aen deene zyde ten oosten Mathys
Janszn Pronck enden an dander zyde Henrick van Zyl Claeszn streckende voir van de straete
noortwaerts tot in de aftergrafts
folio 134
22-5-1584
Neeltge 17 jr dr van Claes Pieterszn van Medemblick schipper en wijlen Maritge Pietersdr.
Voogden: Jacob Harmanszn cuper te Delft behoude oom en Dirck Janszn Potterloo poorter alhier
1700 gulden bestaande uit een rentebrief van 18 gld 15½ st de penning 16 te lossen met 300 gulden
op Anna van den Hagen Jansdr van 11-9-1571; Een schuldcustingbrief daer an noch resteert 1100
gulden sprekende op Johan Clantier? van 30-4-1583
folio 134 vo
Onderpand: huys ende erve aen den ouden Ryn op ten zuytoosthoeck van de backerstege belendt
aen deene zyde ten oosten Claes Renigis zeylmaker ende aen dander zyde ten westen de voors. stege
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daer onder gaende streckende voir van de Rhynstraete noortwaerts tot aen Job Janszn backers huys
ende erve
Symon Janszn gehuwd met Neeltge voor 30-8-1585
folio 135
1-2-1584
Reyer 3 jr, Bartholomeus 2 jr, Maria 13 jr, Anna 7 jr en Lucia 4 jr kinderen van Cornelis
Bartholomeuszn koopman in de Prince van Oraingien en wylen Machteld Jansdr.
Jan Franszn grootvader en Cornelis Janszn oom beyde smeden.
1000 gulden
Noch elc een gouden Reyer by de moeder achtergelaten.
Reyer alleen eene zilveren cup hem te pillengift gegeven.
Tesamen de helft in de portie van de vader in de erfenisse by zijn vader (der kinderen grootvader)
achtergelaten, waaraan de grootmoeder haar lijftocht heeft.
Onderpand: twee huizen en erven in Marendorp dat ene in Marendorp landzyde omtrent de Roode
Steen belendt aen de ene zyde ten oosten Floris Wilboirtszn schoenmaker ende aen dander zyde ten
westen Jan Franszn smit voors streckenede voor vuyt Marendorp van der straete noortwaerts aen
folio 135 vo
Garbrant Arentszn vleyshouders erfgenamen erve en dat andere over Maren Rynzyde op te hoec van
een stege belendt aen deene zyde ten zuyden Geryt Franszn vleyshouder ende aen dander zyde ten
noorden die stege daer onder gaende streckende voor van der straete westwaerts tot aen Cornelis
Geritszn scheepmakers erve.
Dirc Janszn pannebacker gehuwd met Lucia heeft zijn gelden gelicht 16-10-1604; Reyer bejaert zynde
zyn goederen op 1-6-1607; Bartholomeus obiit; Marytgen Cornelisdr en ... als man van Annetje
Cornelisdr gelicht 13-5-1603.
folio 136
13-6-1584
Henric 18 jr, Cornelis 16 jr, Adriaan 14 jr, Frans 12 jr, Margriete 19 jr, Alijd 17 jr, Jannetgen 9 jr
kinderen van wijlen Frans Henrickszn backer gebynaemt Moerendael en Neeltgen Cornelisdr.
Voogden: Jan Henrickszn backer oom en Frans Adriaenszn timmerman
210 gulden
Onderpand: 2 huizen met erven naest malcanderen in Marendorp omtrent t coeyeynde opte hoec
van de backerstege belendt aen deen zyde ten oosten de voors stege daer onder gaende ende aen
dander zyde ten westen Jannetgen Gysbert Genricksdr streckende voor vuyt Marendorp van der
strate zuytwaerts tot aen Neeltgen Henricksdr Cornelis Janszn scheepmakers wede en Zacharias de
scheepmakers huys ende erve.
folio 137
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Claes Huygenszn van Hazertswoude weeskinderen (ongenoemd)
Gelicht bij Griete Claesdr enige voljaerde dochter
folio 138
Florens Malebezyns Vlamings weeskinderen.
Johan Malebezyn gelicht 22-7-1584; Pieter 20-9-1584; Jan Barnardt van Hondschoten gehuwd met
Martina 25-1-1590.
folio 141
28-3-1584
Geryt 12 jr, Wynaent 9 jr, Jacob 7 jr, Huych 5 jr, Maria 15 jr kinderen van wijlen Jan Geritszn de Haes
en Jannetgen Wynaentsdr.
Voogden: Cornelis Gerytszn de Haes en Jacob Allertszn de Haes.
250 gulden
Onderpand: huys ende erve op te Ryn opte noortwesthoec van de hogelantse toornstege belendt
aen deen zyde ten zuyden die voors stege daer onder gaende ende aen dander zyde ten noorden Jan
Ghysbertszn coorncoper streckende voor vuyt de Ryn oostwaerts tot Jan Ghysberts coorncoper
voors.
Huygh is overleden.
folio 142
28-3-1584
Henric 23 jr, Susanna 8 jr, Abraham 15 jr, Ysaac 11 jr, Elisabeth 21 jr, Sara 10 jr kinderen van
Augustijn de Winter van Hondscoten en wijlen Pierina Bostaerts
Voogden Mahieu de Schot van Cassele en Pieter Boely van Hondscoten.
24 ponden vlaems
Onderpand: huys ende erve aen de Middelste graft belendt aen deen zyde Jan Janszn den ouden Uul
ende an die ander zyde Geryt Franszn Mast streckende voor vuyt de voors grafte tot aen het erve
toecomende Alijd Aelbertsdr Jan Aelbertszn wede.
Henric, Abraham en Elisabeth passeren quitantie 26-4-1591
folio 143
Cornelis Cornelis Corsten weeskind genaemt Geertruyt.
Voogden: Pieter Pieter Joriszn oom, Pieter van Noorden Philipszn haer broeder en Jacob Corneliszn
schoenmaker neve
folio 144
14-12-1585
Anna 1 1/4 jaar kind van Willem Corneliszn Tou rietdecker en wijlen Margriete Jansdr.
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Voogden: Bouwen Janszn van der Morsch en Jan Dirckszn zeylmaker
300 gulden en 2 zilveren ringen van de moeder waert 22 gld
Onderpand: huys ende erve op Sinte Pieters kerckgraft belendt aen deen zyde ten zuden Jan
Jacobszn van der Burch hopman ende aen dander zyde ten noorden Pieter Pieter Joriszn zn
streckende voor van der graftstraete oostwaerts tot aen zekere huysinge van Dirck Philipszn.
N.B. zie fol. 405vo?
folio 145
Jan de Rijns weeskindt genaemt Jan Janszn oudt
zynde zeer doof een
daer van dat voochden zyn Gerit Janszn de Ryn zyn broeder
wijlen schoult tot Zoetermeer
folio 146
20-12-1585
Maritgen 6 jr kind van wijlen Cornelis Jeroenszn vaendrich en Hase Claesdr nu gehuwd met Joris
Aelbertszn van Munster
Voogden: Rochus Claeszn oom en Jacob de Bont procureur
50 gulden en de helft van haer vaders souldye
Onderpand: huis ende erve aen t Zandt omtrent Groenhazengraft belendt aen deen zyde ten
noorden Dirck Claeszn Moy In den gulden waghen ende an dander zyde ten zuden Rochus Claeszn
voirs. streckende van der straete westwaerts tot aen den voirs Dirc Claeszn Moyen erve.
folio 147
ongedateerd
Cornelis Bouwenszn drapier weeskinderen als Jan 12 jr en Maria gewonnen by Anna Adriaensdr
beyde z.g. daer van dat voochden zijn Jan Bouwenszn bouckdrucker oom en Henric Adriaenszn
warmoesman mede oome
Een huys ende erve op te Hoigraft belast met 3 braspenningen tsiaers van 7-1-1561
De helft van 2 morgen lands in Leiderdorp op de dwersweteringe
12 gulden tsiaers op Pieter Claeszn tesselickerwoude te lossen met 200 gld van 10-2-1550
6 gld tsiaers op Reinout Corneliszn te Hoogmade te lossen met 100 gld van 16-2-1579
6 gld tsiaers op Cornelis Jan Geritszn te Warmondt te lossen de penning 16 van 23-8-1581
2 gld tsiaers op de stadt Leyden de penning 16 van 12-12-1573
folio 147 vo
Een rente van 14 st en 12 penning tsiaers als voren de penning 16 van 10-1-1582
Ten lyve van Jan Corneliszn voirs out 12 jr verschynende 10-1-1583 eerstkomende
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Een rente van 12 gld tsiaers op Claes Lenertszn cuper de penning 16 van 5-7-1584
Op Jan Bouwenszn mede voocht van 2 obligaties deene op Elisabeth van Veen Cornelisdr van 425 gld
en dander op Jan van Velsen Dirckszn van 106 gld 5 st.
Noch op te selve van een recipisse sprekende op Dirck Corneliszn de Haes c.s. groot 480 gld van 7-91583
1/5 van 1100 gulden op Doctor Johannes Helmannus professor theologie uit cope van zekere
huysinge ende erve aen de westzyde van de oosterlinge plaets gemeen met dander erfgenamen van
Neeltge Pieter Bontgens dr wede van Gerit Janszn Onderwater
N.B. zie fol. 161
folio 148
?-1-1586
Clementia 5/4 jr dr van Cornelis Jasperszn van Delf backer en wijlen Neeltgen Aelbertsdr.
Voogden: Job Dirckszn schoemaker en Claes Janszn parmentier
80 gulden
Onderpand: huis ende erve op de noortwesthoec van Rapenburch belendt aen deen zyde ten
noorden de straet van Rapenburch daeronder gaende ende aen dander zyde ten zuyden Katryn Mees
Ghoosensdr streckende voor van de vlietstrate westwaerts tot aen Katryntgen Dunnebiers huis en
erve.
Adriana Jaspersdr des kints moeye zal t kind onderhouden 19-12-1586
folio 149
4-7-1584
Dirck 8 jr en Alijd 10 jr kinderen van wijlen Huygh Dirckszn van Delf kelre ter barnaditen tot
Warmondt en Emmeken Anthonisdr.
Voogden: Andries Janszn metselaer en Claes Jacobszn backer
150 gulden
Onderpand: huis ende erve aen de oostzyde van de Papengraft belendt aen deen zyde ten noorden
de commanduyer van Catwijck ende aen dander zyde ten zuyden Bartholomeus Bartholomeuszn
tapijtsier streckende voor uyt de grafte oostwaerts tot aen ouden Adriaen van Campens erve
Aert Aertszn Belder gehuwd met Alijdt Voldaen 12-6-1595
folio 149 vo
Op 1-7-1588 bewijst de moeder nog eens 50 gulden
folio 152
3-1-1586
Sophia 5 jr dr van Pieter van Hoogendorp tot Aemstelredamme en wijlen Alijdt Nan Philipsdr overl.
Leiden
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Voogden: Pieter Nan Philipszn oom tot Dordrecht en Henric Pieterszn van Merenburch neve tot
Leiden
2800 carolus guldens, waarvoor hij haar volgens testament van 18-2-1583 voor notaris Oudevliet 800
zal betalen en 2000 in lijftochte zal bezitten; waarvoor het kind zal volgen alsulcke landen als Alijtgen
heeft aangebracht tot Haestraecht en voor de resterende 1600 gulden zal hij t kind onderhouden.
folio 152 vo
Onderpand: een schepenbrief van Amsterdam sprekende op Jan Heynrickszn Borswaerdt in de
Reghenboogh groot 100 gulden tsiaers versekert op t huys de Regenboogh in de Ghansoort tot
Amsterdam ten behoeve van Hans Moer en Hoogendorp aangecomen by overlijden van Betgen
Foeyen weduwe van Hans Moer daarna gehuwd met van Hogendorp.
folio 153 vo
Goederen t kind aangecomen van Haesken Philipsdr des weeskints zalige
1/2 van 12½ gulden tsiaers losrente de penning 16 op te Domeynen van Zuidholland gemeen met
Pieter Nan Philipszn;
1/3 van 11 ponden vlaems bedragende 66 gulden onder Willem Danielszn schoenmaker
1/3 van 81 gld 1½ st
Joost Adriaenszn van Warmond is gehuwd met Sophia en betaalt 22-2-1600
folio 154
24-10-1584
Mayken dr van Wouter de Wilde en Pierine Schroy beyde van Hondscoten z.g.
Mathys Godschalc van Hondschoten saeyettier op te Middelste graft borg voor Jacob Schroy als oom.
Voogden volgens sententie van het Hof van Holland van 1-4-1585 Jacob Aertszn Spruyt en Jan Janszn
Schulenburch
folio 155
24-11-1584
Dirc 13 jr, Huich 11 jr, Pieter 9 jr, Elisabeth 20 jr en Alijd 15 jr kinderen van wijlen Pieter Pieterszn
Coedyck en Adriana Jansdr met Cornelis Janszn houtcoper haar broeder
Voogden: Johan Marcus van Ypre waerdt in den hollandschen vechtende Leeuw alhier en Hobbe
Floriszn goutsmit
1200 gulden en 200 gulden gecomen van Alijd Huge Coedyck wede grootmoeder.
folio 155 vo
Onderpand: huys ende erve over Ryn opte noortwesthoec van de Coornbrugstege belendt aen deen
zyde ten zuyden de voors stege ende aen dander zyde ten noorden Dirck Pieterszn timmerman
streckende voor van de Rynstrate oostwaerts tot aen een huys toecomende Maria Garbrantsdr.
folio 156
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17-11-1584
Jannetgen 8 jr en Pieter 5 jr kinderen van wijlen Hugo du Boys achter? de Cocq en Katarine Pietersdr
nu gehuwd met Jan Marcus van Ypre waerdt in de vechtende Leeuw.
Voogden: Henric Joosten tinnegieter en Jan Paeds Jacobszn bontvercoper
200 kar. guldens elk
folio 156 vo
Onderpand: haer huys ende erve in de Nobelstraat belege aen deen zyde het huys van wijlen
meester Wouter Corneliszn chirurgyn ende aen dander zyde Aernt Thielmans mandemaker
streckende voor van de Nobelstraat tot achter int heck
Jan heeft inmiddels het huis in de Nobelstraat verkocht en stelt nu zijn café in de Breedestraat op de
zuytwesthoek van de mandemakersstege belend aen deene zyde ten zuyden voor Jan Joppenszn
schoenmaker daeraen de vrouwe van Reynsburch ende aen dander zyde ten noorden de voors stege
streckende voor van de Bredestraet voors ende mede van de voors Jan Joppenzn en Jannitge
Willemsdr huysken oostwaerts tot aen een huysken toecomende de voors vrouwe van Reynsburch
tot onderpand en noch de hooftsomme van 18 gld 15 st tsiaers te lossen met 300 gulden
folio 157
sprekende op Roelof Aelwynszn buyrman tot Leyderdorp ten behoeve van Mathys Corneliszn
aengecomen by trasporte van Margriete Jansdr Mathys wede van 14-8-1484.
folio 158
12-12-1584
Jan 20 jr, Willem 18 jr, Elisabeth 24 jr kinderen van Willem Willemszn coman van Catwyck en wijlen
Geertruyt Jansdr.
Voogden: Willem Adriaenszn Zuytbroeck backer en Dirck Janszn Potterloo laeckenbereyder
100 gld met custingbrief van 64 gld
folio 159
30-1-1585
Adriaen 5 jr, Alijdt 13 jr en Elisabeth 3 jr kinderen van Claes Corneliszn van der Maze schoenmaker en
Roosgen Adriaensdr overleden
Voogden: Anthonis Adriaenszn tinnegieter oom en Claes Corneliszn van Noorden goutsmit
450 gulden
Onderpand: huys ende erve over Maern Rynzyde belendt aen deen zyde ten oosten Willemtgen
Symonsdr ende aen dander zyde ten westen Ewout Pieterszn glaesmaker streckende voor van de
straete zuytwaerts tot aen Gerit Franszn vleyshouders erve
folio 159 vo
Dese navolgende partyen van renten zyn de voors weeskinderen ten deele gevallen jegens Anthonis
Adriaenszn voornoemt hoorluyder oom hun aengecomen by overleden van Jan Arentszn hun za:

45
Dit document is afkomstig van www.hogenda.nl

Klik hier voor het totale register van Hogenda bronnen.

neve ende wyders van eene Ghysbert Janszn. uytlandich persoon vermogens de scheydinge van date
22-12-1589 en andere bescheyd.
Een losrente van 9 gld tsiaers op te huysinge van Pieter Janszn Bock binnen Rotterdam
Een losrente van 3 gulden tsiaers op Pieter Willemszn Croon tot Rotterdam
Een losrente van 4 gulden tsiaers op te huysinge van meester Pieter Brunen te Zierikzee
Een losrente van 30 st tsiaers op te huysinge van Cateryn Dimmen? tot Rotterdam
Een losrente van 6 gulden 5 st op te huysinge van Jan Pronck te Rotterdam en 3 gulden tsiaers op
Dirck Floren tot Zevenhuizen
Een losrente van 30 st op t huys van Adriaen Franszn. glaesmaker tot Rotterdam
Twee delen van een losrente van 3 gulden op Dirc en Pieter Jacobszn aen ’s gravenwech tot
Nieuwerkerk aan den IJssel daer van t derde part compteert de wede van Allart Muus tot Rotterdam
die de rentebrief in bewaring heeft
folio 160
17-1-1585
Cornelis 3 jr kind van wijlen Hubert Adriaenszn en Katherina Adriaensdr met Claes Adriaenszn
brouwer haar broer
Voogden: Pieter Pieterszn van der Hee en Cornelis Janszn houtcoper
600 gulden
1/4 van een woning met 7 morgen in Rijnsaterswoude op te Drecht gemeen met de andere
weeskinderen van Adriaen Claeszn brouwer z.g. belendt aen doost zyde Reyer Floriszn en Jan
Aerntszn ende aen de westsyde Jacob Adriaenszn, Jan Geritszn Quant en Frans Symonszn streckende
voor vuyt de Drecht tot aen Doe Jacobszn van Montfoorts lant toe
Borg Claes Adriaenszn voors.
folio 160 vo
Op 20-4-1585 bewyst de moeder voor Schout en Schepenen van Rynsaterswoude de hypotheek op
voormelde boerdery.
folio 161
Noch Cornelis Bouwens drapiers weeskinderen staende hier voor folio 147
Goeden gemeen met Vechter en Henric Adriaenszn mitsgaders Cornelis Mathyszn man ende voocht
van Barbara Adriaensdr
1/5 part int 1/3 deel van 3 gld tsiaers op Jan Willemszn aen den Groenendyc
1/5 part in 2/7 deel van 3 gulden tsiaers op te weduwe van Willem Pieterszn van Warmondt
Idem in een rente van 2 gld 12 st 4 penningen op te stadt Leiden
Idem in 20 st tsiaers zynde de helft van 2 gld tsiaers daervan de wederhelfte competeert de
erfgenamen van Cornelis Vechterszn tot Warmondt
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folio 162
13-2-1585
Katerina 4 jr dr van Jan Janszn van den Beeck cuper en wijlen Beatrix Jaspersdr.
Voogden: Cornelia Egbertsdr grootmoeder van smoederszyde met Jan Boon Egbertszn haren broeder
en dezelve Jan Boon als oud oom vervangende Cornelis Janszn Polen neve
Moeder heeft getesteert op 17-6-1584 en t kind vermaakt 200 gulden; de vader geeft nog eens 300
gulden.
Onderpand: huis ende erve aen den nieuwen Rhyn omtrent de vrouwen brugge belendt aen deene
zyde ten zuyden Dircgen Ulricksdr Pieter Martynszn van Catwyck wede ende aen dander zyde ten
westen Symon Zybrantszn streckende voor vuyt den Ryn ende van der Rynstrate westwaerts tot aen
den voirs Simon Zybrantszn erve
folio 162 vo
De grootmoeder stelt t kind met de kinderen van Cornelis Jasperszn mede haar zoon in de plaats van
de overleden ouder.
Hier mist een pagina in het manuscript (p. 43)
voir van de Rhynstraete westwaerts tot in de stege genaemt theck;
een woning met 15 morgen in Esselickerwoude
folio 169
7-6-1585
Jacob 17 jr, Claes 10 jr en Volckgen 15 jr kinderen van wijlen Pieter Claeszn Gorter en schipper en
Adriana Jansdr
Voogden: Lambert Jacobszn warmoesman en Kaerl Janszn olieslager
1/3 van een huys ende erve aen den ouden Rhyn met 2 huyskens ofte cameren daer achter op te
middelste graft belend aen deen zyde ten oosten voor Gerit Thomaszn cuper ende after de strate van
de middelste graft ende an die ander zyde ten westen Vranck Pieterszn in de Vygeboom streckende
voor van de Rynstrate zuytwaerts tot aen Anthonis Willemszn schippers huys ende erve alle eertyts
gecomen van meester Hieronimus Martynszn ende Machtelt Geritsdr beyde z.g. daer van Christoffel
Janszn en Maria Jansdr, Willem Claeszn lindewevers huysvrouwe resp. de voors. weeskinderen oom
ende moeye de reste als elk 1/3 part competeert.
Bij hertrouwen moeder elk kind 50 gulden.
Onderpand: haar huys ende erve aen de Hogelantse aftergraft op te zuytwesthouc van de Leprosen
veststege belendt aen deen zyde ten oosten de voors stege daer onder gaende ende aen dander
zyde ten westen Pieter Gilliszn franchynmaker streckende voir van de graftstrate noortwaerts tot aen
Frans Corneliszn backer ende timmermans erve
folio 170
3-7-1585
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Willem 23 jr, Pons 15 en Magdalena 6 jr kinderen van Jan van Hout Sebastiaenszn lyndrayer en wijlen
Magdalena Willemsdr.
Voogden: Evert Janszn brandewynman en Arent Janszn houffsmit
75 gulden
Onderpand: huys ende erve int Noorteynde omtrent de Witte poort belend aen deen zyde ten
westen de stadt vestsloot ende aen dander zyde ten oosten de stadts poortierhuys streckende voor
van de strate zuytwaerts aen des voors. poortiers erve
Jan Janszn cuper gehuwd met Magdalena passeert quitantie mei 1603
folio 171
19-7-1585
Mathys 7 jr en Anna 1½ jr kinderen van wijlen jonkheer Hercules van der Houf en joncvrouwe
Johanna Crouser
Voogden: Joncker Franchoys van Landscroon en Adriaen Mourynszn rentmeester van Leeuwenhorst
400 gulden
folio 171 vo
Onderpand: haere huysinge ende erve genaemt de oude Lombaert in Marendorp landtzyde belendt
aen deen zyde ten oosten eene waterstege daer onder gaende ende aen dander zyde ten westen de
hoogelandsche kerckstege daer onder gaende streckende voir van de strate noortwaerts tot in de
after graft
folio 172
10-1-1586
Claes 9 jr, Jacob 5 jr, oude Maria 16 jr, jonge Maria 13 jr, Jacoba 10 jr en Hase 6 jr kinderen van Johan
van Dam Jacobszn en wijlen Jan Elisabeth Claesdr.
Voogden: meester Isaac en Claes Claeszn gebroeders
3700 gulden
Claes krijgt wegens impotentie i.v.m. zijn been 700 gulden en de andere kinderen 600 gulden
Onderpand: huys ende erve aen de nieuwen Rhyn omtrent de Vischbrugge belendt aen deen zyde
ten zuyden Dirck Claeszn zeylmaker ende an dander zyde ten noorden Jan Dirckszn mandemaker en
bakker streckende voir van de Rynstrate oostwaerts tot aen den burch
1/3 van de zoutkeet met toebehoren aen de Uterste graft belent int geheel aen deen zyde ten
noorden Adriaen Adriaenszn poorter mandenmaker ende aen dander zyde ten zuyfolio 172 vo
den Henric Dirckszn bierdreger streckende voor van de graftstrate oostwaerts tot aen de stadstvest
6 partyen losrenten tesamen 80 gulden stiaers
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De vader heeft lijftocht aan 1000 gulden volgens testament van 22-11-1582 voor Salomon Leenderts
van der Woert
folio 173
27-7-1588
Cornelis 7 jr, Anna 8 jr en Maria 5 jr kinderen van Niclaes Stalpert van der Wielen en wijlen Maria van
den Berge
Voogden: Johan van der Wiele en Dirc Duist
Verwijst naar huwelijksvoorwaarden van 27-4-1578 voor Philip Cornelis oude Jan tot Delft heeft geen
goederen.
folio 174
2-5-1586
Jacob 20 jr, Johan 19 jr en Josyne 10 jr kinderen van Pieter Janszn apoteker en wijlen Helena
Jacobsdr.
Voogden: Cornelis Claeszn van Aken en Johan van der Brandt; verwijst naar huwelijksvoorwaarden.
2700 gulden
Onderpand: een huys ende erve in de Nieuwe stege belendt aen deen zyde ten zuyden Frans Jan
Dirckszn cleermaker ende aen dander zyde ten noorden Jan Janszn cleermaker streckende voor uut
de voors stege westwaerts tot in de Commenduurgraft.
folio 174 vo
Noch zekere huysinge ende erve in Sinte Pieters kerckstege belend aen deen zyde ten oosten voor
Maria Jansdr Jop Janszn van Alphen wede ende after meester Rodolphus Snellius professor ende aen
dander zyde ten westen voor Aelbert Janszn cleermaker ende daer aen de strate van de kerckhove
daer onder gaende streckende voir van uut de voors kerckstege zuytwaerts tot aen de huysinge van
Joncvrouwe Ida Claesdr wede Hugo van Swieten; een huys ende erve op te noortwesthoec van de
Diefstege belendt aen deen zyde ten westen de strate van Sinte Pieters kerckgraft daer onder gaende
ende aen dander zyde ten oosten Cornelis IJsbrantszn lindewever streckende voor vuyt de voors
stege noortwaerts tot aen een huys ende erve toecomende Russent Mathysdr wede Claes Corneliszn
metselaer
Borg Cornelis Anthoniszn glaesmaker zwager van Pieter Janszn.
folio 176
8-1-1586
Andries 19 jr, Katharina 22 jr en Maria 20 jr kinderen van wijlen Reyer Jacobszn coperslager en
Maritgen Andriesdr.
Voogden: Jan Claeszn lakencooper te Amstelredamme en Outgaert Dirckszn smit
450 gulden
Onderpand: huys ende erve aen de Nieuwe Rhyn by de coornbrugge belendt aen deene zyde ten
zuyden Adriana Claesdr Warnaer Anthoniszn wede ende aen dandere zyde ten noorden Claes
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Sebastiaenszn smit streckende voor van de Rhynstrate oostwaerts tot aen Dirc Gilliszn bierdrager
huys ende erve.
folio 177
10-2-1589
Goutgen 21 en Maria 20 jr kinderen van Jan Janszn Frit? schuytvoerder en Cateryn Pietersdr.
Voogden: Willem Claeszn Buus behoude oome en Thomas Adriaenszn warmoesman neve
72 pond vlaems
folio 178
21-2-1586
Dirck Symonszn Oom vleyshouder leyt over de testamentaire dispositie van wylen syn vrouw Anna
Jansdr van 9-10-1584 voor notaris W.C. Oudevliet waarby t moederlijk erfdeel wordt bewezen (niet
genoemd).
folio 179
15-7-1589
Martyn 14 jr kind van wijlen Pieter Joris Pieterszn wantsnyder en Geertruyt Martynsdr.
Voogden Pieter Pieter Joriszn zn van Cortevelt schepen der stad oom en Pieter Martynszn de Zwart
behoude ome
100 gulden
Onderpand: het huys ende erve de Paeu an de Bredestraet op te noortwesthouc van de
Mandemakerstege belendt aen deen zyde ten zuyden de voors stege daer onder gaende ende aen
dander zyde ten noorden Joost van Zonnevelt Adriaenszn streckende voor vuyt de west en
oostwaerts tot aen Jan Egbertszn schuyvoerders huys ende erve
folio 180
14-5-1586
Jan, Joost en Elisabeth kinderen van wijlen Gerit Wiggerts van Duvelant en Clemencia van Zyl Claesdr
ook z.g.
Henric Symonszn van der Stryp is mede-voogd tot Delft en stelt zich borg voor Niclaes van der Wiele
zyn zwager
Pieter van Varic gehuwd met Elisabeth
folio 181
24-3-1589
Claes 3½, Pieter 2½ en Jan 1 1/4 jaer kinderen van wijlen Johan Mahieu Niclaeszn en Aechte de Man
Geritsdr met Gerit de Man Janszn haer vader
Voogden: Anthonis Warnaertszn couckebacker en Dirc Janszn Bout behoude omen.
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1200 gulden met alles uit de erfenis van hun grootvader Niclaes Mahieu en zyn vrouw Maria Carliers
zowel leengoed als allodiaal daarvan de moeder t vruchtgebruik heeft.
Borg Gerit de Man Janszn voors.
folio 182
16-5-1586
Maria 17 jr, Ermgaert 15 jr en Christina 13 jr kinderen van Jan Aerntszn leydecker en wijlen Maria
Claesdr.
Voogden: Jan Claeszn vleyshouder oom.
90 gulden
Huich 17 jr en Claes 15 jr kinderen van wijlen Pieter Claes Pieterszn en wijlen Marie Meeusdr.
Huych Claeszn doelwachter oom en Claes Corneliszn van Noorden neve
42 gulden
Cornelis 4 jr kind van Jan Aerntszn en wijlen Maria Meesdr.
Voogden: Claes Corneliszn van Noorden en Pieter Corneliszn van Noorden neven
Jan Aerntszn casseert de donatie inter vivos door hem gedaan aan Maria Meeusdr zyn voorn huisvr.
ten behoeve van de voors weeskinderen voor notaris W.C. Oudevliet notaris te Leiden op 12-5-1584
van twee losrentebrieven te weten de ene van 15 gulden tsiaers op Jan Banen te lossen met 250
gulden van 11-6-1564 en de andere van 6 pont hollants tsiaers te lossen de penning 16 sprekende op
Cornelia Gerit Wouterszn wede staende nu ten laste van Lenaert Willemszn van 29-5-1529
Deze losrentebrieven gaan nu naar de kinderen van Pieter Claes Pieterszn en Maria Meeusdr.
Onderpand: huys ende erve op Rapenburch over Zevenhuysen belendt aen deen zyde ten oosten
Cornelis Symonszn Stam metselaer ende an dander zyde ten westen Oliphier Lenaertszn streckende
voor van de straete zuytwaerts tot een Job Huygenszn van Delft schoenmakers erve
folio 184
21-5-1586
Cornelis 19 jr, Maria 17 jr en Jannetgen 14 jr kinderen van wylen Jan Corneliszn volre en Elizabeth
Meeusdr.
Voogden: Pouwels Willemszn cleermaker tot Delft behoude oome en Job Dirckszn warmoesman
alhier
60 gulden
Onderpand: huys ende erve in de groote raemstege belendt aen deen zyde ten oosten Jan Walichszn
cleermaker aen de andere zyde ten westen Henric Quirynszn van Bergen drapier streckende voir van
de straete noortwaerts tot aen het erve van Michiel Geritszn van Coudekerck
Jan Willemszn schoolmeester gehuwd met Jannetge
folio 185
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13-6-1586
Claesgen 17 weken kind van wijlen Claes Jacobszn schoemaker en Henrickgen Henricksdr met Henric
Quirynszn van Bergen haer vader
Voogden: Lambert Jacobszn oom en Henric Adriaenszn behoude oom warmoesluuyden
600 gulden
Borg grootvader Henric Quirynszn van Bergen met onderpand huys en erve op te Coepoortsgraft
belendt aen deen zyde ten zuyden voor Maria Cornelisdr van Zijl wede van Cornelis Anthoniszn, daer
aen Jan Corneliszn bontgen daer aen de erfgenamen van Wouter Dirckszn lindewever ende daer aen
de Raemstege daer onder gaende, ende aen dander zyde ten noorden voor Maria Woutersdr wede
Meeus Corneliszn timmerman en daer aen Michiel Geritszn van Coudekerck streckende voir van de
graftstrate oostwaerts tot aen Elisabeth Meeusdr huys ende erve
Bij overlijden van t kind dan slechts 450 gulden naar haar erfgenamen.
folio 186
8-8-1586
Jan 1 jr kind van Claes Gilliszn vleyshouder en wylen Katryn van Velsen Jansdr.
Voogd Jan van Velsen Dirckszn grootvader
799,78 gulden
Onderpand: 2 huysen ende erven dat ene genaemt het Moriaenshooft aen de Bredestraet belent aen
deen zyde ten zuyden meester Jacob van Sloten ende aen dandere zyde ten noorden Steffen van
Blitterswyck streckende voor van de Bredestraet noortwaerts tot aen en over de Volresgraft ende dat
andere aen de Hoygraft belendt aen deen zyde ten zuyden Roelof Janszn schoenmaker ende aen
dandere zyde ten noorden Jacob Adriaenszn cuyper streckende voir van der straete westwaerts tot
aen Willem Bornman backers huys ende erve
folio 186 vo
Borg Dirck Philipszn van de Beets swager van Jan van Velsen
folio 187
17-11-1589
Geertruut 13 jr dr van wijlen Jacob Pouwelszn bostelman en Maria Martynsdr met Alexander
Aelbertszn drapier
Voogden: Cornelis oude Janszn van Zoeterwoude en Thymon Willemszn smit tot Leyden behoude
oome
Een erfken lants in Zoeterwoude aen de Hooghen Ryndyc omtrent Rhoodenburger sluys belendt aen
deen zyde Jan de Trooster ende aen dander zyde Rhodenburger wateringe
24 gulden
folio 188
15-10-1586
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Jan 18 jr metselaer zoon van wijlen Gerit Quirynszn metselaer en Geertruut Henricksdr met Cornelis
Dirck Rippertszn en Abraham Corneliszn van der Morsch hare voogden.
Voogden Dirck Heynrickszn franchynmaker oome en Gerit Willemszn colfmaker neve
De helft van de huyse ende erve aen de Ryn in Vrouwenparochie met de helft van de servituten en
lasten belendt in t geheel aen deen zyde Henric Janszn bostelman ende aen dander zyde Dieuwer en
Katheryn Jansdr gezusters streckende voir van de Ryn tot after aen de voors Henric Janszn huys ende
erve.
folio 189
24-10-1586
Mailhaert 8 weken kind van Mailhaert Loot van Nederwaester en wylen Barbara Brals overleden te
Leiden
Voogden: Mahieu Parent ende Johan Christiaen beyde behoude omen, Francyne Brals grootmoeder,
alle vlamingen.
25 ponden vlaems
folio 190
21-11-1586
Jannetje 6 jr dr van Huych Claeszn doelwachter en wijlen Elysabeth de Loucke Geritsdr van Breda
Voogden: Gerit Mathysen de Loucke wonende tot Afterbrouck int berecht van Calmhout en Lenaert
Floriszn behoude oome tot Rotterdam
50 gulden
folio 191
17-7-1586
Symon 3 jr kind van Cornelis Symonszn boomgaertman en wijlen Maria Michielsdr.
Voogden: Pieter en Gerit Michielszn gebroeders omen
De helft van 5 hondt en 25 roeden warmoesland in Leyderdorp in de Waert met de helft van de
peulrys
De helft van ’t landt aen den Hogen Ryndyc in Zoeterwoude
t huys met 1/3 deel van een ander huys ende erve
folio 192
1-12-1589
Zybrant 8 weken kind van Jan Sybrantszn smit en wijlen Cateryn Jansdr.
Voogden: Jan Janszn smit oom en Thymon Meeuszn bode mette roede neve
50 gulden
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Onderpand: huys ende erve aent Steenschuyer belendt aen deen zyde ten oosten Martyn Corneliszn
van Rossen ende aen dander zyde ten westen meester Louris Sacharias schoolmeester streckende
voir van de steenschuerstraete zuytwaerts tot aen des voors Sacharias schure
folio 193
12-9-1586
Johan oud 12 jr kind van wijlen Pieter Ingel Raem vlaming en Marta Lievens
Jacobmyne 20 jr dr van Pieter Ingel Raem en wijlen Naenken Schepmans overleden te Vlaenderen
230 gulden 8 st 6 penningen
folio 194
28-11-1586
Cornelis 15 jr, Jannetgen 20 jr en Elisabeth 18 jr kinderen van wijlen Willem Corneliszn schrynwercker
en Weyntgen Harmansdr
Copie testament van 4-7-1586
25 gulden
Claes Janszn gehuwd met Jannetgen
folio 195
22-12-1585
Geertruyt 14 jr dr van wijlen Pieter Quirynszn Post en wijlen Maria Jansdr.
Voogden: Cornelis Gerytszn de Haes en Bouwen Corneliszn timmerman
De helft van een huys ende erve op de Volresgraft waarvan de laatste coopbrief is van 6-9-1559 daer
van dat Willem Pieters haer broeder de andere helft heeft.
3 gulden tsiaers te lossen met 48 gulden op haar broer
folio 196
15-6-1584
Yde 14 jr, Pieter overleden kinderen van wijlen Meeus Martynszn en Aechte Cornelisdr.
Voogden: Pieter Martynszn warmoesman en Dirck Martynszn lindewever gebroeders omen.
in de plaats van wijlen Pieter Martynszn is Frederic Quirynszn gekomen.
Een schepenschultbrief op Margriete Henricksdr Pieter Martynszn warmoesman wede met Cornelis,
Jan en Gysbert hare broeders en borgen groot 150 gulden van 9-2-1585
Item op Gerit Corneliszn de Dryver van Oestgeest
item op Evert Harmanszn te Oestgeest
folio 197
17-11-1586
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Jacobmyne 8 jr dr van Jan Corneliszn Groen en wijlen Maria Adriaensdr.
Henricgen 12 jr dr van wijlen Henric Corneliszn en wijlen Maria Adriaensdr.
Voogden: Gerrit Adriaenszn van Velsen oom van beide en Gerit Corneliszn zeemtouwer oom van
Henrickgen
Henrickgen 120 gulden
Jacobmyne 70 gulden
Onderpand: huys ende erve in de Mirakelstege belendt aen deen zyde ten noorden Jacob Corneliszn
van de Bochorst cleermaker ende an die andere zyde ten zuyden Dirck Koop streckende voor uyt de
voors stege westwaerts tot aen Joncvrouwe van Dorpe erve
folio 198
19-12-1586
Maria 8 jr dr van Matheus Leenaertszn scheepmaker en wijlem Machtelt Romboutsdr.
Voogden: Rombout Pieterszn rietdecker en Dirck Pieterszn
100 gulden
Onderpand: huys ende erve in de Cellebroedersgraft opte zuytoosthoec van de Blaeuwe stege
belendt aen deen zyde ten noorden die voors stege daer onder gaende ende an dander zyde ten
zuyden deser stadt vestsloot streckende voor van de strate westwaerts aen Geertruud vroumoens
huys ende erve
folio 199
12-12-1586
Pieter 14 jr, Adriaen 13 jr kinderen van Jan Baerntszn van Rieveryn cleermaker en wijlen Ancomera
Jansdr.
Voogden: Henrick Janszn van den Bosch oome tot Heyl en Pieter Janszn van de Bosch alhier neve
50 gulden
Onderpand: huys ende erve in de Maersmanstege recht over de stadts Thoornstege belendt aen
deen zyde ten oosten Cornelis Geritszn de Haes ende ander zyde ten westen Symon Pieter Meeuszn
schoenmaker streckende voor vuyt de voors stege noortwaerts tot aen Cornelis Claeszn van Akens
erve
folio 200
17-12-1586
Cornelis 16 jr en Herber 12 jr kinderen van Pouwels Corneliszn schipper en capiteyn en wijlen Maria
Herbersdr
Voogden: Jan Andrieszn warmoesman en Jasper Dirckszn schipper namens Herber Janszn schipper
die cranck is
200 gulden te weten twee schepen schultbrieven beyde tbv de vader gepasseert de ene sprekende
op Henric Corneliszn lindewever op te Coepoertsgrafte alhier en zyne magen daer aen noch resteert
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670 gulden over de coop van zekere huysinge ende erve gedateert 28-7-1583 en de andere op Bruun
Hubertszn schipper an de nieuwen Ryn daer aen noch resteert 1100 gulden over de coop van zekere
huysinge ende erve aldaer van 2-1-1584
folio 201
13-2-1587
Leenaert 3 jr, Kersten 1 jr, Maria 13 jr, Claesgen 7 jr en Beatrix 5 jr kinderen van Rochus Claeszn
zeepzieder en wijlen Maria Leenaertsdr
Voogden: Mathys Leenaertszn oom en Adriaen Joosten
300 gulden
Onderpand: huys ende erve ant Zandt aen de westsyde belendt aen deen zyde ten noorden Dirc
Claeszn Moy In de gulden waghen ende an dandere zyde ten zuyden Gerit de Geltelubber ende meer
anderen streckende voor uyt Zandt westwaerts tot aen Dirc Claeszn Moyen tuin ende erve
folio 202
19-12-1586
Bartolomeus 20 jr, Janneke 8 jr en Aechte 6 jr kinderen van Dirc Pieterszn timmerman en wijlen
Adriana Cornelisdr
Voogden: Henrick Corneliszn wonende op te Rypweteringe oom en Jan Huygen Bleyker wonende
alhier
110 gulden
Onderpand: huys ende erve aen den ouden Rhyn belendt aen deen zyde ten oosten Dirc Janszn
timmerman ende an dander zyde ten westen Ruth Dirckszn cuyper tot aen den Burch
folio 203
16-6-1589
Adriaen 7 jr, Maria 12 jr, Jacoba 10 jr en Anna 3 jr kinderen van wijlen Gerit Adriaenszn van Breenen
en Machtelt Jorisdr met Jan Janszn haer zwager
Voogden: Jacob Willemszn van der Burch behoude oome en IJsbrant Jacobszn van der Bochorst neve
Adriaen IJsbrantzn de grootvader is ook overleden
folio 203 vo
Onderpand: de helft van een woning en landen groot 22 morgen gelegen achter Zijl
folio 204
7-6-1589
Cornelis 12 jr, Jan 7 jr, Claes 4 jr, Margrieta 9 jr, Maria 6 jr, Janna 2 jr kinderen van wijlen Dirc
Corneliszn schipper en Maria Joachimsdr
Voogden: Arent Corneliszn schipper oom en Aernt Andrieszn van Delf neve
400 gulden
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Onderpand: huys ende erve aen de westzyde van de Maern op de noortoosthoec van de
vrouwencamp belent aen deen zyde ten zuyden de straet van de camp voors daer onder gaende
ende aen dander zyde ten noorden Floris Michielszn leertouwer met de Caedsbaen streckende voor
van de Maernstrate westwaerts tot aen Floris Micheilszn huys ende erve
Abraham van Hogervorst gehuwd met Grietge en Malechias van Dale met Jannetge
folio 205
5-4-1589
Quiryn 17 jr, Jan 15 jr, Philips 11 jr, Cathryn 19 jr, Diwaer 13 jr en Anna 8 jr kinderen van wijlen Henric
Nachtegael Janszn en Catherina van Banckem Jansdr met meester Johan van Banchem Raedt in de
hoogen Raad van Appeel en Jasper van Banchem hare broeders
Voogden: Willem van Toornvliet Pouwelszn behoude oome en vervangende Gerit Nachtegael Janszn
zijn zwager oom
de volgende goederen gekomen van jonge Philip Nachtegael de kinderen oudt-oom:
1/3 van een rente van 42 gld tsiaers sprekende op Chirstina Anthonisdr opt Wout buten Delff
1/9 van een rente van 37 gld 10 st op te Domeynen van Kennemerland met t gene te ontvangen is uit
de successie van Dirc Gerritszn tot Delft overleden
De moeder t vruchtgebruik
folio 206
18-3-1587
Jan 14 jr zn van wijlen Job Corneliszn potbacker en Agniese Adriaensdr met Alexander Aelbertszn
drapier
Voogden: Aernt Geerlofszn voorlaeckenreder en Cornelis Martynszn lindewever neven
100 gulden
Onderpand: 3 cameren met erven op duyterste graft belegen aen deene zyde Andries Huygenszn
lindewever ende aen dandere zyde Mees Allertszn schoenmaker streckende voor der voors graft tot
achter an de stads veste
folio 207
Floris Geritszoon timmerman en Geertruut Jansdr beide z.g. uutlandiche zoon genaemt Pieter
Floriszoon
folio 208
5-6-1587
Jan 14 jr, Mees 7 jr, Lijsbet 10 jr en Beatrix 5 jr, kinderen van wijlen Adriaen Meeuszn backer en
Cathryn Aerntsdr
Voogden: Cornelis en Bouwen Meeszn gebroeders omen
1000 gulden
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folio 208 vo
Onderpand: huys ende erven opte nieuwe Rhyn omtrent de Gansoort genaamt t cromhoudt belegen
aen deen zyde Louris Huygenszn Gael coorncoper ende an dander zyde Gerit Adriaenszn van
Breemen coorncoper streckende voor van de Rhynstrate tot achter op de grote nieuwstrate met 1/2
morgen land in Soeterwoude belendt aen zuytoosteynde Rodenburgerwateringe aent
noortwesteynde Rodenburgerlaen en zuyteynde Meeus Adriaenszn aen noortoosteynde t capittel
van Hoogerlande.
folio 209
25-3-1587
Frederic 7 jr, Cornelis 5 jr en Jan 1 jr kinderen van Jan Corneliszn in den Otter coorncoper en wijlen
Annetge Fredericksdr
Voogden: Jacob Frederickszn oom en Jacob Anthoniszn oudt-oom
De vader heeft t vruchtgebruik van de losrenten van hun grootmoeder Maritge Anthonisdr
Wanneer 1 kind overlijdt doet de vader afstand van de rente van 25 gulden tsiaers sprekende op de
vrouwe van Opmeer en indien het 2e kind overlijdt van de rente van 25 gulden tsiaers op Willem
Corneliszn backer tot Oestgeest en indien het 3e kind overlijdt zal alles naar rechte vererven
Onderpand: huys ende erve op de Nieuwe Ryn waar den Otter uythangt belendt aen deen zyde
derfgenamen van Jan Corneliszn den Deen ende an dander zyde de weduwe van Aelbert Pieterszn
tinnegieter streckende voor van de Rynstrate tot achter aen de erfgenamen van Frans Janszn Cocx
Frederic en Cornelis hebben hun goederen gelicht 18-6-1607: Jan is overleden.
folio 210
9-7-1587
Jacob 8 jr, Lijsbet 7 jr, Grietgen 6 jr en Neeltgen 2 jr kinderen van Jan Zweerszn van der Graft en van
der Pol en wijlen Alijdtgen Jacobsdr
Voogden: Gerit Jacobszn oom en Cornelis Corneliszn tot Warmondt neve
600 gulden
Noch die landen met lasten aengecomen van Cornelis Pieterszn der kinderen moeders oom; noch de
penningen die der kinderen grootmoeder noch schuldig is uyt zake van Neeltgen Jacobsdr haar
dochters vaderlijke erfenisse als 450 gulden
folio 210 vo
Geertruyt Gerritsdr Jacob Pieterszn wede grootmoeder zal t kind onderhouden (Neeltge)
folio 211
9-7-1587
Barbara 10 jr, Maria 8 jr, Sara 4 jr en Susanna 1 1/4 jr kinderen van wijlen Nicolaes de Saint Hilare van
Brugghe in Vlaanderen doch alhier overleden en joncvrouwe Maria Cobrisdr met Gillis Franszn van
Middelburch
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Voogden: Joris de Sant Hilare oom en Pouwels Paridom behoude ome
folio 211 vo
900 gulden
Onderpand: 5 partyen renten gepasseerd op 14-8-1587
folio 212
15-7-1587
Gerrit 19 jr, Pieter 18 jr en Jannetgen 11 jr kinderen van Jan Geritszn van Lembeeck achter keyser en
coman en wijlen Aeltgen Goosensdr.
Voogden: Cornelis Adriaenszn bode van de universiteyt en Thymon Meuszn van der Landt bode
metten roede deser stadt neven.
360 gulden; by overlijden elk kind nog eens 50 gulden.
Er loopt een proces tegen Cornelis Willemszn zuvelcoper c.s. van wege Dirck Willemszn lymzierder
hun za: broeder
Onderpand: drie huysinge twee in de Crauwelsteech beneffens de anderen belegen an deen zyde van
beyden huysen Adriaen Erasmuszn droochscheerder ende aen dander zyde de vader voornt met zyn
huys daer hy jegenwoordich in woont streckende voor vuyt de stege tot achter aen Joris Willemszn
van Dobben’s huys ende erve ende het 3e huysgen in de Coenensteech belendt aen deen zyde
Claesgen Claesdr wede Jan Janszn brouwersknecht ende aen dander zyde Dirck Corneliszn smith
thuyn streckende voir vuyt de voors stege tot achter aen Cornelis Lambertszn backers erve
folio 214
22-7-1587
Pieter 9 jr, Aernt 7 jr, Cornelis 5 jr, Neeltgen 3 jr en Annetgen 1 jr kinderen van wijlen Symon
Pieterszn Bom en Maria Aerntsdr met Pieter Jacobszn van Leeuwen haer gecoren voocht.
Voogden: Henric Pieterszn lindewever ome en Cornelis Aerntszn vervangende Aernt Aerntszn tot
Monster behoude oom.
125 gulden
Onderpand: huys ende erve genaemt den ouden Rhaem op te Coepoortsgraft aen de oostzyde
omtrent de Coepoorte belendt aen deen zyde ten zuyden Wilhelm Govertszn van der Aer verwer
ende aen dander zyde ten westen Jacob Corneliszn Soos wantsnyder streckende voor van der
graftstrate oostwaerts tot aen Kersten Govertszn van der Aer verwer thuyn
folio 215
26-8-1587
Jannetgen 8 jr, Sophia 3 jr kinderen van Cornelis Vincentszn wielmaker en wijlen Jannetgen Pietersdr.
Voogden: Dirck Pieterszn oom en Jan Kerstenszn behoude oom
160 gulden
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Onderpand: huys ende erve int noorteynde omtrent de haeth? poorte belent aen den een zyde ten
oosten mr Jacob Roelofszn chirurgyn ende aen dander zyde ten weten Aernt Janszn smit streckende
voir van de straete noortwaerts tot aen een erve toecomende Claes van Berckel molenaer
folio 216
3-12-1586
Pieter 1 jr, Clara 9 jr, Katheryn 5 jr en Neeltge 3 jr kinderen van Pieter Pieterszn van der Hee en wijlen
Wyve Adriaensdr.
Voogden: Cornelis Cornelis Vechterszn zn tot Warmondt en Cornelis Janszn houtcoper alhier
4 morgen erfpachts landt met 1 morgen vry landt gelegen omtrent Leyden onder de poort
1½ morgen land by Poulbrugge in Oestgeest
folio 217
16-9-1587
Willem 8 jr, Leenaert 6 jr kinderen van Adriaen Jacobszn warmoesman en wijlen Quirina Willemsdr.
Voogden: Gerrit Willemszn oom en Gerit Dionyszn neve beyde te Hazertswoude
200 gulden
Onderpand: huys ende erve op te uterste graft aen deen zyde ten noorden Maria Pietersdr ongeh.
persoon ende aen dander zyde ten zuyden Jan Claiszn timmerman streckende voir van de graftstrate
oostwaerts tot aen der stede veste of walle.
folio 218
ongedateerd
Coen 6 jr, Grietgen 8 jr kinderen van wijlen Claes Lambertszn coperslager en Machtelt Coenendr.
Voogden: Thonis Lambertszn coperslager tot Utrecht oom en Saris van Valckenburg neve
Elk kind 50 gulden volgens testament
folio 219
9-1-1588
Samuel 6 jr, Isaac 4 jr en Symon 1 jr kinderen van wijlen Symon Symonszn cuper en Adriana Geritsdr
met Jan Anthoniszn kistemaker hare behoude ome.
Voogden: Daniel Janszn en Willem Jacobszn neven
400 gulden en by hertrouwen moeder 600 gulden
Onderpand: 2 huysen ende erven dat eene an de nieuwe Ryn achter de Gansoord belendt aen deen
zyde Louris Huygenszn Gael ende an dander zyde de weduwe Dirc Janszn mandemaker streckende
voir van de Rhynstrate noortwest tot aen de voors Louris Huygenszn Gael huys ende erve ende dat
andere op te middelste graft belendt aen deen zyde Aernt Pieterszn potbacker ende aen dander zyde
Joost van Zonnevelt met een poorte daer onder gaende
folio 220
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27-1-1588
Oliphier 4 mnd en Maria 4 jr kinderen van Willem Jacobs cruydenier en wijlen Burch Oliphiersdr.
Voogden: Pieter Corneliszn Schaec en Adriaen Pieterszn van der Werf behoude oom.
2400 gulden
Onderpand: huys ende erve genaemt Suuckerhuys met t huys benoorden daervan opte nieuwe Ryn
aen de westzyde op de houc van de Coornbrugstege belendt aen deen zyde Engel Adriaenszn
schoenmaker ende aen dander zyde ten zuyden de voors stege daer onder gaende streckende voor
van de Rynstrate westwaerts tot achter aen Aernt Corneliszn backers huysinge
folio 221
19-4-1589
Adriaen 6 jr, Steffen 4 jr, Gillis 1 jr, Beatrix 9 jr en Maria 7 jr kinderen van wijlen Gillis van Heuss
Dircszn en Geertruyt Adriaensdr van Berckenrode met meester Philips van der Math haer neve
Voogden: Pieter van Heuss Dirckszn oom en Henric Egberts behoude ome.
Borg haar moeder jonvrouwe Catherina van Berckenrode
5000 gulden
folio 223
22-1-1588
Willem 9 jr, Cornelis 7 jr kinderen van Cornelis Cornelis schoenmaker en wijlen Alijd Willemsdr.
Voogden: Henric Willemszn warmoesman oom en Salomon Davids van Dulmerhorst en Kersten
Janszn van der Morsch neven
250 gulden
Onderpand: huys ende erve opte Hoygraft aen de westzyde belendt aen deen zyde ten westen
Outgaert Dirckszn smit ende aen dander zyde ten zuyden Cornelis Anthoniszn laeckenbereyder
streckende van Andries de Metselaers erve
folio 224
30-3-1588
Dirc 12 jr, Anthonis 10 jr, Gerit 7 jr, Maria 5 jr en Caterina 3 jr kinderen van Aernt Dirckszn backer en
wijlen Alijd Jacobsdr.
Voogden: Jacob Anthoniszn backer en Jan Jacobsdr bierdrager van moedersyde oom
500 gulden
Onderpand: huys ende erve inde Corte Coornbrugstege opt zuytoosthouc van de stadts
zudertoornstege belend aen deen zyde ten westen de voors stege daer onder gaende ende aen
dander zyde ten oosten onder Henric Adriaenszn backer met een steenplaetse ende poorte en boven
Willem Dirckszn cruydenierder streckende voor ut de voorszn coornstege noortwaerts tot aen Engel
Adriaenszn schoenmakers huys
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folio 225
25-5-1588
Leenaert 22, Jan 7, Cornelis 6 en Maria 10 jr kinderen van wijlen Joachim Corneliszn zoutzieder en
Neeltgen Leenaertsdr.
Voogden: Lucas Willemszn van Campen en Willem Claeszn goet int hart lindewever
150 gulden
Onderpand: huys ende erve op te zuytoosthouc van de hoogelandse kercstege aen daftergraft
belendt aen deen zyde ten zuyden de voors graftstrate ende aen dander zyde ten noorden Frans
Corneliszn timmerman in de voors stege
folio 226
6-4-1588
Willem 13 jr, Jan 11 jr, Haesgen 14 jr, Neeltgen 5 jr en Christoffeltgen 1 jr en de ongeboren vrucht
kinderen van wijlen Dirc Quirynen potbacker en Catharina Cornelisdr met Willem Hugenszn
schoenmaker en Job Dirckszn warmoesman hare gecoren voogden
Voogden: Adriaen Janszn houfsmit behoude oom en Jan Geritszn scheepmaker naneve
500 gulden volgens testament van 29-6-1587 voor S. van der Wuert te Leiden.
folio 226 vo
Onderpand: huys ende erve over ende aen de Nieuwe Ryn bij de Vischbrugge belend aen deen zyde
ten zuyden Dirc Claeszn zeylmaker ende aen dander zyde ten noorden Cornelis Willemszn zuvelcoper
streckende voor van de Rynstrate oostwaerts tot aen de Burch zynde de heerlykheid van Wassenaer.
folio 227
22-7-1588
Anthonis 12 jr, Jacob 7 jr, Bartholomeus 6 en Neeltgen 10 jr kinderen van Quiryn Bartholomeuszn en
wylen Beelie Anthonisdr.
Voogden: Dirck Anthoniszn boomgaertman en Cornelis Anthoniszn glaescryver gebroeders omen en
Quiryn Claeszn van Bergen
250 gulden
Onderpand een percel warmoesland in Leiderdorp in de waert belendt aen de westzyde Henric
Pieterszn Bac aen de noortzyde Dirck Pieterszn warmoesman alhier en den oostzyde de huisarmen
alhier met warmoesland voorheen van de minnebroeders alsmede t land dat voorheen van t convent
te Marienpoul was
folio 228
25-4-1588
Pouwels 3 jr, Pieryne 1 jr kinderen van Pouwels Paridom vlaming en wijlen Wilhelmina Cobris.
Provisionele voogden: Jacques Batz vlaming vellebloter en Huber Janszn van Nederwaert
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300 gulden
folio 228 vo
Op 27-4-1588 verklaren de comparanten voors dat indien de vader niets uit zijn goederen in
Vlaenderen ontvangt hij bevrijdt is van de 300 gulden
folio 229
29-12-1589
Jan 3 jr en Machtelt 8 jr kinderen van Jan Janszn coornmeter en wijlen Jacoba Pietersdr.
Voogden: Leenaert Pieterszn molenaer en Cornelis Pieterszn brouwersknecht beyde wonende tot
Delft omen.
100 gulden
Onderpand: huys ende erve aen de Ryn in de vrouwenparochie belendt aen deen zyde ten westen
Barbara Jacobsdr Gerit Jacobszn van Catwyk wede ende aen dander zyde Aernt Martynszn bouman
van Oegstgeest
folio 230
26-10-1588
Sara 15 weken dr van Henric Corneliszn lindewever en wijlen Liefgen Adriaensdr.
Voogden: Adriaen op Steenevelt grootvader en Jan Adriaenszn oom
100 gulden
Onderpand: huys ende erve op te coepoortsgraft aen de westsyde belendt aen deen zyde ten
noorden Jacob Corneliszn ende aen dander zyde ten zuyden coman Adriaen Dirckszn tellepeper
streckende voir van de graftstrate westwaerts tot aen de voors. tellepepers erve
Borg Aernt Corneliszn mandemaker oom
folio 231
24-3-1589
Pieter 8 jr, Andries 7 jr, Neeltge 12 jr, Elsgen 10 jr, Maria 6 jr en Anna 2½ jr kinderen van Barent
Tydingszn en wijlen Machtelt Andriesdr.
Voogden: Salomon Davidst van Dalmerhorst glaesmaker behoude oom en Cornelis Pouwelszn van
Swanenburch neve notaris publieck
216 gulden
Onderpand: huys ende erve omtrent de vrouwenkerck int bom van over Maern landtzyde, belendt
aen deen zyde voor Aernt Corneliszn kistemaker ende achter t bouhuys van Sinte Michielszn ende
aen de ander zyde voor Jan Jans van Gameren naezaet van Mr Andries Allartszn vry vechtmr ende
achter het aelmoeshuys Sinte Stevens streckende voir van der strate uut Maerndorp noortwaerts tot
achter in de graft
folio 232
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23-1-1589
Pieter 6 jr, Cateryn 13 jr, Beelis 10 jr, Jannetgen 8 jr kinderen van wijlen Willem Pieterszn backer en
Geertruut Dircksdr.
Elk kind 400 gulden volgens testament van 1-12-1586
Onderpand: 2 huysen ende erven dat eene aen de Ryn by de Vischbrugge belendt aen deen zyde ten
zuyden Alijt Geritsdr Philips van Sonnevelts wede ende aen dander zyde ten noorden Adriana Paeds
Vranckendr wede Stephen van Heuss Gilliszn streckende voir van de straete westwaerts tot aen de
voors Adriana Paeds ende Jan van Hout Corneliszn schure ende erve ende dat andere in de
mandemakersstege aen de zuytzyde belendt aen de een zyde ten westen Jan Boom Egbertszn ende
aen dander zyde ten oosten Zwarte Anna, streckende voir van der strate zuytwaerts tot aen Joost
van Zonnevelt Adriaenszn erve
folio 234
20-1-1589
Dirc 19 jr en Maria 12 jr kinderen van wijlen Aelbert Pieterszn tinnegieter en Elisabeth Claesdr.
Voogden: Henric Pieterszn en Aelbert Pieterszn Tromper schoenmaker
300 gulden, bij hertrouwen van de moeder 600 gulden
folio 234 vo
Onderpand: huys ende erve aen de nieuwen Rhyn by de Sebastiaens brugge belendt aen deen zyde
Jan Corneliszn coorncoper in den Otter ende aen dander zyde Dirc Corsse van der Morsch
coperslager ende Salomon Davidtszn van Delmerhorst glaesmaker haer huysinge ende erven.
folio 235
30-3-1589
Gerit Pieterszn uitlandiche zoon van wijlen Pieter Aernt Govertszn zn en Maria Geritsdr nu gehuwd
met Claes Pieterszn van Medemblic schipper
Voogden: Claes Gerit Aernt Govertszn zn en Willem Hillebrantszn gehuwd met Elisabeth Aernt
Govertszn dr
150 gulden
Gerit Dirckszn lindewever wonende te Warmondt broeder, zoon van Maria verbindt een huys ende
erve in de Barbara stege aen doostzyde van de hoochwourdt belendt ten noorden, oosten en zuyden
Symon Jacobszn tapper ende west
folio 235 vo
de straete van de voors stege
folio 236
22-2-1589
Dirckgen 13 weken kind van wijlen Dirc Lucaszn coperslager en Maria Cornelisdr met Jan Corneliszn
in den Otter haer broer
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Voogden: Lucas Lucaszn backer oom en heer Willem Dirckszn tot Noortwyck
300 gulden
Borg Jan Corneliszn oom en Jacob Corneliszn haer broeder
folio 237
12-1-1590
Frederic 12 jr, Jan 9 jr, Claes 7 jr, Dirc 5 jr, oude Maria 10 jr en jonge Maria 3 jr kinderen van Jacob
Frederickszn houtcoper en wijlen Alijd Jansdr.
Voogden: Cornelis Janszn van Valckenburch houtcoper neve en Jan Parschyn behoude ome
450 gulden
Onderpand: 2 huysen ende erven het ene aen de Bredestraet int Noorteynde belendt aen deen zyde
Joris Robbrechtszn den Enghelsman ende aen dander zyde Jan Parschyn voors. vlaming ende dat
andere daer achter aen de Ryn belendt aen deen zyde de voors Jorys Robbrechtszn ende aen dander
zyde Anna Pietersdr Coen Dirckszn timmerman wese streckende het erve van beyde huysen voor van
der bredestraet noortwaerts tot in de Rhyn alsmede een rentebrief sprekende op Johan heere van
Mathenesse groot 12½ gulden tsiaers te lossen met 200 gulden van 8-4-1588 en een van 100 gulden
hem toecomende uit een rentebrief op Bouwen Jan Adriaenszn ten behoeve van Cateryn Claesdr
wede Willem Janszn van 9 gld tsiaers van 12-11-1547
folio 238
9-6-1590 (zie folio 224)
Als voogd in plaats van Jan Anthoniszn backer nu Jacob Frederickszn houtcoper neve.
De vader heeft het huis verkocht aan Jasper van Bancken Janszn welke de cooppenningen weigert te
betalen.
De vader is hertrouwd met Christyn Hubertsdr welke eerst de kinderen zal moeten uitkeren alvorens
zij haar duwarie zal krygen (zie de notariele akte van 12-6-1589)
De vader brengt nog in een rentebrief van 200 gulden van
folio 238 vo
4-8-1589 op Jasper van Bancken voors terwyl de vader hypotheek verleend op zyn huys de Rhave in
de Nieuwe Ryn belent aen deen zyde ten zuyden Aechte Woutersdr wede Joost Adriaenszn
lepelmaker ende aen dander zyde ten zuyden Catharina van der Graft Jacobsdr wede Gerit
Aelbertszn van Quackenbosch streckende voir van de Rhynstrate westwaerts tot aen de voorn.
Catharina Jacobsdr.
folio 239
13-8-1590
Jan 12 jr, Willem 8 jr, Agniese 9 jr kinderen van Pieter Janszn van Rossen vleyshouder en wijlen
Dirckgen Claesdr.
Voogden: Gerit Claeszn schoenmaker oom en Hubert de Keyser van ... slotemaker behoude oome
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1050 gulden
Onderpand: huys ende erve op te Maern aen de oostzyde Pietertge Pietersdr ende aen dander zyde
Hubert Janszn warmoesman streckende voor van de
folio 239 vo
Maernstrate oostwaerts op uytghaende tot aen Lodde stege
Johannes Hieronimus gehuwd met Niesgen heeft gelicht 6-11-1606
folio 240
12-1-1590
Matheus 16 jr Cornelis 13 jr Aelbert 11 jr Foy 9 jr en Judith 7 jr kinderen van wijlen Bartholomeus
Albertszn en Elsge Cornelisdr.
Voogden: Dirck Janszn lindewever oom en Jacob Roelofszn lindewever neve
50 gulden
Onderpand: huys ener erve aen de oostzyde van de midelste graft belendt aen deen zyde Jacob
Roelofszn lindewever ende aen dander zyde Henric Harmanszn schoenmaker streckende voir van de
graftstrate tot aen Willem Dirckszn reders schuyer ende erve
folio 241
14-3-1590
Maritgen 12 jr en Dirckgen 9 jr kinderen van Pieter Corneliszn scheepmaker en wijlen Margarite
Dircksdr.
Voogden: coman Aernt Dirckszn van Griethuss oom en Henric Harmanszn scheepmaker behoude
ome
700 gulden
folio 241 vo
Onderpand: huysinge ende scheepmakerye ende erve van oudts genaemt Molenwerve aen de
oostzyde van de Vliet belendt aen deen zyde ten zuyden de stads vestsloot ende aen dander zyde ten
noorden de molensloot streckende voir ut de Vliet oostwaerts in de dwerssloot.
folio 242
17-8-1590
Wouter 21 jr en Geritgen 23 jr kinderen van wijlen Cornelis Claes Vranckenzn volre en Neeltge
Woutersdr.
Voogden: Claes Corneliszn broeder en Cornelis Geritszn scheepmaker neve
50 gulden
folio 243
21-3-1590

66
Dit document is afkomstig van www.hogenda.nl

Klik hier voor het totale register van Hogenda bronnen.

Gerit 13 jr kind van wijlen Andries Pieterszn Tromper Cramer en Christina Keysers Geritsdr met
Baernt van Boomgaertshout hare neve
Voogden: Willem Pieterszn Tromper oom en Cornelis Ewoutszn warmoesman behoude oom
1995 gulden
1/6 deel van een rente van 6 gld en 5 st sprekende op Allart Jacobszn calckbrander te lossen met 94
gulden
1/6 deel van 250 gulden by Anthonis Joriszn focker
folio 243 vo
Onderpand: huys ende erve genaemt den gulden bouck in de Maersmanstege belend aen deen zyde
Jacob Corneliszn van Berckel alias Soos wantsnyder ende aen dander zyde derfgenamen van Mr
Pieter Dirckszn chirurgyn streckende voir van de strate tot aen Adriaen Mourynszn huys ende erve
folio 244
21-2-1590
Jan 16 jr, Beelia 14 jr kinderen van wijlen Adriaen Pooter Aerntszn mandemaker en Elisabeth
Cornelisdr.
Voogden: Engel en Adriaen Adriaenszn gebroeders.
De helft van een huys ende erve in de St Joris stege belegen aen deen zyde Adriaen Corneliszn den
Hoed uitroeper ende aen dander zyde Lodewyc Adriaenszn graef clapperman streckende voor van uit
de voors stege tot aen Cornelis Claeszn volres erve.
Onderpand de andere helft
folio 245
27-6-1590
Willem 6 jr Catharina 9 jr, Margaryt 8 jr en Barbara 5 weken kinderen van Jan Obaertszn van Hout
backer en wijlen Catharyn Willemsdr.
Voogden: Jan Geritszn scheepmaker en Jacob Roelofszn lindewever
300 gulden
folio 245 vo
Onderpand 2 huysen ende erve dat ene opte Hoygraft aen de oostzyde de zuytwesthouc van de
groenstege belendt aen deen zyde ten noorden de voors stege ende an dander zyde ten zuyden
Cornelis Bouwenszn Sempel biertaper streckende voor van de graftstrate oostwaerts tot aen des
voors. Sempels huys ende erve
folio 246
4-7-1590
Pietertgen 7 jr dr van wijlen Frans Louriszn cuper en Elisabeth Jansdr.
Voogden: Cornelis Franszn tot Catwyck en Symon Franszn tot Rynsburch gebroeders
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200 gulden
folio 246 vo
Onderpand: huys ende erve in de Coppenhieckstege aen de een zyde Frederic Corneliszn ende aen
dander zyde Wilhem de Amersvoorder streckende voor uit de voors stege tot after an Lysbeth Nane
Lucken erve
folio 247
8-8-1590
Anthonis 14 jr en Margarita 6 jr kinderen van wijlen Jan Joriszn van den Berch van Schiedam en
Elisabeth Anthonisdr. met Jacob Anthoniszn houtcoper haer broeder.
Voogden: Job Jobszn van Schiedam oom en Willem de Wilde van Schilperoort Symonszn neve alhier
Verwijst naar testament van 14-3-1590
600 gulden en bij hertrouwen moeder 1000 gulden
folio 247 vo
Onderpand: huys ende erve op de Gansoirde belendt aen deen zyde Duyfge Jansdr wede Willem
Meeuszn houtcoper ende aen dander zyde Jan Floriszn scheepmaker streckende voir van de strate
tot aen Dirck Geritszn Hoogeveen schuur.
folio 248
24-8-1590
Balte 6 jr, Maria 10 jr en Pietertie 3/4 jaar kinderen van wijlen Pieter Baltenszn van der Hout en
Elisabeth Pietersdr
Voogden: Jan Baltenszn oom en Willem Symonszn Schilperoort van der Wilde neve
150 gulden
Onderpand huys ende erve genaemt t gulden calf in Leyderdorp belendt aen deen zyde Frans
Adriaenszn houtcoper ende aen dander zyde Willem Rippertszn snyder streckende uyt de Ryn an de
lagen Ryndyc
folio 249
7-9-1590
Liewyn 15 jr, Kersten 14 jr en Maria 10 jr, Eems 8 jr en Geertruyt 4 jr kinderen van wijlen Cornelis
Gerytszn lymzieder en Lidewy Cornelisdr.
Voogden: Vincent Pieterszn behoude ome en Cornelis Huberts neve franchynmakers
500 gulden
folio 249 vo
Onderpand: huys ende erve aen de zuydzyde van de Ryn, belegen aen deen zyde Vincent Pieterszn
voors ende aen de andere zyde Willem Hilbrantszn timmerman
De helft van de oosten lijnwerf
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6/10e delen in de andere helft met 6/10e delen in de westen lymwerf daer van de voors. Cornelis
Gerytszn de 4 voorkinderen de reste competeert
folio 250
21-11-1590
Jan, Aeltge 4 jr kinderen van Roelof Janzn schoenmaker en wijlen Christina Engelsdr.
Voogden: Salomon Davidszn van Dulmenhorst en Cornelis Bartolomeuszn, Catharyn Wilboirtsdr
grootmoeder van moederszyde
800 gulden
Onderpand: een half huys ende erve daervan Catharyn Wilboirtsdr de andere helft competeert op te
Hoygraft, belend aen deen zyde Thomas Adriaenszn drapier ende an die andere zyde Jan van Velsen
Dirckszn streckende voir van de graftstrate tot in de middelwech
De helft van 2 loywerven in de hogelantsche ker(c)stege aende oostzyde belendt aen deen zyde ten
zuyden Jan Cley Pieterszn waerdt in t paradys ende aen dander zyde ten noorden Ghysbert
Corneliszn van Duvenvoirde schoenmaker streckende voir van de voors stege oostwaerts in de sloot
folio 251
Andries Jacobszn Brouwers weeskint (ongedateerd)
’t weeskint heeft vaders en moeder goederen gelicht (ongedateerd)
folio 252
3-5-1586
Aelbert 5jr en Jannetgen 7 jr kinderen van Wilhem Aelbert Bercheyer en wijlen Margriete Pietersdr.
Voogden: Cornelis Bartholomeuszn coman en Salomon Davidszn van Dulmerhorst
800 gulden
Onderpand: huys ende erve genaemt St Christoffel aen de hogewoert opte noortwesthouck van de
wielmakerstege, belendt aen deen zyde ten oosten de voors stege ende aen dander zyde ten westen
Cornelis Humantszn lyndrayer streckende voir van de Hogewoert zuytwaerts tot aen de stadt
vestwalle
Iten noch een huys ende erve als voren opde zuytwesthouc van de Vrouwenstege an Levendael
omtrent de stadswallen belendt aen deen zyde ten zuyden de strate van Levendael
folio 252 vo
ende aen dander zyde ten noorden Jan Michielszn clappecluser streckende voor uut de
vrouwensteege oostwaerts tot aen de stads vestwalle
folio 253
8-8-1586
Passchier 14 jr zn van wijlen Jan Baselen en wijlen Mayken Claesdr beyde tot Pollynchoven in
Vlaenderen overleden
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Voogden: Godefroy Looys van Steenvoort en Jan de Riddere van Pollynchoven in Vlaenderen
Borgen: Cornelis van Boterberch van Loo en Joos Danoot uut Voornampt in Vlaenderen wonende
alhier tot Leyden
folio 254
4-1-1591
Pieter 12 jr, Jannetgen 10 jr Judith 8 jr en Sara 6 jr kinderen van wijlen Gerit Pieterszn Spet?
timmerman en Geritgen Jansdr.
Voogden: Willem Pieterszn rietdecker en Pieter Pieterszn timmerman gebroeders omen
Verwijst naar testament van 16-7-1587 voor notaris W.C. Oudevliet.
800 gulden bij hertrouwen 1000 gulden
folio 254 vo
Onderpand: huys ende erve op Rapenburch over zevenhusen bij Steenschuur achter uutgaende met
eene gange ende porte opte Cellebroedersgraft belegen an die een zyde ten oosten Cornelis van
Noorden Pieterszn ende an die ander zyde ten westen voor ... Zoodman daer aen Henric Pieterszn
Bom ende daeraen Catharyn Quastemaker
In margine: 10-11-1593 De moeder is hertrouwd met Loys Bucio tafelhouder tot Tiel in Gelderland en
verhoogt t bewijs tot 1600 gulden.
Onderpand: 4 nieuwe huys ende erven op te achtergraft omtrent de stede veste belendt aen deen
zyde Cornelis Jacobszn Bom ende aen dander zyde de vestsloot, streckende van uyt de achtergraft
tot in de vestsloot
folio 255
28-9-1588
Quiryn 11 jr en Jannetje 13 jr kinderen van Dirck Pieterszn schoenmaker en wijlen Christina Pietersdr.
Voogden: Henric Pieterszn oom en Adriaen Maertenszn de Zwart behoude oom
1700 gulden
folio 255 vo
Onderpand: huys ende erve opte zuythoec van de Houdtstraet aende oude veste nu Rapenburch
belegen an die een zyde een huys toecomende St Cathrine gasthuys ende an die ander zyde de strate
van Rapenburch streckende voor van de Houdtstrate achter met een poorte an zekere schuyre van
Pieter Symons bagynhoff ende Joosgen Cornelisdr vroedvrouwe deser stede huys ende erve en een
huys ende erve opte Nieuwe Ryn op te Warmoesmarct belegen an die een zyde Cornelis Janszn
coperslager ende an die ander zyde Jacob Henricszn schipper streckende voor van de voors strate tot
achter in stadts clocksteech
folio 256
1-2-1591
Anthonis 5 jr en Damas 1/2 jr kinderen van Jacob Dammaszn schipper en wijlen Maria IJsbrantsdr.
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Voogden: IJsbrant Janszn grootvader, Cornelis en Henric IJsbrantszn omen
2000 gulden
Elk kind bij huwelijk een zilveren bierbeker zoals nu in de boedel aanwezig is.
Onderpand huys ende erve opte ouden Ryn aen de noortzyde oostwaerts naest de brouwerye
genaemt Douver belegen aen die een zyde de gange van de voors brouwerye ende an die ander zyde
Dirc Jeroenszn schipper ende meer anderen, streckende voor van de Rynstrate noortwaerts tot aen
het erve van de voors brouwerye.
In margine: grootvader thans genaamd IJsbrant Damaszn.
folio 257
1-3-1589
Cornelis 17 jr, Alijd 14 jr, Maria 12 jr en Hadewij 7 jr kinderen van wijlen Willem Cornelis Aerntszn zn
moutmaker en Ermgaert Geritsdr met Frans Adriaenszn metselaer
Voogden: Gerit Henricszn Schaec en Wouter Bartholomeuszn Coppedrager neve
60 gulden; indien de moeder voor de kinderen overlijdt dan 75 gulden
Onderpand: huys ende erve genamet t groene huysken opte middelste graft belendt aen deen zyde
Joost Thomaszn lindewever ende aen dander zyde Jacob Henrickszn metselaer streckende voor van
de graftstrate tot Daniel Jacobszn van Leeuwen erve
folio 258
7-2-1591
Claes 22 jr en Cateryn 24 jr kinderen van wijlen Cornelis Janszn bouman en Maria Claesdr.
Voogden: Evert Janszn wonende tot Moordrecht en Claes Janszn tot Zoeterwouderambacht an den
Ryndyck omen
50 gulden; bij hertrouwen moeder 56 gulden
folio 259
8-9-1589
Joost 14 jr, Willem 9 jr, Garbrant en Cornelis 3 jr, Catheryn 12 jr, Maria 4 jr kinderen van wijlen oude
Adriaen Willemszn van Warmondt en Margriete Joostendr met Pieter en Willem Joostenszn haar
broeders en meester Isaac Nicola schepen deser stede haar schoonbroeder
Voogden: Claes Willemszn van Warmonde en jonge Adriaen Willemszn van Warmonde gebroeders
omen
Verwijst naar huwelijksvoorwaarden voor schepenen van Leiden 4-5-1581
8400 gulden
4½ morgen 17 roeden land in Bodegraven; 12 morgen in Hazertswoude met woning etc.; 2 ramen
alhier in de cleyne hoef deene in de 6e ende dandere in de 7e streeck.
Een losrente van 37½ gulden tsiaers ten behoeve van Dirck Janszn van Montfoort
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Een losrente van 43 gulden tsiaers sprekende op te Heilige Geest tot Gouda
folio 260
23-8-1589
Aelbert 8 jr en Margarita 9 jr kinderen van wijlen jonge Jan Reyerszn van Tol en Dietwaer Aelbertsdr.
Voogden: Bartholomeus Aelbertszn oom en Daniel Jacobszn van Leeuwen.
De goederen zijn de kinderen aangekomen van Reyer Janszn van Naarden hun grootvader
Een rente van 8 gld tsiaers op Pieter Claeszn den Hartoch tot Oestgeest te lossen met 100 gld van 134-1586
Een rente van 3 gld tsiaers op Willem Franszn aan de hooge ryndyck in Zoeterwoude te lossen met 61
gulden van 7-4-1589
Een rente van 3 gld 2½ st tsiaers op Maria Meeusdr. grootmoeder en Diewaer Aelbertsdr ieder de
helft te lossen met 50 gulden van 6-8-1590
Een rente van 9 gld 7½ st op Maria Pietersdr wede Adriaen Vergheyl en Jacob Danielszn van Leeuwen
te lossen met 150 gulden van 23-8-1589
folio 261
15-2-1591
Maria 2 jr kind van wijlen Dirck Joppen schoenmaker en backer en Hilgond Geritsdr.
Voogd: Wouter Joppen oom schoenmaker en Job Dirckszn grootvader
50 gulden
Onderpand: huys ende erve aen de Bredestraet omtrent het noorteynde by t oude weeshuys belegen
an die een zyde Salomon Davidszn glaesschryver ende aen die andere zyde Maria Pieter Pouwelszn
wede streckende voir van de straete tot aen Jacob Pancraeszn erve
folio 262
27-2-1591
Cornelis 13 jr, Thomas 11 jr en Neeltge 15 jr kinderen van Jacob Thomaszn brouwer en weesmeester
en wylen Machtelt Adriaensdr.
Voogden: Nicolaes Adriaenszn brouwer burgemeester en Frans Adriaenszn brouwer broeders omen
7000 gulden
folio 263
1-3-1591
Cornelis 13 jr, Pieter 9 jr, Maria 19 jr, Neeltgen 18 jr en Ermgen 11 jr kinderen van Gerit Corneliszn
Maes steenplaetser en wijlen Jannetgen Michielsdr.
Voogden: meester Johan Symonszn stads chirurgyn en Claes Janszn backer
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De kinderen zyn gerechtigd in de boedel van wijlen Ermgen Willemsdr wede Michiel Janszn beiden
overleden hun grootmoeder.
folio 264
9-1-1591
Cornelis 9 jr, Maritgen 16 jr en Geertruut 11 jr kinderen van Willem Willemszn Ouwelant en wijlen
Haesgen Cornelisdr.
Voogden: Cornelis Aerntszn van Tetroede ome en Adriaen Quirynszn pondtgaerder tot Delft neve
Verwijst naar huwelijksvoorwaarden van 3-8-1564
17.100 gulden
folio 265
9-3-1590
Jan 10 jr, Jacob 8 jr, Adriana 12 jr en Cornelia 5 jr kinderen van Thymon Meeszn van der Linden en
wijlen Cornelia Adriaensdr.
Voogden: Wybrand Thadeuszn capiteyn behoude ome en Quiryn Corneliszn neve
300 gulden
Onderpand: huys ende erve aen de Bredestraet omtrent de nobelstrate belegen an die een zyde ten
zuyden Heyman Harmanszn Blom schoenmaker ende an die ander zyde ten noorden Dirck Walichszn
slotemaker streckende voir van de bredestraet westwaerts after tot aen de zackstege.
7-4-1650 Jacob Thymonszn van der Linde, Cornelia Tymons van der Linde wede Matthys Marinier,
Jan Meynertszn van Acken enige nagelaten soon van Adriana Thymonsdr van der Linde en Heynrick
Janszn van der Linde nagelaten soon van Jan Thymonszn van der Linde alle kinderen en kleinkinderen
van Tymon Meeszn van der Linde en Cornelia Adriaensdr verklaren voldaen te syn van t vorige
bewys.
folio 266
Jhr Stephen van Blyterswyck weeskinderen by Joncvrouwe Maria van der Berck ongenoemd
Verwyst naar testament van 20-6-1582 voor notaris W.W. Oudevliet; t echtpaar woonde te
Coudekerck; de vrouw alleen lijftocht aan de goederen; rest naar de kinderen.
folio 266 vo
codicil van voormeld testament
folio 267
de oudste zoon Johan krygt de leengoederen
folio 268
13-2-1591
Aefgen dr van wijlen Dirck Joosten warmoesman en Catheryn Garbrantsdr met Jan Garbrantszn
vleyshouder haar broer
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Verwyst naar testament van 25-5-1590
Voogden: Jacob Joosten warmoesman oom en Cornelis Pouwelszn Zwanenburg, notaris, neve
600 gulden alsmede een stuck warmoesland aen t marendyckse sluysgen
Onderpand: huys ende erve op te Maern belegen an die een zyde Adriaen Meeuszn ende an die
andere zyde Barbara Anthonisdr streckende voir van de Marenstrate tot aen Claes Harmanszn wede
en Anna van Douweterings erve
Borg Jan Garbrantszn voors.
Jan Philipszn organist gehuwd met Aefgen Dircksdr heeft de goederen gelicht. 22-11-1612
folio 269
24-4-1591
Harman 19 jr en Jannetgen 17 jr kinderen van wijlen Jacob Harmanszn en Barbara Jansdr
Voogd Cornelis Harmanszn coperslager oom
Cornelis 11 jr, Quiryn 6 jr en Maria 8 jr kinderen van wijlen Quiryn Corneliszn Visscher en Barbara
Jansdr.
Voogd: Jan Corneliszn cramer tot Hazertswoude
400 gulden
Onderpand: huys ende erve in de Coppenhieckstege an de noortzyde belegen an die een zyde
Cornelis Roelofszn scheepmaker ende an die ander zyde Catherina Gysbertsdr Gerit Tolenaers wede
streckende voor vuyt de stege noortwaerts tot in den ouden Ryn
folio 270
20-3-1591
Henric 13 jr Huge 11 jr kinderen van Cornelis Janszn lindewever en wijlen Apolonia Martynsdr.
Voogden: Jan Francken lindewever neve en Henric Dirckszn breetveld bierdreger gebure
1/4 part van het huys ende erve op de achterste graft aen doostsyde belegen an die een zyde ten
zuyden Christoph Janszn biedreger ende an die ander zyde ten westen Wynaent Pieterszn Doe
lindewever streckende oostwaerts tot in der stede vest
Op 5-9-1630 verklaren Henderick Corneliszn Iselmondt en Pieter Hugen Iselmont voldaen te syn.
folio 271
5-6-1591
Jacob 17 jr Anthonis 14 jr, Abraham 7 jr, Engel 5 jr, Aechte 18 jr en Duyfgen 1 jr kinderen van wijlen
Symon Jacobszn operman en Maria Anthonisdr.
Voogden: Gerit Symonszn Zuur, Jacob Jacobszn cuper oom en Jan Gherytszn van der Burch
84 gulden, bij hertrouwen moeder 168 gulden
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Onderpand: huys ende erve in Levendael opte houc van de St Joris stege belegen an die een zyde de
voors stege ende an die ander zyde de erfgenamen van Harman Pieterszn streckende voor van de
Levendaelstrate tot an Mr Claes Corneliszn de Wilde erfgenamen camer ende erve
folio 272
7-6-1591
Laurens 14 jr, Jacon 8 jr, Andries 3 jr, Anna 12 jr en Maria 11 jr kinderen van Andries Appelman en
wijlen Maria Ensselynge beyde van Brussel
Voogden: Gillis van den Brugghe, Jan Bloc verwer en Sebastiaan de Roy
1500 gulden
Onderpand: 4 huysen ende erven an malcanderen in de Vrouwencamp belendt an dieen zyde de
veststege ende an die ander zyde voor zekere aelmoeshuyskens ende daen aen de coomanstege
streckende voor uut de Campstrate noortwaerts tot in de stadsvestsloot
folio 273
19-6-1591
Martyn 16 jr, Volckert 6 jr, Christoffel 2 jr, Jannetgen 14 jr en Geertruut 9 jr kinderen van Jan
Martynszn botercruyer en wijlen Neeltgen Jansdr.
Voogden: Willem Janszn cuper tot Delft oom, Guillaume Martynszn van Antwerpen tsamen
vervangende Anthonis Willemszn behoude oome
150 gulden
Onderpand: huys ende erve in de Mirakelstege belendt aen deen zyde ten zuyden Claes Corneliszn
van der Maese ende an die ander zyde Mathys de Hoedemaker streckende voor uyt de voors stege
oostwaerts tot in de sloot
Willem Meeuszn soldaet gehuwd met Jannetge heeft gelicht 7-2-1609
folio 274
19-6-1591
Leenaert 14 jr en Maria 20 jr kinderen van Jan Adriaenszn witmaker en wijlen Maria Egbertsdr
vroedvrouw
Voogden: Cornelis Egbertszn tot Dordrecht ome en Jan van Oostrom Christoffelszn.
1000 gulden
Onderpand: huys ende erve met de witmakerye opte Hoygraft belegen an die een zyde ten zuyden
Claes
folio 274 vo
Jans van den Bosch? ende an die ander zyde Cornelis Ghysbertszn streckende voor van de
hoygraftstrate westwaerts met een poorte uutgaende tot op de middelwech
folio 275 vo
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8-11-1591
Cecilia 15 jr kind van Willem Quirynszn goutsmit en wijlen Marytgen Jacobsdr.
Verwijst naar testament van 4-4-1591
folio 276
23-7-1588
Pieter 6 jr en Ghysbert 3 jr kinderen van wijlen Claes Ghysbert van Campen goutsmit en Alijdt
Pietersdr de Haes met Jacob de Haes Pieterszn haer broer
Voogden: Jan Ghysbertszn van Campen oom en Frans Reyers cleermaker
400 gulden
Onderpand: huys ende erve genaemt de halve ghulden maen an de westsyde van de nieuwe rhyn an
de Vischmarct belent an de een zyde ten zuyden Willem Claeszn Buus ende an die andere zyde ten
noorden Dirck Jacobszn van der Graft streckende voor van de Rhynstrate westwaerts tot an de stadts
noorder thoornstege
Borg Jacob de Haes Pieterszn voors
folio 276 vo
21-12-1649
Pieter Claeszn van Campen en Cornelis van Campen wonende te Haerlem als last en procuratie
hebbende van Marya Jorisdr wede Ghysbert Claeszn van Campen verklaren voldaen en bewezen te
zyn van t voorgaende bewijs
folio 277
7-8-1591
Cornelis 6, Claes 1, Maria 8 en Margarita 3 jr kinderen van Frederic Corneliszn schipper en wijlen
Caterina Claesdr.
Voogden: Mr Reynier Jacobszn en Jacob Aertszn van Leeuwen
120 gulden
Onderpand: huys ende erve in de langhe Coppenhieckstege an de zuytzyde belegen an die een zyde
ten oosten Cornelis Floriszn Pot ende an die andere zyde ten westen de wede Frans Louriszn cuyper
streckende voir van de voors stege zuutwaerts an de voors wede schuur ende erve
folio 278
6-9-1591
Willem 5 jr, Jacob 3 jr en Adriana 1 jr kinderen van Martyn Jacobszn schoenmaker en wijlen Maria
Willemsdr met Jan Jacobszn cuper zyn broer
Voogden: Jan Corneliszn Bout en Guillaume van der Brugge en Maria Claesdr wede Willem Mirasy
van Flory grootmoeder van moederszyde met Balthasar Pieterszn haer zwager
200 gulden
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Onderpand: huys ende erve in St Pieters corte kerckstege an de noortzyde belendt an die een zyde
ten westen Gerrit de Vrye Adriaenszn ende an die andere zyde ten noorden Claes Toopal streckende
voor uut de voors stege noortwaerts an Dirck Christopherszn erve
folio 279
16-8-1591
Gerit 6 jr Caterina 7 jr en Zyburch 4 jr kinderen van Cornelis Anthoniszn en wylen Maritgen Geritsdr.
Voogden: Dirck Corneliszn Vuyck en Jacob Quirynszn van Bancken
125 gulden
Onderpand: huys ende erve op te Hoygraft belegen an die een zyde derfgenamen van Andries
Pieterszn cramer ende an die ander zyde derfgenamen van Willem Pieterszn timmerman streckende
voor van de graftstrate tot an de voors Andries Pieterszn schure
folio 280
23-8-1591
Jan zoon van wijlen Gerit Janszn Cortenbosch en wijlen Alijd Frans Heyn Oomsdr daarna gehuwd met
Claes Corneliszn van der Morsch schrynwercker
Voogden: Cornelis Aelbertszn laeckenbereyder behoude oom en Volckert Zybrantszn leydecker
behoude neve
1000 gulden
Onderpand van Claes Corneliszn: huys ende erve in de Ketelboetersstege an de zuytzyde belent an
die een zyde ten oosten Clara de wede van Pouwels Harmanszn schoenmaker ende an die andere
zyde ten westen Maria Dircsdr.
folio 280 vo
wede Floris Janszn bode met de roede streckende voor uit de voors stege zuytwaerts tot in de
zackstege
folio 281
9-10-1591
Adriaan 11 jr, Cornelis 6 jr, Aernt 3 jr en Agniese 8 jr kinderen van Ghysbert Aerntszn van Catwyck en
Aefgen Adriaenszn met Jan Geritszn vischcoper in den hage
Voogden: Adriaen Adriaenszn tot Catwyck oom en Geryt Mathyszn behoude oom
600 gulden, bij hertrouwen 1000 gulden
Onderpand: huys ende erve genaemt de Cabbeliau in de Maersmanstege an de noortzyde belent an
die een zyde ten oosten Jan Willemszn cramer ende an die andere zyde ten westen Christiaen Porret
de apotecar streckende voor uut de voors stege noortwaerts an des voors Jan Willem en Christiaen
beider erve
folio 282
9-10-1591
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Symon 8 jr, Hilgond 14 jr en Elisabeth 5 jr kinderen van wijlen Jan Symonszn bouman en Maritgen
Pietersdr met Jheroen Pieterszn.
Voogden: Cornelis Floriszn metselaer en Claes Symonszn grutter?
240 gulden
Onderpand: huys ende erve an de beestemarct genaemt Jan Vosstege an de westzyde belent an die
een zyde Cornelis Floriszn voors ende an die andere zyde de aftergraft streckende voor van de strate
westwaerts tot an de huyse ende erve van Lourens Andrieszn van Zwaenswyck
folio 283
18-10-1591
Maria 17 jr dr van Pieter Claeszn bouman en boumeester in Sinte Catharine gasthuys alhier tot
Leyden en wijlen Baerte Aelbertsdr.
Voogden: Willem Claeszn tot Voorschoten en Aelbert Willemszn tot Wassenaer en Maria Aelbertsdr
wede Jan Gerits lyndraeyer petemoey
650 gulden, bij hertrouwen 700 gulden
folio 283 vo
Onderpand: huys ende erve aende Ryn omtrent de bustelbrugge aen de noortzyde van de Ryn in de
vrouwenparochie belent aen deen zyde ten oosten Jan Claeszn ende an die andere zyde ten westen
Jan Kerstenszn bouman
folio 284
29-11-1591
Jan Heye 6 jr en Geertruut 1½ jaar kinderen van Claes Dirckszn van Lijn en wijlen Cecilia van Dorp
Cornelisdr.
Voogden: Claes Gijsbertszn van Dorp oudt-ome en Henric van Dorp Corneliszn ome.
Verwijst naar huwelijksvoorwaarden
200 ponden vlaems
folio 284 vo
Onderpand: huys ende erve genaemt de wynkel over ende an de nieuwen Rhyn an die een zyde
Henric van Heynsbeec ende ande andere zyde Warnaer Anthoniszn wede streckende van Hensbeke
voors schure
folio 285
13-12-1591
Jan 7 jr, Machtelt 11 jr, Anna 6 jr en Margrieta 3 jr kinderen van Cornelis Corneliszn vleyshouder en
wijlen Maritgen Jansdr.
Voogden: Cornelis Aerntszn molenaer en Engel Adriaenszn schoenmaker en Harmen Melchiors.
400 gulden
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Onderpand: huys ende erve op te Maern an de oostzyde streckende oostwaerts met een huys ende
schuyr uitgaende in de Claesstege belendt zynde opte Maern ten zuyden Evert Harmanszn ende ten
noorden Geertruut Aelbertsdr ende in de Claes stege an die een zyde ten oosten Evert Harmanszn
voors. ende an die andere zyde ten westen Geertruut Aelbertsdr voors.
folio 286
8-3-1592
Gerit 18 jr en Jacob 13 jr kinderen van Hubert Geritszn cleermaker en wijlen Christina Geritsdr van
der Bath
Voogden: Pieter Hubertszn reeder behoude oome en Willem Dirckszn zeylmaker naneve
Verwijst naar testament van 19-11-1591
1000 gulden
folio 287
2-5-1592
Hubrecht 18 jr, Jannetgen 15 en Cecilia 10 jr kinderen van wijlen Govert Hubrechtszn
brouwersknecht en Catharina Dircksdr.
t bewijs wordt gedaen door Maria Lourisdr zyn 2e vrouw
Voogden: Dirck Janszn schouten oudtome en Michiel Pieterszn glaesmaker neve, Willem en Ruth
Anthoniszn gebroeders beyden wonende tot Rotterdam
50 guldens te betalen uit de verkoop van het huis ende erve aen de Hoochwoert opte noortwesthoec
van de coenenstege belendt aen deen zyde ten oosten de voors stege ende an die andere zyde ten
westen Quiryn Corneliszn schoenmaker streckende voor van de strate zuytwaerts tot aan Quiryns
huys ende erve
folio 288
14-5-1592
N.B. zie folio 277
Frederic Corneliszn schipper heeft het onderpand verkocht is nu gehuwd met Elisabeth Jansdr die
hem heeft aangebracht een huys ende erve inde Coppenhieckstege volgens schepenbrieve van 20-51592
folio 289
26-6-1592
Hillegont 7 jr kind van wijlen Yde Hillenrantdszn en Geertruut Pietersdr nu gehuwd met Aernt Janszn
spynwielmaker
Voogden: Heynric Ydens wyelmaker en Galeyn Pieterszn
100 gulden
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Onderpand: huys ende erven in Marendorp belendt aen deen zyde ten westen Cornelis Aerntszn van
Tetroede brouwer in den Eenhoorn ende an die ander zyde ten oosten Mr Cornelis Dirckszn Vouzen
chirurgyn streckende voor uut Marendorp tot aen de voors. Cornelis Aerntszn brouwerye
folio 290
26-6-1592
Nicolaes 19 jr zn van wijlen Adriaen Janszn van der Graft en wijlen Magdalena Mahieu Nicolaesdr die
hertrouwd was met Dirck Janszn Bout alias de Goede die het bewys doet.
Voogden: Gerijt Jacobs van der Graft en Claes Pieterszn Gool schoenmaker
271 gulden
N.B. zie folio 406 vo van Grote Bewijzen B.
Adriaen 8 jr, Geertge 13 jr, Jannetje 11 jr en Haesgen 8 jr kinderen van Dirck Janszn Bout en wijlen
Magdalena Mahieu Nicolaesdr
800 gulden alsmede de landeryen in Camerick in Vranckryk
folio 290 vo
Onderpand: huys ende erve genaemt t hemelryck aen de Bredestraet omtrent t noorteynde belendt
aen deen zyde Lourys Corneliszn Schenaert c.s. ende an die andere zyde de erfgenamen van Huych
Claeszn Gael streckende voor van de Bredestraet after aen de schetmuyer van Jasper Dirckszn
schipper ende voorts met een gange ende poorte uitgaende opte Nieuwe Ryn met de helft van een
huys ende erve waarvan de wederhelft toecomt Jannetge Mahieu Nicolaesdr. met de weeskinderen
van Jan Mahieu Nicolaeszn aen de noortzyde van de hogelantsche kerckhoff belendt aen deen zyde
Willem Symonszn van de Wilde c.s. ende an die ander zyde Yde Jacobsdr van den Bel vroedvrouwe
streckende voor uyt voors kerckhoff tot achter aen de burchgraft
folio 291
30-10-1592
Dirck 3 jr, Maria 5 jr en Catharyn 1 1/4 jaar kinderen van wijlen Lucas Lucaszn backer en Dirckgen
Arentsdr met Jan en Tobias Exalto haren broeders
Voogden: Jan Henrickszn cuyper vervangende Steven Gerits grootwercker oome met Pietertge
Dircksdr wede laetst van Geryt Janszn moeder van Lucas Lucaszn met Willem van Tetroede haer
broeder.
De grootmoeder zal Dirck opvoeden tot haar overlijden
150 gulden uit te keren door de grootmoeder zoals zij Dirck Lucaszn haar oudste zoon meer
uitgekeerd had dan Lucas Lucaszn haar 2e zoon.
folio 291 vo
Borg Cateryna Maertensdr wede Aernt Janszn en moeder van Dirckgen Arentsdr voors met Jan en
Tobias Exalto haar zonen
folio 292
4-11-1592
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Dirck 13 jr, Maria 15 jr, Anna 11 jr en Dirckgen 3 jr kinderen van IJsbrant Dirckszn Vysscher en wijlen
Aeltje van Brouckhoven Jansdr.
Borgen: Foy van Brouckhoven vervangende Wynaendt Scholl omen
3600 gulden behoudens hun erfenis van grootvader Jan van Brouchoven
folio 292 vo
Verwijst naar huwelijksvoorwaarden
Onderpand: huys ende erve an de Bredestraet mitsgaders de huysinge ende erve mede daeraen
staende in de Corenbrugstege tesamen belendt hebbende aen deen zyde deurgaende Jan Paets
bouckdrucker ende an die andere zyde deurgaende de coornbrugstege voors streckende voor van de
Bredestraet tot achter aen in t heck of clockstege De huyse staen gehypoteceert met een rente van
25 gld tsiaers te lossen met 400 gulden toecomende Pieter Oom Pieterszn en met een rente van 45
folio 293
gulden 6 st 4 pen tsiaers te lossen met 735 gulden toecomende Jacobgen Jacobsdr nagelaten
weeskind van Jacob Jacobszn van Catwyck en Dirckgen Dircksdr beyde z.g.
Voor de rente die op de huizen staan heeft hij tot zekerheid gestelt 5 rentebrieven tezamen 26
gulden 10 st tsiaers te weten 1 van 6 gld verleden by Claes Janszn. wonende tot Ryckenburch
omtrent Dantzick ten behoeve van IJsbrant Dirckszn Visscher van 18-6-1584; 1 van 7 gld tsiaers by
Cornelis Thoniszn tot Esselickerwoude t.b.v. Pieter Oom Pieterszn van 30-4-1573; 1 van 4 gld 10 st
verleden by Jan Janszn alias Jan Cofgen ter Gou t.b.v. IJsbrant Dirckszn Visscher van 5-10-1587; 1 van
3 gld tsiaers by Joost Franckenzn tot Hasertswoude t.b.v. IJsbrant Dirckszn Visscher van 10-3-1588; 1
van 6 gld tsiaers by Jan Harmanszn cleermaker t.b.v. IJsbrant Dirckszn Visscher van 1-10-1586
folio 294
8-7-1592
Niclaes, Jorys Tobias en Neeltje kinderen van wijlen Jan Claeszn Goewyn uit Vlaenderen en Barbara
Dircksdr Hilleman met Liewyn de Clerck
Voogd Jan de Feyre cousyn
15 ponden groten vlaems
gepasseert voor notaris Pieter Geens te Leiden
folio 294vo
Goederen in Vlaenderen gemeen en onverdeelt: een behuysde hofstede nu afgebrant in
Hontschoten met 4 gemeten lands in de oosthouck aldaar, streckende zuyden en noorden toostzyde
t leen van Loy Batten de zuytzyde de kinderen van Adriaen Boude van Noester? ende noort de
hagestrate gelast in zyn advenant van 12 stuyvers tsiaers teender mande de Spicker van Bergen,
noch in syn advenant van een gemet in Blijleven als nu toebehorende Christiaan de Bijl
Noch tadvenant van zeker deellot bedragende 2 pont 18 st 8 p sterlincx comende van Jacob Goewyn
overleden tot Noorwits van 25-5-1580
Noch tadvenant van de lande ter brouwerie agter de kerke tanderen tyde genaemd te Zonne alsnu
verbrant
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Het zeker deellot gecomen van Jan Pierson
het advenant van 50 roeden leggende in een stuck van 2 gemeten 36 roe genaemt Callemax
gecomen by cope van Jorys Goewyn broeder van de overledene
folio 295
leggende tzelve lant neffens de 5 morgen in hontschoten.
Op 25-11-1592 ter weeskamer overgelevert.
folio 296
22-1-1593
Catherina 12 jr en Maria 10 jr kinderen van wijlen Jan Aerntszn van Gruythuysen overleden tot Delff
en wijlen Maria Fransdr.
Voogden: meester Jacob van Goodthoven zeepzieder en Coen Janszn beyde tot Delft
De grootvader Aernt Dirckszn van Gruythuysen doet t bewijs
300 carlus guldens
Onderpand: huys ende erve opte nieuwe Ryn belendt aen deen zyde ten oosten Gysbert Allaertszn
de Haes ende aen dander zyde ten westen Gruythuysen self streckende voor uyt de voors Ryn tot
achter aen de voors de Haes erf
folio 297
27-1-1593
Samuel 16 jr en Philips 13 jr kinderen van wijlen Philip Taerling en Jannetje Thomasdr nu gehuwd met
Jeronimus Janszn quastmaker
Voogden: mr Lyewyn van Cruyce schoolmeester en Joseph Claeszn.
200 gulden
Onderpand: huys ende erve in de Claes stege op te houc belegen an die een zyde Barbara t vischwyf
ende an die andere zyde de coddestege streckende voor uit de claesstege tot an ... Neleman.
folio 298
22-1-1593
Jan 8 jr en Meynsgen 10 jr kinderen van Dirck Maertenszn houtcoper en wijlen Ada Geryt Jan de Man
dr.
Voogden: Geryt Jan de Man waert inde bon bestevaer en Jan Gerytszn de Man oom
200 gulden en 200 gulden haer besproken bij testament van Nyesgen Florysdr haer zalr moeye
1/6 part als Ada was aenbestorven van Clara Pietersdr der kinderen grootmoeder huisvrouw van
Geryt Jan de Man
folio 298 vo
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Onderpand een huys ende erve aen de zuytzyde van de Ryn omtrent de Vrouwenbruggen belendt
aen deen zyde professor Rafelingius ende an die andere zyde Jan Anthoniszn houtcoper streckende
voor uyt de Ryn after an Rafelingius huys ende erve
Cornelis Pieterszn van Wourden schipper x Meynsge Dircs heeft gelicht 15-4-1606
Jan Dirckszn op de reyse van Oost-Indie overleden, bij de vader en Cornelis Pieterszn voors gelicht 93-1613
folio 299
22-1-1593
Bartholomeus 7 jr en Machtelt 5 jr kinderen van Cornelis Bartholomeus in de Prins botercoper en
wijlen Catherina Claesdr.
Voogden: Philips Landschot wolcoper vervangende Cornelis Claeszn van Tilburch
400 gulden volgens testament gemaakt, 200 gulden alsmede de actie ca Severeyn Keyser
Hij heeft ongenoemd voorkind
folio 300
24-2-1593
Jan 11 jr en Aeltgen 14 jr kinderen van wijlen Wouter Janszn waert in de Orangien Appelen en Maria
Jacobsdr.
Voogden: Lambert Janszn corendrager in Amsterdam en Mr Jan van Velsen Dirckszn alhier
1100 gulden
Onderpand: huys ende erve aent ... uurmaes kerckhoff? genaemt de orangien appelen belegen an
die een zyde voir Claes Hendrickszn schipper daeraen de voorn stege ende an die ander zyde
Adryaen ... Gool, streckende voor uyt t kerckhof tot achter aen ...
folio 301
12-3-1593
Adryaen 11 jr, Jan 5 jr, Maria 19 jr, Jannetgen 16 jr en Claesge 8 jr kinderen van Cornelis Janszn van
Valckenborgh houtcoper en wijlen Claesgen Adryaensdr.
Voogden: Jacob Corneliszn van Berckel laeckencoper en Jan de Man Geritszn neven
4000 gulden
folio 301 vo
Op 10-9-1599 brengt de vader de inventaris aan van de goederen van wijlen Lijsbet Henricksdr wede
Adriaen Pieterszn houtcoper alsmede copie van het testament van dezelfde der kinderen
grootmoeder op 31-3-1590 gepasseert voor W.C. van Oudevliet
folio 302
19-3-1593
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Jan 5 jr, Alijdt 8 jr kinderen van wijlen Jacob Corneliszn coperslager en Geertgen Jansdr nu gehuwd
met Dirck Pieterszn coperslager
Voogden: Mr Huych Janszn Vinckesteyn en Symon Janszn. speldemaker vermits absentie van
bloetverwanten en vrunden
De helft van een huys achter de huysinge van Foy van Brouckhoven opte volresgraft belent aen deen
zyde Catryne Hendricksdr ende an die andere zyde een huys ende erve toebehorende hebben
Franchoys messe za: streckende voor van de graft after aen.
folio 302 Onderpand de andere helft.
folio 303
7-4-1593
Gysbert 17 jr en Job 15 jr kinderen van Baernt Gysbertszn lindewever en wijlen Maria Quirynsdr.
Voochden: Maerten Quirynszn lindewever en Cornelis Willeboirtszn schuytvoerder
50 car. gulden en 200 gulden afkomstig van de verkoop van een huys aen Dirck Corneliszn lindewever
Onderpand: huys ende erve in de Coenensteeg belendt aen de ene zyde ten noorden de huysinge
gecomen van de erfgenamen van Michiel Gerytszn glaesmaker ende an die andere zyde ten zuyden
de huysinge van Dirck Corneliszn. streckende voir van de voors stege tot aen Cryn Bartholomeuszn
boomgaertman schuyer ende erve
folio 304
23-4-1593
Adryaen 12 jr, Jan 9 jr, Adryaentje die alreeds gehuwd is en tot Alcmaer woont en Neeltge 15 jr
kinderen van Govert Adryaenszn van Brandenburg en wijlen Catharyna Pietersdr.
Verwyst naar testament van C. van Zwanenburg van 21-1-1593
Voogden: Jacob Gerytszn houfslager en Ripper Janszn olyslager behoude oomen
Onderpand: huys ende erve op te nuye Ryn aen de noortzyde belendt aen deen zyde ten oosten
Ysbrant van der Bouchorst notaris ende an die andere zyde Henrick Pieterszn. Schay olyslager
streckende voir uyt de Rynstrate tot aen een huys toecomende Sint Anna poorthuys
Een losrente op Dirck Corneliszn boomgaertman groot 26 gld 11 st 4 pen. jaerl. hooftgelt 425 gulden
Een huyscustingbrief op de voors. Henrick Pieterszn Schaey groot pro rest 2900 gulden
Cornelis Corneliszn potbacker gehuwd met Neeltge
folio 305
28-4-1593
Jacob 18 jr, Claes 15 jr, Geryt 14 jr, Betghe 11 jr, Alijdt 8 jr en Elysabeth 3 jr kinderen van Hubert
Jacobszn alias Lubbrantszn molenaer en wijlen Brechte Gerytsdr.
Voogden: Dirck en Jan Gerytszn gebroeders molenaers omen
300 gulden: Geryt extra 100 gulden i.v.m. innocentie
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folio 305 vo
Onderpand: huys ende erve in de blaeuwe stege aen de zuytzyde belent ten oosten Huych Corneliszn
vlockoper aliter mancke Huych ende ten westen een ledich erf streckende voor uyt de voors stege
tot agter in de vestsloot binnen de walle
Een halve corenwintmolen daeraf de wederhelft toecomt Jan Adriaenszn molenaer naesaet van
Baernt Janszn in syn leven mede molenaer staende op de walle by de blauwe toren
Jan Claeszn Quant gehuwd met Betge heeft gelicht 1608
folio 306
21-5-1593
Vincent 23 jr, Belye 22 jr en Diewer 20 jr kinderen van wijlen Willem Vincentenszn en wijlen jonge
Gryete Pietersdr.
Claertgen Gerytsdr 2e vrouw van Willem doet t bewys met Dirck Gerytszn molenaer haer broer
Voogden: Gysbert Gysbertszn warmoesman en Jan Janszn in den Acker schipper op Damsterdamsche
veer
110 gulden boven de 190 gulden uit de erfenis van de moeder volgens t bewys van 28-10-1581.
folio 307
25-8-1593
Jan 11 jr, Frans 9 jr, Beatrix 11 jr, Christina 8 jr, Maria 6 jr en Cateryn 5 jr kinderen van wijlen Jan
Janszn Post in t zwarte paert en Elisabeth Fransdr met Adryaen Franszn haer broeder
Voogden: Volkaert Pieterszn schoenmaker wonende te Zoetermeer en Dirck Aerntszn warmoesman
behoude ome alhier
660 gulden
Onderpand: huys ende erve genaemt t zwarte paert
folio 307 vo
opte nyewe Ryn aen de zuytzyde omtrent de corenbrugge belent ten oosten Maria Jansdr Cornelis
Corneliszn corencopers wede ende an die andere zyde Loth Huygenszn Gael streckende voor uyt de
voors Rynstrate tot achter in t heck of clockstege
folio 308
1-10-1593
Pieter 18 jr, Samuel 12 jr, Caerl 3 jr, Jacob 2 jr, Mayken 17 jr, Janneke 9 jr en Jacomyne 7 jr kinderen
van wijlen Pieter de Haene verwer en Mayken Cruythoirns met Geryt Aerntszn drapier haer man
Voogden: Jan de Kreupele en Abel de Mey beiden vlamingen naeste bloedverwanten
21 ponden groten vlaems = 126 car. guldens
folio 309
15-10-1593
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Jan 6 jr en Bartolomeus 2½ jaar kinderen van Claes Bartolomeus cousmaker en wijlen Beatrix Jansdr.
Voogden: Jan Janszn cleermaker en Willem Janszn slootemaker omen
600 car. guldens
Onderpand: huys ende erve over de Ryn aen de cleyne nuen strate in de Coornbregstege belendt aen
deen zyde ten oosten Laurens Symonszn vetwarier met de huysinge genaemt den burch ende an die
andere zyde Mayken de wede Jeronimus den Turck strekkende voor uyt de voors nyenstrate tot
achter aen de caemer van Dirck Dirckszn Stien brouwer
folio 310
21-10-1593
Brechte 7 jr, Catheryna 5 jr en Elisabeth 3 jr kinderen van Geryt Pieterszn scheepmaker en wijlen
Geertruyd Jansdr.
Voogden: Lambert Jacobszn warmoesman en Willem Pieterszn Tromper
150 gulden
folio 310 vo
Onderpand: een half huys ende erve in de molenstege belendt aen deen zyde Reyer Corneliszn ende
an die andere zyde Willem Pieterszn schoenmaker streckende voor uyt de voors molenstege tot
achter t huys ende erve van Adryaen Pieterszn bouman
folio 311
1-12-1593
Jan 6 jr, Dieuwer 11 jr en Pietertgen 9 jr kinderen van wijlen Aernt Corneliszn potbacker en Jannetgen
Pietersdr met Symon Pieterszn schoenmaker haer broeder
Voogden: Jan Janszn den Uyl corenmeter behoude ome en Geryt Michielszn molenaer neve met
Cornelis Aerntszn potbacker
500 gulden
folio 311 vo
Borg Symon Pieterszn schoenmaker
Abraham van Versefelt x Pietertge, gelicht 3-9-1640
folio 312
15-12-1593
Jan 1 jr zn van wijlen Cornelis van Rowaen de jonge droochscheerder en Maria Jansdr.
Voogden: Cornelis van Rowaen droochscheerder grootvader en Jacob Jacobszn cuyper oudt-oome
147 gulden
Onderpand: schultbrief van 147 gulden op Willem van Duvenvoerde
folio 313
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17-12-1593
Balthen 9 jr, Pieter 7 jr en Maria 3 jr kinderen van wijlen Jan Baltenszn van Sonnevelt backer en
Catharyna Pietersdr nu gehuwd met Dirck Joosten backer
Verwijst naar testament van 28-6-1587 voor S. v.d. Wuert te Leiden
Voogden: Jan van Sonnevelt Maertenszn laeckencoper en Henrick Hubertszn van der My
700 guldens
folio 313 vo
Onderpand: alle hare huysinge ende cameren te weten: t huys ende erve nu bewoont by Jacob
Janszn hoochhart schipper wesende een herberg in de vrouwencamp met 2 cameren daeraen
behorende daervan deene bewoont wert by Gideon Janszn staende in coman claesstege ende tander
by Marytgen Gielisdr staende in de Sommenstege zynde int geheel belent aen de een zyde coman
claesstege ende aen de andere zyde de comparante voors. met t huys ende erve bewoont by Dirck
Maertenszn lindewever daeraen de voors. sommenstege daer de voors comparante met t huys
bewoont by Lenaert Henrickszn bostelmaker streckende voor uyt de voors campe tot achter aen
Geryt van Velsen huysinge ende voorts met een poorte uytgaende op te stede veste.
Item de huysinge ende erve bewoont by Dirck Maertenszn lindewever in de vrouwencamp opte houc
van de sommenstege belent aen de een syde de voors. sommenstege ende aen de andere zyde de
moeder zelfs mette huysinge by de voors Hoochhart bewoont ende ten leste de huysinge bewoont
by Lenaert Henrickszn bostelmaker voors in de Sommenstege belent aen deen zyde de moeder voors
ende an die andere zyde de stede vestsloot.
folio 314
5-1-1594
Claes 5½ jr en Aelbert 1 jr kinderen van wijlen Jan Claeszn ... en Maria Claes Jan Brantsdr met Cornelis
Jan Franszn haer schoonzoon.
Voogden: Cornelis Aerntszn van Tetroede brouwer behoude ome en Gysbert Dirckszn Gool met
Maria Jansdr wede Claes Aelbertszn grootmoeder
Verwijst naar ongedateerde huwelijksvoorwaarden
Twee huysinge met erven neven malcander opte gansoorde op te houc van de middelste graft; een
losrente op Baen Jacobszn te Aer groot 18 gulden tsiaers; een losrente op Jacob Gerytszn ter Aer; 18
gulden tsiaers; een losrente op Adryaen Dirckszn tot Esselickerwoude van 11 gulden tsiaers en 2 st.;
noch een op dezelfde van gelyke grote; op Jan Dirckszn tot Esselickerwoude van 11 gulden 2 st; en
noch een op dezelfde van 16 gulden 2 st.; een losrente op Cornelis Baerenszn tot Esselickerwoude
van 20 gulden tsiaers
458 gulden
folio 314 vo
Gemeen en onverdeelt 1/32 part scheeps in zekere boot genaemt de publicaan daer schipper op is
Jan van Zaenen; 1/4 deel van een huys ende erve op Marendorp by de overledene gekocht van de
erfgenamen van Cornelis Adriaenszn van Barrevelt geheel voor f. 3940,- op welk 1/4 part betaald is
300 gulden.
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folio 315
24-1-1594
Cornelis 3 jr en Willem 10 weken kinderen van Quiryn Corneliszn capeteyn lindewever en wijlen
Marytge Willemsdr.
Voogden: Mathys Dominicuszn schoenmaker tot Delft oudt-oom en Wybrandt Thadeus capiteyn
behoude oudt-ome
200 guldens
Onderpand: huys ende erve op te Gansoorde dicht by de vest ende watergat van de hoochwoertsche
poorte belendt aen de een zyde ten oosten Marytge Vechtersdr wede Cornelis Janszn Polen ende an
die andere zyde ten westen Claes Pieterszn smith streckende voir van de gansoortstrate tot aechter
aen t erve van Anthonis Thymanszn cuyper.
Willem overleden.
folio 316
25-2-1594
Hillegondt 6 jr dr van wijlen Yde Hillebrantszn spinwielmaker en wijlen Geertruyt Pietersdr die daarna
gehuwd was met Aernt Janszn spinnewielmaker die t bewys doet met Herman Janszn schipper,
Baernt Janszn hoyckmaker en Jasper Dirc schipper.
Voogden: Henrick Ydenszn spinnewielmaker schoenbroeder en Galeyn Pieterszn schoenmaker
zwager
N.B. zie folio 289
Voor vaders en moeders erfenis 800 gulden
folio 316vo
Onderpand: huys ende erve in Maerendorp belendt aen deen zyde ten westen Cornelis Aerntszn
brouwer in den eenhoorn ende aen andere zyde ten oosten Mr Cornelis Dirckszn Vougen chirurgyn
streckende voor vyt Marendorp voors tot achter aen de voors Tetroedens brouwerye
folio 317
Dirck Willeboirts schuyvoerder weeskint genaemt Fytgen
T weeskint is overleden; de erven (ongenoemt) delen 8-3-1593
folio 318
20-4-1593
Pieter 16 jr, Margareta 21 jr en Mayken 19 jr kinderen van Pieter Longe... van Ypere metselaer en
wijlen Pieryntgen Fots? van by Ypere voors?
Voogden: Jan de Feyne van Waeste in Vlaenderen cleermaker en Jorys Stenen van Ypere saeydrapier
600 gulden
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De goederen in Vlaenderen blijven gemeen en onverdeelt volgens akte van 29-4-1588 voor Pieter
Geens te Leiden.
Onderpand: huys ende erve in Marendorp omtrent de Roode Steen onder t bom van Marendorp
Rynsyde genaemt t gulden Hooft belent ten oosten Pieter Corneliszn cleermaker en ten westen Jan
Paling schoenmaker daeraen Pieter Janszn. couckebacker streckende voor uyt Marendorp
folio 318 vo
voors. tot achter aen de huysinge van Pieter Janszn couckebacker voors.
folio 319
13-5-1594
Huych 24 jr, Adriana 18 jr, Machtelt 17 jr, Jannetgen 13 jr, Catharyna 9 jr, Nyesgen 8 jr en Maria 6 jr
kinderen van wijlen Cornelis Hugenszn backer en Aeltge Adriaensdr met Claes Adriaenszn brouwer
haar zwager
Voogden: Willem Govertszn van der Aer verwer en Claes Claeszn Duycker zoutzieder beyde behoude
omen.
Onderpand: een gedeelte van de huysinge in Marendorp aan de zuytzyde omtrent de roode steen
wesende een gedeelte van de huysinge opte houc van de Donkere stege by haer verkocht aan Huych
Corneliszn haer zoon belent ten oosten de voors Huych Corneliszn en ten weten Jacob Danielszn van
Leeuwen c.s. streckende voor van uyt Marendorp tot achter aan de huysinge genaemt de gouden
Berch toebehorende
folio 319 vo
de erfgenamen van Jan Janszn. couckebacker.
Aeltje Adriaensdr wede Cornelis Huygenszn en Isaac Junius predicant tot Warmondt wedr van
Maritge Cornelisdr. hebben de goederen gelicht 20-7-1609. Jacob Veeke gehuwd met Nyesge heeft
gelicht 5-12-1611.
folio 320
1-3-1594
Duyfgen 4 jr kind van wijlen Pieter Dirckszn Steen goutsmit en Machtelt Gerytsdr van Tetroede nu
gehuwd met Dirc Janszn Strycker goutsmit.
Verwijst naar testament van 23-9-1593 voor Cornelis van Zwanenburgh notaris alhier
Voogden: Dirck Steen brouwer in t houfyzer en Jan Steen olieslager omen.
400 gulden
folio 321
29-7-1594
Adryaen 12 jr, Jacob 8 jr, Lodewijck 5 jr en Maria 10 jr kinderen van Jacob Bovenkercke van Elsen in
Vlaanderen brandewijnmaker en wijlen Mayken Verges? uyt landt van Gysen onder Calais.
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Voogden: Franchoys van der Straeten geboren tot Antwerpen saeywercker en Adryaen Janne van
Dixmuyden in Vlaenderen saeydrapier.
300 gulden
Onverdeelt een erf met huys en 2½ morgen land in Elsen by Dixmuyden en de goederen in
Vlaanderen.
Onderpand: huys ende erve in Marendorp en een huysgen in Schaepstege ten westen de voors.
huysinge in Marendorp belend aen deen zyde de weduwe
folio 321 vo
van Pieter Claeszn van Medemblick schipper ende an de andere zyde Mr Jan Meeszn chirurgyn
streckende voor uyt Marendorp tot achter aent erve van Geryt Heynrickszn organist en t huysgen
aen de eene zyde Mr Geryt Heynrickszn organist ende an die andere zyde Jan Meeszn streckende
voor uyt de Schaepstege tot achter aent erve van t grote huys
folio 322
7-12-1594
Dieuwertgen 1 jr dr van wijlen Jan Janszn schrijnwercker en Aeltgen Cornelisdr.
Voogden: Floris Janszn in de blauwe ... backer ome en Geryt Gerytszn molenaer behoude neve
100 guldens
De helft van een losrente die de vader gemeen had met Florys Janszn van 14-2-1567 groot 18 gulden
15 st op Huych Willemszn tot Voorschoten welke nu betaelt worden by Ermtge Cornelisdr aldaer te
lossen met 300 gulden.
folio 322 vo
Onderpand: de helft van de volgende losrenten gemeen met Florys Janszn voors. 67 st tsiaers op t
gemeen lant van Hollant en noch 2 gld 18 st tsiaers als voren.
Dieuwertgen is zonder kinderen overleden. Deling 21-4-1611.
folio 323
16-9-1594
Cornelis 10 jr, Margaretha 16 jr, Neeltge 14 jr, Maria 9 jr en Machtelt 3 jr kinderen van wijlen Pieter
Goverts schipper opt Amsterdamsche veer en Aeltge Cornelisdr.
Voogden Jan Govertszn schipper oom en Bruyn Hubertszn schipper neve
150 gulden
Onderpand: huys ende erve met 1/2 poort en gange op te middelste graft ten noorden Cornelis
Corneliszn brouwersknecht ten zuyden de wede Matheus Gysbertszn
folio 323 vo
met de wederhelft streckende voor uyt de middelste graft tot achter an Gommer Janszn.
Marytje Barents wede Cornelis Pieterszn heeft hare za: mans goederen gelicht 5-9-1608
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folio 324
1-2-1595
Cornelis 15 jr, Adriaen 9 jr, Cornelia 22 jr en Aefgen 17 jr kinderen van Jan Adriaenszn Moeyt
metselaer en wijlen Maria Cornelisdr.
Voogd: Bouwen Corneliszn timmerman ome en Cornelis Gerytszn de Haes neve
600 gulden
Onderpand: huys ende erve opte Vliet onder t bom van Nieuwlant aen de een zyde Willem Danielszn
cloosterstege ende an die andere zyde Aernt Aerntszn schoenmaker streckende voor uyt de
vlietstrate tot achter an de huysinge van Adriaen Dirckszn tellepepers wede.
In Margine: Alsoo Henrick en Floris Corneliszn van Noortda, Jan Joosten van Heymansberch x
Marytge Cornelisdr van Noortda en Jacob Ysaackszn x Geertge Cornelisdr van Noortda kinderen van
Cornelis Symonszn van Noortda scheepmaker die erfgenaam is geweest van Aefgen Jansdr Moeyt zyn
leste huysvrouw en dr van Jan Adryaenszn Moeyt mestelaer en Maritgen Cornelisdr alle za ged.
wesende Cornelis, Adriaen en Cornelia mede kinderen van de voors moeyt hiervoren genoemt alle
sonder enige descendenten na te laten overleden
De familie Noortda heeft quitantie gepasseert voor schepenen op 7-1-1637 nopens t voorgaande
bewijs
folio 325
24-2-1595
Maria over de 27, Ermgaert 24 en Christina 22 jr kinderen van Jan Aerntszn leydecker en wijlen Maria
Claesdr de Roos
Voogd Jan Claeszn Roos
Cornelis 13 jr zn van Jan Aerntszn voornoemt en wijlen Maria Meesdr.
Voogden: Claes en Pieter Corneliszn van Noorden neven
De voorkinderen 90 gulden
Cornelis de jongste zoon 212 gulden
Onderpand: huys ende erve op Rapenburch over Zevehusen ten oosten Cornelis Symon Janszn
metselaer wede ten westen Olivier Lenaertszn lindewever, streckende voor van de strate tot achter
aan Job Huygenszn van Delff schoenmaker
N.B. zie folio 182
Jan heeft het merendeel van het huis verkocht aan Symon Jan Wolfs timmerman.
folio 325 vo
Jan moet nog geld ontvangen van de voors timmerman en levert hiervoor de schultbrief in.
folio 326
8-3-1595
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Aeltge 4 jr en Neeltge 3 jr kinderen van Jacob Frederix houtcoper en zyn 2e vrouw wijlen Geertge
Cornelisdr.
Voogden: Cornelis Corneliszn scheepmaker oome wonende aen Doesbrugge ende Cornelis Corneliszn
cleermaker hier binnen behoude ome.
150 guldens
Onderpand: huys ende erve opte Ryn omtrent de bostelbrugge onder t bom van t gasthuys
vierendeel belendt ten oosten Jorys Robbrechtszn Engelsman met een poorte en gange ende ten
westen Anna Pietersdr Coen wede streckende voor van de Rynstrate voors tot achter aen de erve
van Jorys Robbrechtszn en Geryt Gerytszn coman.
folio 326 vo
Op 5-5-1634 verklaart Jan Corneliszn als procuratie hebbende van Jan Soll x Aeltge Jacobsdr en van
Jan van Gelder met Jan Tetroede voogden over de minderjarige kinderen van Cornelia Jacobsdr by
Emanuel Ripa in syn leven tafelhouder tot Deventer kinderen en kleinkinderen van wylen Geertge
Cornelisdr by Jacob Fredericks van Lelienoort beyde z.g. voldaan te zijn.
folio 327
10-3-1595
Jan 7 jr en Neeltge 9 jr kinderen van wijlen Cornelis Dirckszn van Lockhorst warpenreder en Grietge
Jansdr. den Uyl. Marytge is overleden.
Voogden: Sebastiaen Aerntszn warpenreder behoude ome en Jan Dirckszn backer en mandenmaker
neve
460 gulden
folio 327 vo
Onderpand: huys ende erve op te Middelste graft an de een zyde Gysbert Gysbertszn warmoesman
ende die andere zyde Cornelis Dirckszn warpenwever streckende voor uyt de Middelste graftstrate
tot achter aen Ruth Franszn smit
Jan Jacobszn houtcoper x Neeltge heeft gelicht 29-8-1618
folio 328
5-4-1595
Jan 19 jr, Neeltge 16 jr, Fytge 12 jr, Maria 9 jr, Baertge 7 jr en Sara 5 jr kinderen van Cornelis Janszn
cleermaker en wijlen Christina van Wenterswyck
Voogden: Mr Cornelis Dirckszn Vouzer chirurgyn en Willem Matheuszn couckebacker (overmits de
absentie van vrunden van de overledene)
480 gulden
Onderpand: 2 huysen ende erven beyden in Marendorp omtrent de Vrouwenkercke onder t bon van
Overmaren Rynzyde het ene ten westen de wede Lucas Aerntszn lantmeter deurgaende ende ten
oosten Cornelis Janszn voors in de stede van Cornelis Gerytszn de Haes ende Jan Daniel schoenmaker
ende daeraen Cornelis Aerntszn van Tetroede brouwer streckende voor uyt Marendorp tot achter
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aen Egbert Janszn timmermans huys ende erve ende dander huysinge ende erve gecomen van
Cornelis Janszn
folio 328 vo
moeder belent ten oosten de voors. Cornelis Aerntszn van Tetroede brouwer in de stede van Gerit
Pieterszn timmerman en ten westen de voors. Cornelis Janszn streckende voor uyt Marendorp tot
achter aen de voors. Cornelis Janszn schuyer en erve.
folio 329
5-4-1595
Willem en Margareta tweelingen 17 jr en Joachim 16 jr kinderen van wijlen Lodewyck van Vyanen en
Dieuwertgen IJsbrantsdr met Pieter IJsbrantszn stoeldrayer haer broer
Voogden: Jeroen Pieterszn corencoper en Pieter Janszn van den Bosch bode ter weescamer (mits
geen vrunden in Leyden)
225 gulden
Onderpand: huys ende erve in Marendorp omtrent de vrouwenkercke onder t bom van overmaren
lantzyde belent aen deen zyde Pieter IJsbrantszn stoeldrayer voors ende an die ander zyde Jan ... de
smit streckende voor uyt Marendorp tot achter aen Aernt Pieterszn schrynwercker
Pieter Symonszn cruytpenning x Grietge gelicht 19-3-1605
folio 330
Boen? Janszn bogaertsmans weeskint
Verwijst naar testament van Marytge Jansdr van 12-1-1595 voor notaris Oudevliet. t weeskint is kort
na t bewijs overleden
folio 331
19-5-1595
Gerrit 9 jr, Pieter 7 jr, Jan 1 jr en Marie 4 jr kinderen van wijlen Symon Janszn den Binck schipper en
Neeltge Claesdr met Claes Pieterszn van Medemblick schipper haer vader
Voogden: Gerrit Janszn den Binck schipper ome en Dirck Aerntszn schipper behoude ome tot
schiedam
1/8 part van de huysinge achtergelaten by Jan Symonszn den Binck schipper grootvader op te oude
Ryn onder t bom van Marendorp Rynzyde ten oosten de clockstege ten westen Claes Joosten
droochscheerder, streckende voor uyt de Rynstrate tot achter aen de schyer gecomen van Pieter
Claeszn snyder welke huysinge nu ter tyt by Elisabeth Gerritsdr. de voorn Jan de Binck wede en
grootmoeder in lyftochte beseten is met alles wat deze achterlaat.
folio 331 vo
Onderpand: huys ende erve opte oude Ryn ten oosten Pieter van Veene? coopman van wolle en ten
westen Cornelis Janszn schipper streckende voor van de Rynstrate tot achter aen t erf van Claes
Adriaenszn mandemaker
folio 332
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19-3-1595
Symon 11 jr, Jan 9 jr, Balthen 2½ jr, Pieter 1/2 jr en Geertruyt 6 jr kinderen van Willem Symonszn van
der Wilde in de rode leeuw en wijlen Maria Balthensdr van Vliet
Voogden: Jan Balthenszn van Vliet craemer ome en mr Frans Maertenszn neve
Verwijst naar testament van 5-8-1586 voor W. v. Oudevliet
2000 gulden
folio 332 vo
Met goedvinden van Pietertgen Jansdr Reyer van Noorden wede grootmoeder van moederszyde
onderpand: huys ende erve aen de Bredestraet genaemt de Rode Leeuw belent aen deen zyde
deurgaende mr Symon Franszn van Merwen ende aen dandere zyde deurgaende Willem van
Craecken van der Laen streckende voor uyt de Breestraete tot achter in de Volresgraft.
Symon licht 12-12-1605; Jan 19-12-1611; Pieter 11-7-1625; ... Lambertyl? advocaet x Geertruyt 1012-1607; Balthen 15-12-1629
folio 333
5-6-1595
Aernt 3 jr en Claes 8 mnd kinderen van Pieter Janszn Broers bode mette busse en wijlen Maria
Claesdr Keth zijn 2e vrouw
Voogden: Cornelis Dirckszn Keth en Claes Jacobszn van Berckel
400 gulden bij overlijden van de vader voor hun 25e jaar 800 gulden.
Onderpand: 2 tuynen in Zoeterwoude deene 92 roeden belent west Maerten Willeboirts en Pieter
Verhogen landt oost, ... zuyt Pieter Joosten en dander 108 roeden belent noort Cornelis Claes
Lamberts, oost Franchoys de Bleu en Jan Slobbe, zuyt Pieter Joosten en west Frans Ysaacszn en de
laan.
folio 334
9-6-1595
Cornelis 14 jr, Maria 12 jr en Catheryna 9 jr kinderen van Willem Corneliszn waert in t hoff van
hollant aen de Bredestraet en wijlen Jacquemyne Jansdr van Delf
Voogden: Harman van Hogervorst Warnaerszn en Abraham van Hogervorst zyn broeder
pannebackers neven
1500 gulden
Onderpand: huys ende erve aen de Breedestraet
folio 334 vo
nu ter tyt genaemt t hoff van hollandt belendt ten oosten Maritge wede wylen Johan van der
Bouckhorst notaris en clerc ter secretary en meer andere eygenaers en ten westen Burchgen
Henricksdr wede Geryt Boeckelszn Buytewech streckende voor van de Bredestraet voors tot achter
in de volresgraft.
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folio 336
14-7-1595
Pieter zn van Gijsbert Willemszn en wijlen Fytgen Steffensdr.
Voogd: Harman van Masienbroeck neef van Fytgen.
t weeskind is van den bloede van wijlen Ocker Goverts en Fytgen Huygensdr en gerechtigt in de
vicarie van dezelve Ocker en Fytgen te Dordrecht gesticht.
20 ponden groot vlaems met 33 ponden als Philips Geerlofszn by afrekeninge van lantpacht heeft
betaalt.
t weeskint heeft de jaarlijkse inkomsten van de helft van twee partyen lants.
folio 337
13-10-1595
Aernt 3 jr zn van Jacob Dammaszn metselaer en wijlen Marytgen Aerntsdr.
Voogden Cornelis Dielofszn wonende tot Nyeveen en Pieter Dielofszn tot Corter Aer beyde behoude
oudt-ome
De helft van een huys ende erve uitcomende met een poorte en gange op te coepoortsgraft.
100 guldens die Lenert Janszn aen de Wadding schuldig is en 50 gulden die Annetge Cornelisdr
schuldig is.
t weeskint is overleden en Jacob ook zonder descendenten.
folio 338
27-1-1595
Jeroen 8 jr, Marytge 14 jr en Annetgen 9 jr kinderen van wijlen Jeroen Dirckszn cuyper en wijlen Anna
van Noorden Gommersdr.
Aeltie Pieters Speckendr zijn 2e vrouw doet t bewys
Voogden: Jacob van Noorden Gommerszn roedrager ome en Jan Dirckszn backer en mandemaker
neve
600 gulden
folio 339
3-4-1596
o.a. Jannetgen 20 jr gehuwd met Mees Allaertszn en Tryntge 14 jr kinderen van wijlen Lambert
Claeszn waert in t stathuys van Antwerpen en Aeltge Claesdr nu gehuwd met Cornelis Dirckszn van
Raemsvelt.
Voogden: Joris en Jan Claeszn gebroeders omen met Pieter Corneliszn gehuwd met Claertje
Lambertsdr zwager
verwijst naar testament van 26-1-1592 voor Cornelis van Zwanenburg
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De helft van de boedel.
folio 339 vo
Onderpand: t stadthuys van Antwerpen opte Hoochwoert aen deen zyde Dirck Corneliszn Clomp
smith ende meer anderen ende an die ander zyde Grietge Cornelisdr. Jacob Centens wede
streckende voor uyt de Hoochwoert voors tot achter aen Brechten poorte uytgaende op Levendeel
Cornelis Janszn metselaer gehuwd met Tryntge
folio 340
24-1-1596
Willem 18 jr, Cornelis 11 jr, Barbara 20 jr en Marytge 9 jr kinderen van Dirck Willemszn schuytvoerder
en wijlen Jannetge Willemsdr.
Voogden: Willem en Symon Willemszn gebroeders vischcopers omen
Willem en Barbara reeds gehuwd.
12 ponden vlaems.
De twee jongste kinderen 100 guldens.
Barbara Gerytsdr grootmoeder van moederszijde
folio 340 vo
Onderpand: huys ende erve in de Claesstege belendt aen deen zyde Garbrant Aerntszn vleyshouder
en an die ander zyde Bastyan Cortyl streckende voor uyt de voors stege tot achter aen Claes
Outsierszn tinnegieters erve
folio 341
24-1-1596
Jan 11 jr, Maria 14 jr, Jannetge 13 jr en Jutge 8 jr kinderen van Gheryt Janszn van den Binck schipper
en wijlen Jutgen Jansdr.
Voogden: Jonkheer Gerardt van Schoten en Henric Lodewijckszn
1200 gulden
Onderpand: huys ende erve op te nyewe Ryn belendt aen deen zyde Geryt Aerntszn caerdeman
backer ende an die ander zyde Lucas Joostenszn streckende voor uyt de Rynstrate voors tot achter
aen Geryt Caerdeman en Pieter Joostenszn erven toe
Quiryn Symonszn gehuwd met Marytgen, Jan Corneliszn gehuwd met Jannetgen en Jacob Gerytszn
van Peltenburg gehuwd met Jutgen.
folio 342
7-2-1596
Cryntge 4 jr, Neeltge overleden, kinderen van wijlen Claes Meeszn van Ougstgeest bouman en
Leentge Cornelisdr met Jan Janszn Saliman haar voogt
Claes woonde in St Michiels clooster
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Voogden: Willem Meeszn tot Noortwyck oom en Adryaen Jacobszn vergeselschap met Adryaen Claes
Meeszn halve broeder
150 guldens
Mees Claes Meeszn is innocent
Adriaen en Mees tesamen als erfgenamen van Neeltge Claesdr. 50 gulden
folio 343
9-2-1596
Dirck geheel simpel en innocent 13 jr, Pancraesgen 19 jr, Engeltjen 16 jr en Cryntgen 7 jr kinderen
van Dirc Dircszn Gorter en wijlen Grietge Doenszn?
Voogden Frans Claeszn tot Noortwyckerhout bouman oudt-oom en Jan Dirckszn bouman tot
Wassenaer behoude ome
40 guldens
De kinderen zijn besproken door Quiryntge Doenendr tesamen 160 gulden alsmede 100 gulden
alleen voor Dirck.
Onderpand: huys ende erve in Marendorp gecomen van Cornelis Adryaenszn van Barrevelt
erfgenamen, belendt aen deen zyde Aelbert Corneliszn slotemaker ende aen dandere zyde Jan
Jacobszn metselaer, streckende voor uyt Marendorp tot achter aen Claes
folio 343 vo
Aelbertszn huys ende erve
folio 344
17-4-1596
Pieter 7 jr, Geryt 3 jr en Marytge 2 jr kinderen van Willem Jacobszn cuyper en wijlen Nyesgen
Pietersdr.
Voogden: michiel Pieterszn glaesmaker ome met Caerl gieliszn timmerman behoude ome.
375 gulden
De weeskinderen zullen na t overlijden van de grootmoeder van moederszyde Claesgen Gerytsdr.
wede Pieter Michielzn schuytvoerder de 100 gulden ontvangen die de vaderv thans onder zich heeft.
Onderpand: huys ende erve opte Ryn tusschen de vrouwe- ende bostelbrugge onder t ban van
folio 344 vo
overmaren Rynsyde aen deen zyde Caerl Gieliszn timmerman voors ende aen dander zyde Jacob
Aerntszn metselaer, streckende voor vuyt de Rynstrate tot achter aen Marie Jansdr Jan van Rossums
wede en een custingbrief op Dirck Corneliszn smith opte Hoochwoert van f. 1950,folio 345
26-4-1596
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Mathys 15 jr, Maria 19 jr Neeltge 10 jr en Jannetge 5 jr kinderen van Dirck Jacobszn nettebreyr en
wylen Beatrix Thysdr.
Voogden: Cornelis Claeszn schonman behoude ome en Jan Jacobszn van Dam lakenkoper
300 gulden
Onderpand: huys ende erve in de Corte Coppenhieckstege belent aen deen zyde Lodewyck
Lodewyckszn mandemaker ende an die andere zyde de waterstege streckende voor uyt de voors
coppenhieckstege tot achter in de ouden Ryn.
N.B. zie folio 471
folio 346
7-6-1596
Jacob 15 jr, Jan 6 jr, Marcus 5 jr en Judith 10 jr, kinderen van wijlen Marcus de Bul van Polinchoven in
Vlaenderen en Perynken Sarafyns
Voogden: Jan Pijl saeydrapier en Reymont Vese van Leysele in Vlaenderen saeywerker mits geen
vrunden die bovenjarig zyn alhier te vinden waren
18 ponden groot vlaems
folio 346 vo
Borg Jan Pijl
N.B. zie folio 485
folio 347
10-7-1596
Geryt 10 jr, Fransgen 17 jr overleden en Neeltgen 7 jr kinderen van Adryaen Gerytszn van Breda
cleermaker en wijlen Haesgen Anthonisdr.
Voogden: Anthonis Gerytszn alias den Herder wonende in Jherusalem grootvader en Dirck
Anthoniszn aliter Dirck van Haerlem bailluws bode van Rynlandt oome
300 gulden
folio 347 vo
Onderpand: huys ende erve op te Cellebroedersgraft belendt aen deen zyde Jan Adryaenszn
warmoesman ende an dander zyde Niesgen Cornelisdr ongehuwd persoon, streckende voor uyt de
graftstrate voors tot achter an Jan Adryaenszn warmoesman voors.
folio 348
5-4-1595
Christoffel 19 jr, Evert 16 jr en Maria 14 jr kinderen van Dirck Christoffelszn van Nieuwenhoven
wonende in de Rat? craemer en wijlen Machteldt Cornelisdr.
Voogden: Geryt Adriaenszn de Vrye oom met Pieter Jacobszn de Vrye neve
3000 gulden
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Onderpand: huys ende erve aen de Bredestraet omtrent de blauwe steen genaemt de gulden Rath?
belegen an deen zyde deurgaende Nicolaes van Bambeecke coopman ende an die andere zyde voor
Jan Balthenszn van Vliet cramer daeraen Jan Symonszn schoenmaker daer aen Maria Gijsbertsdr
daeraen Marte Jacobszn van Leest mede schoenmaker ende daeraen Geryt de Vrye voorsz
streckende voor van de Breedestraet voors tot achter met een kelder ende poorte uytgaende tot
opte volresgraft
folio 349
6-11-1596
IJsbrandt 7 Catharina 3 jr en Adriana 2 mnd kinderen van Huich Osierszn schipper en wijlen Adriana
Gerytsdr.
Voogden: Gerijt Gerijtszn schipper ome en Jan Adryaenszn warmoesman neve
600 gulden
Onderpand: huys ende erve op Cort Rapenburch belendt aen deen zyde Frans Wytezn? calcvoerder
ende an die ander zyde Jan Janszn hoedemaker byde deurgaende streckende van de strate van Cort
Rapenburch voors.
folio 349 vo
tot achter in de borrestege toe
folio 350
5-10-1596
Leonart 5, Symon 4 en Neeltge 2 jr kinderen van Dirck Jasperszn Grijp schipper en wijlen Margaretha
Lenaertsdr.
Voogden: Willem Leonartszn schipper wonende alhier en Jan Symonzn schoenmaker wonende tot
Woerden
300 gulden
Jan Symonszn zal Symon onderhouden met Lysbeth Aerts zyn wyf.
Onderpand: huys ende erve aent vrouwen kerckhoff aen deen zyde Symon Adryaenszn Cruyck
coperslager ende an dander zyde t kerckhoff voors. streckende voor van Marendorp tot achter an
Jannetje Jacobsdr en een huysgen toebehorende St Agniete clooster.
folio 351
20-11-1596
Roelof 22 jr, Claes 18 jr, Jan 9 jr, Maria 21 jr, Annetje 11 jr en Geertruyt 3 jr kinderen van wijlen
Henric Roelofszn alias Heyn Ooy schipper uit Amsterdamsche veer en Jacquemyn Claesdr met Dirck
Pieterszn timmerman haer buurman
Voogden: Cornelis Roelofszn scheepmaker tot Amsterveen oome en Pieter Huibertszn van der Mey
drapier neve wonende alhier
180 gulden
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Onderpand: huys ende erve opte ouden Ryn belendt aen deen zyde Jacob Henrickszn Coppe schipper
in plaets van Evert Janszn metselaer ende an die andere zyde Huych Corneliszn slotemaker loco
Maria Willemsdr streckende voor uyt de Rynstrate tot achter an de Burch
N.B. zie 516?
folio 352
31-1-1597
Jacob 9 jr, Willem 8 jr en Beatrix 11 jr kinderen van wijlen Reyer Janszn de Bleycker en Marytge
Jacobsdr met Cornelis Janszn den Deen haer buurman
Voogden: Jan Huygenszn Bleycker grootvader en Hubert Corneliszn bouman behoude oome
1000 gulden
Onderpand: huys ende erve
folio 352 vo
opte Coepoortsgraft aen de oostzyde aldaer omtrent de Coepoorte belent aen deen zyde
deurgaende de kyffhouffstrate ende an die andere zyde de vestslote streckende voor uyt de
coepoortstrate tot achter aen Maerten Janszn lindewever
Borg Maerten Jacobszn langevelt van Lis haer broeder
Op 27-7-1640 verklaren Jacob Reyerszn van Bleyckervelt, Willem Reyerszn van Bleyckervelt, Beatrix
Reyersdr eertyts wedywe van Jan Janszn backer alle kinderen van Reyer Janszn Bleycker en Marytje
Jacobsdr. beyde z.g. geheel voldaen en bewezen te zyn.
folio 353
21-8-1595
Dirck 16 jr, Maria 18 jr, Anna 17 jr, Dirckje 6 jr kinderen van IJsbrant Dirckszn Vysscher en wijlen
Aeltge van Brouchoven
Voogden: Foy van Brouckhoven en Wynant Scholl
Ter voldoening van de uitspraak van 16-6-1595 van Rombout Hogerbeets pensionaris van Leiden, Mr
Tobias Exalto zal de vader 1152 gulden genieten en ontvangen uit de goederen van de kinderen
afkomstig van Jan van Brouckhoven en Annetje Foyendr grootvader en grootmoeder.
Eerst 139 gulden van Claes Costerman en Mathys van Creenburch; 280 gulden van Floris van
Heemskerck; Noch van Cornelis Pieterszn Voys 2 gulden
folio 353 vo
en noch 3 gulden van dezelfde en van Philips Janszn aen de Zwietendyck 92 gulden en noch van
Jonkheer Johan van Mathenesse van Lis 47 gulden tesamen 665 gulden en het restant zal hij
aftrekken van de 3600 gulden die hy zyn kinderen bewezen heeft op 4-11-1592
folio 354
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Onderpand: huys ende erve opte Breedestraet opte oosthouck van de Corenbrugstege welc enige
dagen geleden is verkocht aan Henric Janszn van Morendael tinnegieter voor f. 4300,- en de opstale
met 50 gulden rente tsiaers
folio 355
12-3-1597
Jan 9 jr, Janneken 12 jr en Tanneken 7 jr kinderen van Christiaen Engelszn van Aecken backer en
Tanneken van der Cammen Jansdr van Mechelen.
Voogden: Jan Engelszn van Aecken backer ome van svaders zyde en Willem de Cloppere van
Crombeeck in Veurenambacht in den lande van Vlaenderen cleermaker, daer er geen vrunden van
moederszyde te krygen zyn.
450 gulden
Onderpand: huys ende erve genaemt de groenen draeck in de lange groene stege belendt aen deen
zyde Govert Jacopszn oude cleervercoper ende an die andere zyde Lodewijck de Cramer streckende
voor uyt de voors lange groene stege tot achter an terve van Jacob Warnaertszn pannebacker toe
folio 356
2-12-1596
Catherina 17 jr en Maria 15 jr kinderen van wijlen Michiel Bruyninckszn schrynwercker en Anna van
Geysteren met Johan Storm van Wena haer neve.
Voogden: Claes en Gideon Bruyninckszn omen en vervangende Hans Henrickszn van Zutphen
wonende tot Buyren behoude ome
700 gulden
folio 356 vo
Haer moeder is Anna Bruynen
onderpand: huys ende erve op Rapenburch op te houck van de Groenhasengraft belendt aen deen
zyde de voors grafstrate ende an die andere zyde de wede Dammas Willemszn streckende voor uyt
de strate van Rapenburch voors. tot achter aen Willem Dirckszn Vysschers huys ende erve.
folio 357
26-2-1597
Hans kind van wijlen Pouwels Goda en wijlen Catalyna du Bang en 4 ongenoemde kinderen van Mr
Pieter Vrancken cleermaker en wijlen Catalyna du Bang
Voogden: Glaudy Wantteryen backer tot Delf en Mr Pieter Bevel
500 gulden voor Hans te weten 300 gulden op Jan Adryaenszn bouckbinder tot Delf en
folio 357 vo
200 gulden op Geryt Jan en Janszn Adryaenszn tot Delft
De andere kinderen 1574 gulden. Verwijst naar testament van 15-8-1596 voor notaris P. Geens.
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folio 358
Huys ende erve op de nieuwe herenstraete
De moeder had een pensioen van de paltsgravinne
folio 358 vo
Onderpand zyn nieuw gebouwde huys ende erve aen de oostsyde van de Heerenstraet belendt aen
deen zyde Claes Blanckaert hovenier met 1/2 zytgevel ende an die andere zyde Adryaen Hane
zaeydrapier streckende voor van de voors Herenstraet tot achter aen een gange van Claes Blanckaert
voors.
folio 359
De 4 kinderen zyn Pieter 14 jr, Loys 7 jr, Melchior 5 en Frederik 3 jr.
folio 360
28-4-1597
Dirc 10 jr, Samuel 8 jr, Jan 4 jr, Daniel 2 jr, Marta 12 jr en Cathalyna 6 jr kinderen van Samuel Barten
geboren tot Zantwyck in Engelant vlaming, zydelakencoopman in de Coninginne van Engelant, nu
bruigom van Engeltje Pieter Jacobs van Medemblick dochter en wijlen Cathalyna Mertensdr Tyerle
van Hontschoten.
Voogden: Marten Teyeule grootvader en Pouwels Colen cleermaker, neve van moeders zyde beyde
van Hontschoten
3600 gulden
folio 360 vo
Onderpand: huys ende erve genaemt de Coninginne van Engelant aen de Corenbrug op te nyeve Ryn
aen de houck van de lange Corenbrugstege belent aen deen zyde Pouwels Adryaenszn librayer ende
an die andere zyde de voors stege streckende voir van de Rynstraete tot achter aen een huys ende
erve behorend Henrick Janszn van der Does
folio 361
28-2-1597
Pieter 23 jr, Marytje 21 jr en Dirckge 18 jr kinderen van Adryaen Adryaenszn van Leeuwen
mandemaker en wijlen Cryntgen Pietersdr.
Voogden: Jan van Velsen Dirckszn en Engel Adryaenszn mandemaker en Pietertgen Adryaensdr.
elk kind 400 gulden
Onderpand: huys ende erve daer de leeuwe uithangt opte Gansoord belend aen deen zyde Evert
Joosten scheepmaker ende an die andere zyde Jan Corneliszn cuyper streckende voor van de straete
tot achter aen Adryaen Huygenszn houtsager.
folio 361 vo
Baefgen Pietersdr wed Dirck Jasperszn tot Haerlem moeye
folio 362
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28-2-1597
Cornelis 14 jr, Adriana al gehuwd 21 jr, Neeltge 11 jr kinderen van Matheus Pieterszn schuytvoerder
op Levendael en wijlen Baertgen Jacobsdr.
Voogden: Cornelis Sebastiaenszn cuyper tot Hasertswoude behoude oom en Claes Allertszn
calckbrander burger alhier neve
240 gulden
Onderpand: huys ende erve op Levendael belendt aen deen zyde zeekere besloten poorte ende
gange deur de welcke de brouwer in de Roos, Claes Gijsbertszn Speck den decker mitsgaders
Matheus voors hun uyt ende ingang hebben ende an die andere zyde Adryana Jansdr wede Willem
Baerntszn lindewever streckende voor van Levendeel tot achter in de Brouwerye in de Roos
folio 363
25-4-1597
Dammes 10 jr en Elisabeth 6 jr kinderen van Garbrant Dammeszn bouman en wijlen Danieltge Jansdr
met Dirck Gerytszn Hoogeveen brouwer in de Spade.
Voogden: Cornelis Janszn warmoesman en Jan Janszn Gool drapier oomen
De vader behout het grote huys op de uyterste graft belent aen deen zyde de waert in de Rode
Leeuw ende aen die andere zyde Grietgen Tonisdr wede Jan Buys metselaer streckende uyt de
uyterste graftstraete westwaerts tot aen de schuyr van Pieter Adryaenszn drapier gehuwd met
Dirckgen Gerytsdr.
De weeskinderen het cleyne huysgen ooc op duyterste graft aen de oostzyde belent aen deen zyde
Mees Dircszn lindewever ende an die andere zyde de erfgenamen van Willem Aerntszn brouwer
streckende voor van uyt de uyterste graft oostwaerts tot aen de stadswalle.
Idem de tuyn tot Leyderdorp geraemt op 200 gulden en t veenlant op 50 gulden
180 gulden
folio 364
4-6-1597
Jan 15 jr, Cornelis 14 jr kinderen van Passchier de la Rue van Robais in Ryselambacht verwer en wijlen
Jeanne Joly van Doorninck
Voogden: Franchoys Huysygne en Gielis van der Brugge daer hier geen vrunden van moederszyde te
krygen zijn.
300 gulden
Borg Gielis van der Brugge
folio 365
6-3-1596
Pieter meerderj en Gerrit kind van wijlen Adriaen Pieterszn en Hillegond Jansdr.
Voogden: Pieter Adryaenszn voors en Claes Janszn.
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folio 365 vo
2800 gulden
Onderpand: huys ende erve op te Coepoortsgraft belendt aen deen zyde Zyburch Wouters kinderen
ende aen de ander zyde ten noorden Willem Pieterszn van Dobben erve in de stede van Jan Pieterszn
lindewever ende voorts westwaerts in zekere dwerssloot.
folio 367
15-2-1597
Testament van Jacob van Merwen Franszn waert in den Achterbrouc en schrynwercker en Margarita
Davidsdr van Dulmenhorst op 8-2-1595 voor notaris C.P. van Zwanenburg.
Voogd Mr Symon Franszn van Merwen schepen deser stede oom. Kinderen niet genoemd.
folio 369
21-8-1597
Pouwels 14 jr en Dormel 8 jr kinderen van Matheus de Schrijver van Antwerpen en Mr
Schoolmeester tot Rynsburch en wijlen Claertgen Heyndericksdr. van Antwerpen.
Voogden: Hubert Janszn de Ray cleermaker met Huych Heynrickszn knoopmaker daer hier geen
vrunden zijn te bekomen
24 gulden
folio 369 vo
26-8-1597
Anthony 18 jr, Abraham 16 jr en Sara 14 jr kinderen van wijlen Henrick Tuyts Henrickszn van
Antwerpen letterzetter en wijlen Margareta Kouterbeek.
t bewys wordt gedaan door Cathelyn Jansdr Rademaker van Antwerpen de 2e vrouw.
Voogden: Jan van ... kousmaker van Brussele met Jacob van Schynen craemer van Antwerpen
wonende beyde tot Delft cousins.
100 gulden alsmede 25 ponden gelegateerd bij Margaretha heurl moeders moeder by testament van
17--10-1584 voor S. van Corput notaris te Antwerpen.
folio 370
Onderpand: huijs ende erve in de corte Diefstege belegen aen deen zijde Jacob Vrausert? letterzetter
ende aen dander zyde Geryt Henricszn Schaeck streckende voor vuyt de stege tot achter aen de
voorn. Geryt Schaecks huys ende erve
folio 370 vo
29-8-1597
Jan 13 jr, Marcus 12 jr, Pieter 4 jr, Janneken 10 jr, Margaretha 8 jr, Mayken 10 maanden kinderen van
Jan Paling van Oostvleten in Veurambacht omtrent Poperingen schoenmaker nu gehuwd met
Peryntgen Versalle en wylen Janneken Conincx Christiaenszn van Poperingen
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Voogden: Christiaen de Koninck van Poperingen saydrapier ome met Jan Bovery van Poperingen
saydrapier en Franchoys Thorts? van Ypre drapier beyde neven van smoeders zijde
1000 gulden
Onderpand: huys ende erve omtrent de Roode Steen in Marendorp belegen aen deen zyde ten
oosten Pieter Lorys Spey
folio 371
metselaer met syn huys genaemt t gulden hooft, ten westen Wermbout Janszn tinnegieter,
streckende van uyt Marendorp suytwaerts tot aen de huyse van Pieter Janszn couckebacker
folio 371 vo
Jan 22 jr, Lourys 20 jr, Claes 14 jr en Neeltgen 25 jr gehuwd met Quiryn Corneliszn Capiteyn
lindewever en kinderen van Harmen Janszn lindewever en wylen Adriaentgen Lourisdr.
Voogden: Jan Louriszn veerman tot Sevenhoven en Jan Corneliszn wonende te Haerlem
700 gulden
Onderpand: huys ende erve op te uyterste graft ten noorden Dirc Corneliszn blaeu poortier
folio 372
ten zuyden Henric Janszn timmerman streckende voor uyt de voorsegde grafte straete oostwaerts
tot achter aen der stede veste ofte walle.
folio 372 vo
14-4-1598
Adryen 18 jr, Willem 16 jr, Claes 9 jr, Eemsgen 24 jr, Beatrix 23 jr, Neeltgen 20 jr, Maria 14 jr kinderen
van wylen Cornelis Willemszn zuyvelcoper en Aeltgen Adriaensdr.
Verwyst naer testament van 18-10-1583 voor W. Oudevliet
folio 373
17-9-1597
Jan Paedts van Poelgeest Corneliszn. heeft op 15-10-1594? verleden voor S. v.d. Wuert te Leiden ten
behoeve van Philipsgen Anthonisdr Claes Janszn Bussyns dienstmaegt 5 rentebrieven: by kinderloos
te overlyden van haar komen de brieven aan de arme weeskinderen van Leyden: een brief by Hubert
Jacobszn en Clara Jansdr Jan Hey Warnaertszn weduwe syn schoonmoeder groot 24 gulden van 17-91552; een van Hubert Jacobszn tinnegieter en Jacob Huybert syn vader groot 24 gulden van 20-71555
folio 373 vo
een losrente op Marten Corneliszn in Voorhout met Mees Corneliszn zyn broeder groot 12 gulden
van 3-12-1546; en op Adryaen Maertenszn op te Mors in Oestgeest groot 9 gulden van 17-3-1563;
een op Maerten Willemszn groot 3 gld van 2-11-1552
folio 374
20-12-1597
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Arent 9 jr kind van Johan van Veen en wijlen Duyfken Arentsdr van Tetroede
Voogden: Cornelis Arentszn van Tetroede brouwer in den Eenhoorn oome en vervangende Willem
Willemszn Ouwelant brouwer in de Lelye behoude oome.
folio 374 vo
1600 gulden
folio 376 vo
Henric Gerritszn van der Een borg zyn zwager
folio 377 vo
30-1-1598
Franchoys 12 jr, Abraham 10 jr, Pieter 4 jr, Sara 5 jr en Cathalina 16 maanden kinderen van Franchois
Heysique van Nyenkerck in Vlaenderen coopman en wijlen Cathelyna Houcke filia Mahieu Houcke
van Hontschoten.
Voogden: Claes de Houcke zydelaekencoper oome en David Questia velleploter behoude zoon van de
voorn. Franchois
Gemeen de goederen in Vlaenderen tot het einde van de oorlog.
2500 gulden
folio 378
Borgen: Marten Fyeulie coopman en Pieter van Zoemeren laekencoper
folio 378 vo
Jan Heyseque is voorzoon van Francois
folio 379
4-2-1598
Willem 17 jr, Jeremia 14 jr, Huygh ... jr, Abraham 5 jr en Anneken 11 jr kinderen van wijlen Doctor
Jeremias Bastingius en Anna Theunemans met Franchoys Heyseque van Nieukerken in Vlaenderen
coopman
Voogden: Jacques de Starke van Ypere neve van svaders zyde en Adriaen Theunemans coopman
Verwijst naar testament van 1-9-1581
1500 gulden met 500 gulden die de stiefvader ontvangen heeft blijkens akte van 21-1-1598 van Jan
Floris Bruining te Amsterdam.
folio 380
Borgen: Franchoys Heyseque en Claes Houcke zydelakencoopman en Pieter Christiaenszn beyde van
Hontschoten coopman en Davidt Questia van Ypere velleplooter
folio 381
20-2-1593
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Davidt 4 jr en Sara 5 jr kinderen van wijlen Lyon Noble backer en Thomastineken Gielisdr de Quecker
Voogden: Pieter Malbesyn saydrapier behoude neve mits geen verdere vrunden voorhanden, Samuel
Bertghen zydelakenkoper
150 gulden
Borg: Samuel Berthen
folio 382
13-2-1598
Christiaen 13 jr, Susanne 11 jr en Jacquemyntge 8 jr kinderen van Vedaest? de Waele saydrapier
geboren te Hillen in Vlaenderen en wijlen Jacquemijntgen Cornelisdr de Koth van Hontschoten.
Abiquel 5 jr en Josyne 3 jr bij zijn 2e huisvrouw Neeltke Ryckewaerts van Hontschoten.
Voogden: Cornelis de Waeke van Hille voors saywerker behoude oome Anthonis de Swarte van
Hontschoten saywerker neve over de voorkinderen en Guillaume Vaesche van Armenseel uyt
Asselambacht saycammer behoude ome en Passchier Boy van Hontschoten warmoesman
bloedverwant van de nakinderen.
De voorkinderen 150 gulden
folio 382 vo
De nakinderen 100 gulden
Gemeen de goederen in Vlaenderen
De twee nakinderen zullen worden opgevoed door Janneke Ryckaerts gehuwd met Guilaume
Vaesche moeye
folio 383
Onderpand: 3 nieuwe geboude huysen en hare erven neven elkander in de Kyfhouffstrate belegen an
die een zyde ten oosten deurgaende Pieter Claeszn laeckendrapier ende ten westen Pieter Godschalk
saydrapier in de stede van Cornelis Floren metselaer streckende voor uyt de kyfhouffstrate tot achter
aen de vestsloet deser stede.
folio 384
26-6-1598
Franchyn 6 weken zn van Cleys Ganne van Poperingen saydrapier en wijlen Franchyntken Backers
Nicasiusdr. van Poperingen.
Voogden: Marten de Backer saywercker oome en Lourens Pelgrim wollecammer neve beyde van
moederszyde geboren te Poperingen
30 ponden groot vlaems
De helft van alles wat de moeder is opgekomen bij overlijden van Nicasius de Backer haer vader in
Vlaenderen twelk onder berusting is van Franchyntken Brulmers weduwe van Nicasius voors. tot
Yperen in Vlaenderen de grootmoeder.
folio 384 vo
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Borgen: Pieter Pieterszn Veecke drapier wonende in de huysinge genaemt Poperinge ende Jan de
Droege makelaar
folio 385 vo
26-6-1598
Cornelis 22 jr kind van wijlen Harck Joostenszn tinnegieter en Adriana Cornelisdr.
Voogden: Evert Joosten scheepmaker ome en Aper Zegers tinnegieter zwager gehuwd met Hadewi
Harckdr?.
Verwijst naar testament van 28-4-1593.
Joost is meerderjarig.
1368 gulden.
folio 386
Onderpand: 4/6 parten van huysinge ende erve aen de nieuwen Ryn by de Corenbruge genaemt de
Scheurkan belegen ten oosten Willem Corneliszn Tybout ende ten westen de erfgenamen van
Cornelis Corneliszn in de Bock corencoper streckende voir uyt de voors.
folio 386 vo
nieuwe Rynstrate zuytwaerts in sekere stege genaemt t heck
folio 387
1-7-1598
Cornelis 21 jr, Dirck 19 jr, Pieter 5 jr, Thys 2 jr, Gooltgen 16 jr, Marytgen 14 jr, Dieuwertgen 12 jr en
Geertgen 9 jr kinderen van wijlen Symon Corneliszn Crul warmoesman en Marytgen Dircksdr met
Claes Pieterszn Sorch warmoesman.
Voogden: Dirck Dirckszn Block warmoesman behoude oom en Jan Adriaenszn warmoesman als
procuratie hebbende van Cornelis Corneliszn potbacker neve
1200 gulden
folio 387 vo
Bij hetrouwen nog 400 gulden extra
onderpand: een morgen warmoesland in Leyderdorp ten noorden de Rijn ten oosten Cors Adriaenszn
van Stenevelt en de moeder selfs ten zuyden Gijsbert Gijsbertszn mede warmoesman ten weste de
broere? sloot.
folio 388
De weduwe bewijst de morgen warmoesland voor schepenen van Leiderdorp
folio 388 vo
22-1-1599
Jan 12 jr, Daniel 9 jr en Sara 6 jr kinderen van wijlen Gielis van der Mepe drapier van Steenvoorde in
Vlaenderen en Franchyntgen Gielisdr Zuellooff van Hontschoten.
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Voogden: Cornelis Zuellooff zaydrapier oudt-oome en Dionys de Cock schoolmeester neve beyde
geboren te Hontschoten daer in Holland en Zeeland geen vrunden van vaderszyde te bekomen zyn
60 ponden groot vlaems = 360 gulden
folio 389
Gemeen de goederen in Vlaenderen.
folio 390
17-2-1599
Willeboort 11 jr, Margreta 13 jr, Elysabeth 5 jr en Aeltgen 3½ jr kinderen van Marten Willeboirts van
Stopenburch en wijlen Anna Geritsdr van Tetroede
Voogden: Jonas Gerritszn van Tetroede tinnegieter oom en Henric van Geen heemraetsbode van
Rynlant behoude oome
1600 gulden
Margriete is gebrekkig kan haar arm niet gebruiken en krygt 200 gulden extra
folio 390 vo
t gedeelte van 18 morgen leenlandt in Achthoven gebruyct by Symon Henrickszn en by Jonkheer Joris
van Cats gehuwd hebbende Jonffrou Christina Jacobsdr van Noorden in lyftocht beseten als
henluyden by sententie definitieve uyt het proces jegens Corn. van Noorden Pieterszn hangende
voor de Hoge Rade.
Onderpand: 3 huysen en erven teene daer de vader in woont op te Vliet belegen an die een zyde t
volgende nye huys ende erf ende an die andere zyde Claes Jans Verhooch timmerman van Delft
streckende voor uyt de straet van de Vliet tot achter aen Pancras Janszn timmerman.
folio 391
het nye huys ende erve mede opte Vliet belegen an die een zyde Job Huygenszn eertyts
schoenmaker ende an die andere zyde t voorgaende huys ende erve by Marten Willeboirts self
bewoont streckende van uyt de Vlietstraete voors tot achter aen tachterste huys by de vader voors
bewoont.
Item noch een huys ende erve op Rapenburch omtrent de Vlyetbrugge belegen an de een zyde
Pancras Jacobs timmerman ende an die andere zyde Joris Marchielis schoenmaker streckende voor
uyt die strate van Rapenburch tot achter aen t huys door de vader zelfs bewoont.
folio 391 vo
19-6-1599
Jan 13 jr, Jacob 11 jr en Pieter 8 jr kinderen van Jan Malbesyn saydrapier van Poperingen overleden
te Leiden op 15-11-1598 en Christina Anthonisdr Baele geboren tot Poperingen.
Voogden: Pieter Malbesyn van Poperingen saydrapier oome en Jan Barnaert van Hontschoten
saeywerker behoude ome.
1500 gulden
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folio 392
Al de goederen in Vlaenderen gemeen en onverdeelt.
Borgen: Maerte Fyenke van Hontschoten coopman en Jacob Claeszn van Nyeupoort in Vlaenderen
saeydrapier warandeerder deser stede
Onderpand van Maerte Fyenke huys ende erve in de Corenbrugstege by hem gecoft van de
erfgenamen van Jan Paets van Poelgeest belegen an die een zyde voor Cornelis Dirckszn smit
daeraen Pieter (niet ingevuld) corencoper ende daer aen Claes Sebastiaenszn smit ende an die
andere zyde voor Reyer Henrickszn stoeldrayer daer aen Barbara Huygendr wede Frans Pieterszn
gool tinnegieter
folio 392 vo
ende daeraen Maria Jansdr. verwaerierder streckende voor uyt de voors Corenbrugstege tot achter
aen derve van Pieter van Eyndhoven en de wede? van Claes Sebastiaenszn.
folio 393
2-7-1599
Dirck 6 jr, Aeltge 22 jr, Ermtge 18 jr, Catharina 14 jr en Anna 7 jr kinderen van wijlen Pieter Dirckszn
de Vries boomgaertsman en Fytgen Adriaensdr nu gehuwd met Marten Adriaenszn van Berchen
laeckenbereyder
Er zyn geen vrunden hier te vinden; voogden Mr Jan Dirckszn van Velsen met Tymon Jacobszn
tinnegieter
250 gulden
folio 393 vo
Onderpand: huys ende erve op te Hoygraft belegen an die een zyde Jan Aertszn seemtouwer ende an
die andere zyde Aernt Janszn van Griecken streckende voor uyt de straet van de Hoygraft tot achter
aent huys van Jan Aerntszn voors.
folio 394 vo
14-7-1599
Gerrit 10 jr, Cornelis 4 jr kinderen van Cornelis Corneliszn de Haes wonende in de Marsmanstege in
de huysinge genaemt de Zeeman en wijlen Marytgen Claesdr. van Dorp met Cornelis Gerritszn de
Haes syn vader.
Voogden: Jan Claeszn van Dorp bouckdrukker en Gerrit Claeszn van Dorp drapier omen en Catharina
Simonsdr. hun moeder.
Verwijst naar huwelijkse voorwaarden van 22-5-1587 voor schepenen van Leiden en testament van
18-6-1589 voor notaris W. van Oudevliet
folio 395
3000 gulden
folio 395 vo
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Onderpand: huys ende erve de Zeeman
folio 396
in de Maersmanstege belent aen deen zyde Gerrit Pieterszn in de Pot corencoper ende an die andere
zyde Willem Janszn Vermeer beyde deurgaende streckende voor uyt de voors. Marsmanstege tot
achter in de Sackstege
folio 396 vo
23-7-1599
Oude Cornelis 11 jr, jonge Cornelis 6 jr, Elisabeth 8 jr en Neeltge 4 jr kinderen van Claes Corneliszn
molenaer en wijlen Beatrix Cornelisdr.
Voogden: Jan Corneliszn wagemaker oom en Cornelis Vincentszn wyelmaker behoude oome
400 gulden waarvoor hij overlevert een custingbrief van Delft by Geryt Janszn Groenlandt backer
mitsgaders Cornelis Claeszn Schol passementwerker bij de oude kerck en Borgert Faeszn? viscoper
als borge ten behoeve van de voors. Claes Corneliszn namens zyn vrouw de dato 19-4-1595
inhoudende pro resto 710 gulden gesproten uyt de uytcope van 1/5 part van een huys ende erve te
folio 397
Delft aen de oostzyde van de Noorteynde
folio 397 vo
Onderpand: huys ende erve in de Weddesteech omtrent de witte poort belegen an die een zyde
Cornelis Claeszn molenaer ende an die andere zyde de walle deser stede streckende uyt de voors
stege tot achterin de vestsloot
De helft van de corenwintmole staende omtrent de witte poort by de publicaen op deser stede vest
daeroff Huybert Corneliszn molenaer de wederhelfte heeft.
folio 398 vo
7-8-1599
Rolandt 22 jr, Jan 19 jr, Marinus 17 jr kinderen van wijlen Willem Gerritszn van Duyvelant en Anna
Christoffelsdr die eerder weduwe was.
Voogden: Jan Gerritszn van Duyvelant met Mr Joost van Duyvelant Geritszn gebroeders beyde
oomen
Verwijst naar testament van 4-3-1599 C. van Zwanenburg
folio 399
1800 gulden
Onderpand: huys ende erve an de Bredestraet eendeels door haer bewoont en eensdeels verhuurt
belegen an die een zyde voor Pieter Dammaszn bontwercker ende daer an Jeroen Gerytszn
antycksnyder? ende an die andere zyde voor Hans die bontwercker met de huysinge geheten de
Pluym ende daeraen meer anderen streckende voor uyt de bredestraet tot achter opte Volresgraft.
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De moeder verklaart nog dat zy haar 1/4 en 1/24 part van 40 morgen lant in Overyssel in Vollenhove
genaemt de Putte gecomen van myn heere Pod ... niet sal vercopen
folio 399 vo
Een schultrentebrief op Willem van Craecken van der Laen groot jaerlijks 21 gld 5 st van 16-12-1595
gecomen bij transporte van Mathys Hermanszn van Creenburch
Als willig 575 gulden overt restant van de 2 laatste lantcustingbrieven over maes sprekende op
Breeman wonende tot Middelharnis
Nog 3 laatste custingen sprekende op Frederik Frederiks in den Haeghe
folio 400 vo
18-8-1599
Pieter 7 jr en Marytge 9 jr kinderen van Jacob Pieterszn schrynwercker of backer en wijlen Elysabeth
Cornelisdr.
Voogden: Gijsbert Corneliszn Schaeck oom en Cornelis Dammaszn timmerman behoude oome
600 gulden
folio 401
Onderpand: huys ende erve in de Nobelstraet belegen an die een zyde Gijsbert Corneliszn Schaeck
ende an die andere zyde Cornelis Joostenszn schoenmaker streckende voor vuyt de Nobelstraet tot
achter aen Gijsbert Schaeck voors.
folio 402
8-7-1599
Gielis 23 jr, Cornelis 17 jr, Jan 16 jr, Aeltje 21 jr, Annetge 14 jr en Jannetge 10 jr kinderen van wijlen
Dirck Gieliszn en Barbara Quirynsdr. met Hans Quirynszn schrijver? der Hoogwoertsche poort haer
broeder
Voogden: Frans Gieliszn tot Ysselstein oom Frans Adriaenszn brouwer in de scheurkanne aen
Marenbrugge neve alsmede Barbara en Marytge haer voljaerde kinderen
150 gulden te nemen van Jan Gijsbertszn eertyts cruydenierder
folio 402 vo
met 312 guldens haer aengecomen by testament van Cornelis Gieliszn Dirck Ottenszn hun oom welke
op rente gezet zyn te weten 192 gulden onder Geryt Symonszn Zaeyck en als principael Huyg
Dirckszn. lindewever met Claes Corneliszn steenbacker als borge belopende tsiaers 12 groot
120 gulden onder de weesk. zalr vader ad 7 gulden 50 tsiaers.
folio 403
48 gulden
folio 403 vo
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Onderpand: huys ende erve op te Corte Nye straet belegen an die een zyde Pieter van Eyndhoven
procureur deser stede ende an die andere zyde Gysbert Janszn van Steyn laeckenbereyder
streckende van uyt de corte nye straet tot achter t huys van Claes Sebastiaenszn eertyts smit
folio 404
3-9-1599
Jan 11 jr, Geryt 4 jr en Daniel 1/2 jr, Anna 14 jr, Janneke 7 jr en Catharina 6 jr kinderen van Geryt van
der Castelle van Comene in Vlaenderen en wylen Josyna Barteleus van Commeren in Vlaenderen
Voogden: Jan de Block carmosynverwer en Jan de Lange van Belle cleermaker zo hier te lande geen
vrunden van smoeders zyde te vinden zyn
216 gulden
folio 404 vo
De goederen in Vlaenderen blyven gemeen en onverdeelt.
Onderpand: huys ende erve het welk is gecoft van Jan de Block voornoemt in de Corte raemstege
belegen an de een zyde Jan de Lange van Belle voors ende an die andere zyde Pieter Longespey
metselaer streckende van uyt de Corte Raemstege tot achter aent erve van Claes Ryckaert
folio 405 vo
8-5-1598
Annatken 14 jr kind van wylen Willem Corneliszn Tou rietdecker en wijlen Marytgen Jansdr.
Het bewys wordt gedaen door de 2e vrouw Anna Cornelisdr
Voogden: Jan Willemszn zeemtouwer behoude oome van svaders zyde en Jan Dirckszn bode mette
roede neve van smoeders zyde
300 gulden voor moeders bewys van dato 13-12-1585 en eerst met een obligatie op Jan Willemszn
voors. van 100 gulden een losrentebrief van 4 car. gulden op Jan Corneliszn wonende aen de
goutsluys van 24-2-1589 en 100 gulden an gelt die Willem Corneliszn Vrouling tot Delft broeder van
Anna Cornelisdr. voors
folio 406
moet betalen en 33 gulden 12 st 8 pen.
Anna Jansdr wollenaeyster moeye
vaders versterf 300 gulden
folio 406 vo
Onderpand: huys ende erve op St Pieters kerckgraft
folio 407
8-1-1599
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Jacob 16 jr, Andries 15 jr, Adriaen 9 jr, Juriaen 6 jr, Jan 4 jr, Robbrecht 3 jr en Laurens 8 maanden,
Maria 17 jr, Delyaen 13 jr, Dirckgen 11 jr en Neeltgen 7 jr, kinderen van Adriaen Erasmuszn
laeckenberyder en zyn 2e huysvrouw wijlen Annetgen Adriaensdr.
Voogden: Adriaen Claeszn cleermaker en Adriaen Adriaenszn timmerman neven
300 gulden
folio 407 vo
Onderpand: huys ende erve met 2 nieuwe achterhuyskens en heure erven in St Joris stege belent ten
noorden voor Jacob Adriaenszn lindecoper ende daer aen Adriaen Willemszn backer ende an die
andere zyde Adriaen Tyszn boomgaertman streckende voor uyt de voors stege tot achter in de
Craewelstege
folio 408 vo
12-11-1599
Claes kind van Job Claeszn baggerman of bouman; de erfenis is opgekomen van Jan Symonszn
boumans weeskinderen
t huys aen de beestenmaerckt
12-11-1599 deling voor schepenen van Leiden door Cornelis Floriszn metselaer voor hem selven,
Willem Joppen bouman met Cornelis voorsz. voogd van Claes Joppen, Willem Joppen voorsz. halve
broeder, erfgenamen van Hillegont Jansdr laetste nagelaten dr van Jan Symonszn bouman en
Marytge Pietersdr beyde zaliger ged. van svaders zyde voor de 1/2 en Maerten Pieterszn int lant van
Goes in Zeelant, Pieter Mathyszn gehuwd met Engeltje Pieters tot Leiden, Jan Willemszn Worter tot
Zoeterwoude en Maerten Pieterszn nog als voogd van de 3 kinderen van zyn broer Willem Pieterszn
n.l. Pietertje, Neeltge en Betgen Willemsdrs. erfgenamen van Hillegont Jansdr van Jan Symonszn
folio 409
en Marytje Pietersdr van smoeders zyde
Cornelis Floriszn en Claes Joppen een huys in Jan Vosschenstege by de Cabbelliaeu brugge belegen
aen deen zyde Cornelis Floriszn voorsz. ende an die andere zyde de graft streckende uyt de stege tot
achter aen de thuyn van Pieter Thoniszn en Cornelis Floriszn met de helft van 154 gulden en moet
betalen aen Marten Pieterzn cs 400 gulden daer dit huys betaelt is.
Maerten Pieterszn en Ingetje syn suster en broeders kinderen een huys in de Kyffhouff belent aen
deen zyde Pieter Godschalckszn ende an die andere zyde wijlen Maerten Janszn streckende uyt de
Kyffhouffstraete tot in de vestgrafte met de 1/2 van 159 gulden
folio 410 vo
Pieter 22 jr, Hendrik 20 jr, Annetgen 14 jr kinderen van wijlen Dirck Pieterszn geseyt Veenvos en
Catharina Jansdr nu gehuwd met Claes Henrickszn lindewever.
Voogden: Clemment Janszn schout Ter Aar behoude oom en Pieter Jacobszn de Vries op dachtergraft
folio 411
180 gulden
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Onderpand: huys ende erve op tachtergraft
folio 411 vo
ten noorden Willem Symonszn van der Wilde en ten zuyden Cornelis Mathyszn timmerman
streckende van uyt de straete van de achtergraft tot achter aen deser stede vestsloet
folio 412 vo
3-12-1599
Jan 13 jr, Davidt 11 jr, Susanna 4 jr kinderen van Liewijn van Crombrugge van Gent greyndrapier en
wijlen Pieryntgen Jans Plansoen van Ronse
Voogden: Willem van der Broucke Keethscheerder en Jan Bilevelt passementwercker naeste vrunden
18 ponden groot vlaems
Gemeen de goederen in Vlaenderen
folio 413
Onderpand: seekere rentebrieve sprekende op verscheidene personen in Ronse in Vlaenderen
Borg: Andries van Ortigem van Gent zeemtouwer
folio 414
8-12-1599
Maria 2 jr en Elysabeth 1/2 jr kinderen van Gielis Elsevier Loyszoon bouckverkoper en wijlen Anna
Joostendr Harthals
Voogden: Joost Harthals grootvader en Daniel Rogge neve
400 gulden
folio 414 vo
Onderpand: huys ende erve aen de Breedestraet belent aen deen zyde Joost Harthals ende an die
andere zyde t gemeentlantshuys van Rynlant streckende voir van de Bredestraet tot achter aent
brugge over de volresgraft
Borg: Louis Elsevier pedel deser stede universiteyt en bouckverkoper syn vader
folio 415
copie testament van IJsbrant de Bye Pieterszn en Beatrix van Montfoort Claesdr.
By overlijden van IJsbrant zonder kinderen dan alleen naar zijn erfgenamen de goederen die hij ten
huwelijk
folio 415 vo
heeft aangebracht.
Zijn vrouw de douwarie die haar ouders volgens de huwelijksvoorwaarden zouden ontvangen.
Bij overlijden van Beatrix zonder kinderen dan IJsbrant als legaat de huysinge opte nuwe Ryn
beneffens de Carnemelkcxbrugge streckende voir van de Ryn tot achter aen de Nyewe straet ten
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noorden de huyse van Arent Corneliszn mandemaker en wyders aen de Carnemelkbrugstege ten
zuyden aen Jan Jochemszn.
De langstlevende is voogd of voogdesse.
folio 416 vo
De langstlevende de helft van de vruchten indien kinderen.
folio 417 vo
besloten testament; getekent met signetten
folio 418
Anno 1599 het tekenen is enige dagen uitgesteld daer Beatrix Claesdr van een jonge soon verlost is
en met de craem verrast was op 27-8-1599.
folio 418 vo
notaris J. van Tetroede
folio 420
Beatrix is overleden nalatende 2 kinderen. IJsbrant moet inventaris overleggen.
folio 421 vo
De weesmeesteren zullen zich gedragen naar de uiterste wil van IJsbrant
folio 422
Dirck Jacobszn van Montfoort is grootvader van Nycolaes 5 maanden en Maria 2 jr.
Voogden: Adriaen Arentszn van Leeuwen behoude oudt-oom en Jan Dirckszn van Montfoort oom op
14-1-1600
folio 422 vo
16-2-1600
Adriaen 6 jr, Jacquemyntge 10 jr en Petronella 1 jr kinderen van Robert Hennelo en wijlen Catherina
Pieters de Questroy.
Voogden: Pieter de Quesnoy oom; verder geen vrunden
900 gulden
folio 423 vo
borgen: Jacob Hennelo broer en Daniel van der Voorde swager van de vader
folio 424 vo
16-1-1600
Quiryn 17 jr, Aert 15 jr, Jacob 5 jr, Clara 14 jr en Neeltge 8 jr kinderen van wijlen Symon Quirynszn
Gorter capiteyn van de schuttery en wijlen Ermtgen Jacobsdr.
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Voogden: Geryt Jacobszn leydecker van Haerlem oom en Daniel Aelbertszn taefellaeckenwever en
Mees Corneliszn backer beyde behoude oomen.
Er is gemeen een gortery (3/4) met Hillegond Quirynsdr (1/4) zuster van Symon
folio 426
28-1-1600
Jan 5 jr en Abraham 2 jr kinderen van wijlen Thomas Meeszn van der Linden en Weyntgen Jansdr nu
gehuwd met Daniel Pieterszn van Groenevelt.
Voogden: Cornelis Adriaenszn van Surendael bierdreger en Gosen Gerijtszn glaesmaker
Verwijst naer testament van 26-10-1599 voor P. Gheens
300 gulden
folio 426 vo
Dit geld comt van de verkoop van een huys op te houc van de St Jacobsgraft
Weyntje woont op de Turfmarct.
Onderpand: 1/2 huys ende erve op de houc van de St Jacopsgraft
folio 427
aen Steenschuyer belent aen deen zyde Claes Willemszn van Warmonde burgemeester ende aen
dander zyde de strate van St Jacobsgraft streckende voor uyt de straete van Steenschuyer tot achter
aen Jan Jans backer huys ende erve
folio 427 vo
3-3-1600
4 ongenoemde weeskinderen van wijlen Thymon Meeszn van der Linden bode metten roeden en
wijlen Neeltgen Adriaensdr.
Voogden: Jan Dirckszn houtcoper en Wijbrant Thadeuszn capiteyn
vaders versterf 750 gulden.
folio 428
Borg Jacob Janszn eertyts stadssmith wonende aen de Bredestraet by de Diefstege
Onderpand Groenevels aandeel van 3/14 part van nyene huys ende erve aen Steenschuyer opte houc
van de St Jacopsgraft belendt aen deen zyde Claes Willemszn blauverver burgemeester ende an de
andere zyde St Jacobsgraftstrate streckende voor uyt de straete van Steenschuyer tot achter aan Jan
Janszn backer huys en erve
folio 429
19-1-1600
Cornelis 9 jr, Claes 7 jr en Jacob 4 jr kinderen van wijlen Allart Claeszn van Leiden overleden tot
Stockholm in Zweeden en Brigitta Mathysdr van Wibor in Vuurlant int Rijk van Zweeden
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Voogden: Willem Govertszn van der Aer verwer en Geryt Arentszn de Man backer en soutsieder
Allert Claeszn is voor 750 gulden beschadigde borg van Joachim Agniet coperslager (reeds betaald
aan Casper Loyen tot Stockholm)
600 gulden
Verkocht is een huys ende erve genaemt de cleyne werrelt bij de Reynsburger poorte voor 1950
gulden, waarvan de moeder en de kinderen elk de helft krijgen.
folio 430 vo
4-1-1600
Cornelis Cruyt de jonge 4 weken kind van Cornelis Cruyt Corneliszn huydevetter en wijlen Maritge
Gijsbertsdr.
Voogden: Frans Franszn stiefgrootvader oock huydevetter wonende tot Amsterdam en Jan Corneliszn
schoenmaker behoude oudt oome tot Dordt
200 gulden
folio 431
Borgen: Luytgen van den Broucke wede Cornelis Cruyt syn moeder en Steven Mathyszn huydevetter
zwager van Cornelis Cruyt Corneliszn.
folio 432
29-3-1600
Jan 7 jr, Cataryna 10 jr kinderen van wijlen Clais Janszn van den Booch zeemtouwer en Jannetge
Jansdr van Amsterdam daarna gehuwd met Cornelis Hubertszn witmaker.
Voochden: Andries Reyerszn bruycker behoude oom en Balthen Janszn van den Booch nu overleden
oome.
1000 gulden
onderpand: huys ende erve op te Hoygraft ten noorden Jan Adriaenszn witmaker en ten zuyden voor
Pieter Adriaenszn drapier en daer aen Tryn Jansdr.
folio 433
5-3-1600
Machelina 5 maanden dr van wijlen Michiel Thoniszn? saydrapier en Magdalena Cornelisdr Steen van
Comene
Voogden: Franchoys Thonis doude grootvader en Franchoys Thonis de jonge ome beyde
saydrapieren
50 gulden
folio 433 vo
Borg: Cornelis Steen cousbreyer haer vader
folio 434
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29-3-1600
Syetis 6 jr, Anna 20 jr, Mayken 15 jr, Barbara 8 jr kinderen van Sebastiaen de Roy van Brussel,
huyvetter en wijlen Elysabeth Celemaert van Brussel
Voogden: Marten Willeboirtszn van Stopelenburcgh huydecoper en Pieter Gerrardt vleyshouder
mitsdien de Roy verclaerde alhier anders geen vrunden van smoeders zyde te zyn dan Andries
Appelman die hy onbekwaam achtte.
verwijst naar testament van 8-7-1598 voor P. Geens waarin verdeling.
Onderpand: huys ende erve met de huydevetterye in de Veststege belendt aen deen zyde der stede
vestsloot ende aen dander zyde voor de voors. Andries Appelman daer aen Maerten Jacobszn
karpetmaker streckende voor vuyt de voors.
folio 434 vo
veststege tot achter aen de Comansstege
Christiaen Smit gehuwd met Anna de Roy heeft gelicht op 10-9-1609
folio 435
3-5-1600
Cecilia 12 jr dr van wijlen Claes Wiggerszn cuyper en Ermtge Cornelis Geryt Egbertsdr met Claes
Adriaenszn brouwer ordinaris tresaurier en Geryt Willemszn wyncoper hare omen
Voogden: Cornelis Gerytszn cleermaker met Cornelis Paets Pieterszn brouwer neven
700 gulden
folio 435 vo
Onderpand: huys ende erve op St Jacobsgraft belendt aen deen zyde Geryt Dirckszn van Weesp ende
an die andere zyde Cornelis Meynartszn warmoesman streckende voor van de voors St Jacobs grafte
tot achter aen Jan Toniszn wede
folio 436
7-1-1600
Clementia 7 jr en Petronella 2 jr kinderen van wijlen Frans Pieterszn Gool tinnegieter en Barbara
Huygendr.
Verwijst naar testament van 7-10-1598 voor C.P. van Zwanenburg
Voogden: Dirck Pieterszn Gool casteleyn van de Hove van Hollandt in den Hage en Egbert Pieterszn
Gool beyde ome en Adriaen Dirckszn Gool oudt-oom
voogden gaan accoord met het testament
folio 436 vo
600 gulden
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Onderpand: huys ende erve op te Corte Nyestraet belent aen deen zyde Maria Jansdr ongehuwde dr
vetwarierster ende aen dander zyde Jannetje Claesdr wede Jacob Ottens hopmeter streckende voor
uyt de corte nyestraet tot achter aen Maerten Tyeule erve toe
Twee losrentebrieven deen by Maerten Adriaenszn Boy groot 12 gld tsiaers te lossen met 200 gulden
van 22-1folio 437
1594 en de andere by Joost Claeszn in de Laegewaert tot Coudekerck van 25 gulden te lossen met
400 gulden van 8-4-1597
folio 437 vo
7-1-1600
Pieter 4 jr, Jaepgen 9 jr en Marytge 6 jr kinderen van wijlen Claes Pieterszn Gool osseweyer en
schoenmaker en Neeltgen Adryaen Simonsdr.
Voogden: Dirck Pieterszn Gool casteleyn van de Hove van Hollandt in den Haege en Egbert Pieterszn
Gool beyde ome
Verwijst naer testament van 11-11-1599 voor C.P. van Zwanenburg
Moeder wil hertrouwen
onderpand: 4 morgen in Soeterwoude in 2 campen
Een campe leenlants te houden van de grave van Aremberge aen de zuytzyde van de Heul in
Soeterwoude.
6½ morgen
folio 438
gecomen van Margrieta Claes Dirck Gooldr.
11-1-1600
Zekerheidstelling te Soeterwoude i.v.m. uitkering van 3000 gulden
folio 440
24-5-1600
Barent 21 jr wonende te Weenen in Oostenrijk en Tryntje 19 jr kinderen van wijlen Jan Barentszn
Riemeling en Catherina Claesdr.
Voogden: Adriaen Janszn van Riemeling schipper en vervangende Pieter zijn broeder backer,
voljaerde kinderen van Jan Barentszn en Commertje Jansdr zijn eerste vrouw en Jan Janszn
cleermaker.
De helft van een huys
folio 440 vo
in de Maersmanstege belendt aen deen zyde Cornelis Gerijtszn de Haes ende an die andere zyde
Symon Pieterszn stoelmaker streckende uyt de voors stege tot achter an Jan de Bont Jacobszn
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folio 441
6-5-1600
Cornelis 9 jr, Dirck 4 jr, Adriana 7 jr en Catharina 4 weken kinderen van Anthonis Corneliszn
schoenmaker en wijlen Catharina Dircksdr.
Voogden: Adriaen Dirckszn van der Does coperslager oom en Jan Adriaenszn Sman? neve corencoper
500 gulden
folio 441 vo
Onderpand: huys ende erve aen de Bredestraet op te houc van Jan van Dorth stege belendt aen deen
zyde Foy van Brouchoven Rentmeester van Rynlant ende an die andere zyde de voors stege
streckende voir van de Bredestraet tot achter aen Foy van Brouckhovens huysinge
folio 442
5-7-1600
Geryt 17 jr, Cornelis 15 jr, Jan 13 jr en Tryntge 18 jr kinderen van wijlen Cornelis Gerytszn schipper en
Marytge Cornelisdr.
Voogden: Jan Gerytszn cuyper en Jacob Gerytszn schipper omen.
Leggen over accoort tussen Marytge Jansdr bestemoeder en Jan, Claes en Aernt Gerytszn sonen en
de voogden. Ontvangen 200 gulden jaerlijks van de burgemeesteren van Leyden uit de custingbrief
van t huys aen Corte Rapenburch
folio 442 vo
10-6-1600
Jan 5 jr kind van Jan Cley Janszn lakenbereyder en wijlen Aeltge Philipsdr van Dordrecht met Marytge
Danielsdr zyn moeder.
Voogden: Jan Philipszn tot Dordrecht oom en Dirck Pieters timmerman wonende by t burch
bruggetje tot Leyden behoude oom
De helft van de boedel
folio 444
17-11-1600
Hesther 3 jr kind van Franchoys des Oursyns craemer en wijlen Barbara Willemsdr Deelinck van
Ronse in Vlaenderen
De vader is nu gehuwd met Franchyntje van Yet? en verschijnt met zijn vader Michiel des Oursyns.
Voogden: Remeus van Deelinck van Ronse saydrapier oom en Willem van Wingen mede van Ronse
behoude oom
320 gulden
folio 444 vo
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Onderpand: huys ende erve in St Pieters kerckstege belendt aen deen zyde de wede en kinderen van
Jacob de Bont procureur ende an die andere zyde Jan Symonszn. schoenmaker streckende voir uyt
de voors stege tot achter aen de huysinge ende erve van Pouwel Pouwelszn van Thorenvliet.
De helft van een huysinge daer Leyderdorp uythangende is staende in Marendorp op te houc van de
Hogelantsche kerckstege daer van de wederhelft toecomt de wede en kinderen van Jacob de Bont
belent ten oosten de Hogelantsche kerckstege ten westen Claes Jacobszn backer streckende voor uyt
Marendorp tot achter an Machtelt Pietersdr
De grootmoeder transporteert een besegelde rentebrief op Dirck van Kessel groot 1600 gulden
folio 446
8-1-1601
Willem 18 jr kind van wijlen Jan Barrevoets vlaming metselaer en wijlen Aechte van Bosschuysen
Henrick Janszn scheepmaker en Quiryn Janszn witmaker beyde voljaerde naegelaten kinderen van
Jan Quirynszn in syn leven schipper en Aechte van Boschhuysen Henricksdr zal. ged.
Voogd: Meester Jan Meeszn chirurgyn.
Verwijst naar testament van 13-2-1599 voor Willem van Oudevliet; elk kind 1/3 deel.
folio 446 vo
Willem krijgt het huys ende erve op Rapenburg omtrent de doelbrugge belegen an die een zyde
Magdalena Gijsbertsdr wede Jan Janszn byerdrager ende an die andere zyde Nanne Corneliszn
houtzager streckende voor uyt de strate van Rapenburg tot achter aen Mees Janszn erve belast met
2 pont groot vlaems.
De twee meerderjarige kinderen de landtcustingbrief sprekende op Sprong en Cornelis Jacobszn tot
Althoff groot 1000 gulden.
folio 448
17-1-1601
Pieter 11 jr, Maria 19 jr, Sara 16 jr en Hester 14 jr kinderen van wijlen Quiryn Pieterszn cuyper en
Vrou Claesdr.
Voogden: Dr Cornelis Pynacker professor in de Universiteyt deser stede en Willem Claeszn Oudevliet
notaris
400 gulden
De grootmoeder van svaders zyde Loutje Willemsdr ’t warmoeswijff is na de vader overleden; de
kinderen zijn in haar goederen voor de helft gerechtigd en Daniel Henrickszn backer nomine uxoris
voor de andere helft
folio 448 vo
Onderpand: huys ende erve genaemt Schure? staende op Steenschuyer belendt aen deen zyde Cors
Henrics comans erfgenamen ende an die andere zyde Jacob Henricszn besemmaker streckende voor
uyt de straete van steenschuyr tot achter aen t huys genaemt Wesel.
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Gedeon Lucaszn van Hemmen gehuwd met Maria, Harman Claeszn steenhouwer gehuwd met Sara
en Hester syn kinderloos overleden; goederen gelicht 7-9-1606.
folio 449
5-1-1601
Cornelis 11 jr, Jan 7 jr, Claes 6 jr, Lourens 4 jr, Tryntje 22 jr, Aechte 12 jr, oude Marytge 18 jr, Jaepgen
16 jr, jonge Marytge 14 jr en Gryetge 19 jr kinderen van Pieter Corneliszn warmoesman en wijlen
Maria Jansdr.
Voogden: Willem Janszn. hoffthuyn wonende buyten de Zylpoorte, bleycker, behoude oom en Geryt
Jeroenszn wonende Stompwyck neve
150 gulden
Onderpand: huys ende erve op te Vliet belent ten noorden
folio 449 vo
Anna Claesdr Pieter Arent Schouten cuypers wede ende ten zuyden Cornelis Sybrantszn
Runderwoert? bouman streckende voir uyt de straet van de Vliet tot achter aen t navolgende huys
ende voorts aen Cornelis Govertszn van der Aers huys ende erve.
Iten noch een huys ende erve op de Cellebroedersgraft met een poorte belendt ten noorden Willem
Cornelis wede ten zuyden Cornelis Govertszn voors. streckende uyt t huys ende schuyre van Anna
Claesdr voors. tot achter aen Arent Janszn speelman.
Dirck Arentszn warmoesman gehuwd met Tryntge, Aechte en Marytge gelicht 30-10-1609
folio 450
24-1-1601
Jan 14 jr, Daniel 12 jr en Susanna 5 jr kinderen van wijlen Liewyn van Gombrugge drapier van Gent en
Pieryntge dr van Jan Plantsoen doude.
Voogden: Pieter Costeman doude velleploter en Willem van der Broucke
Bewijs wordt gedaan door Cathelyne Jorysdr Goetgebure van Gent
108 gulden volgens bewys van 3-12-1599 folio 312 (moeders versterf)
574 gulden
folio 450 vo
15-12-1600
Jan 2 jr en Maria 4 jr kinderen van Martyn des Stailleurs stametbereyder van Bondieu en wijlen
Jannetje Jans le Man van Neufville die op 10-10-1599 binnen Leiden is overleden
Voogden: Jan le Man grootvader, Pieter de Bonet met Jan la Plae beyde van Bondieu stametdrapiers
neven
folio 451
Alle landen en goederen gelegen in de lande en casselerye van Ryse:
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De vader alle landen en goederen hier te lande
Onderpand: huys ende erve op te achtergraft op te houc van de Sinte Catharyna veststege achter uyt
comende met een poorte in dezelfde stege belent ten oosten de voors achtergraft ten zuyden
Andries Michielszn schoenmaker ten westen de erfg. van Hobbe Floryszn goutsmit ten noorden de
voorst. stege
folio 451 vo
28-3-1601
Adriaen 12 jr, Aelbert 7 jr en Neeltge 9 jr kinderen van Powels Adriaenszn backer en wijlen Marytge
Aelbertsdr.
Voogden: Jan Corn Jan Bouwenszn en Adriaen Bouwenszn beyde behoude omen
1500 gulden
Onderpand: 4 morgen 14 roeden in Jacobswoude genaemd de Spiesten gecomen van de reguliere
moniken binnen Leiderdorp belendt ten oosten en westen de voors regulieren zuyt de does en noord
de heer van Poelgeest.
3 morgen 73 roe als voren belent als voren
Een stuck lant genaemt de vrouwenackers groot 520 roe in den ambacht van Leiderdorp wesende
een gedeelte van de plaets waer t convent van de regulieren eertyts gestaen heeft ten noorden Dirck
Anthoniszn bogaertman ten oosten Thymon Mees van der Linden en Jacob van Noorden Gommerszn
en ten zuyden Gerit Bartholomeus, ten westen Cornelis Janszn Climer? en Pouwels Adriaens en
Quiryn Bartholomeuszn warmoesman.
Noch een boomgaert genaemt Pa Vos boomgaert 2 hont 52 roe belent ten noorden Quiryn
Bartholomeuszn voors ten oosten Pouwels Adriaenszn voors ten zuyden de wouwen laen
folio 452 vo
hypotheek voor schout en schepenen van Leiderdorp
folio 453
hypotheek voor schout en schepenen van Jacobswoude
folio 454
6-2-1601
Stoffelyntje 9 jr dr van wijlen Stoffel Jacobszn van Assendelft apotheker tot Delft en Agniesge Jansdr
nu gehuwd met Geryt Wouterszn Liefftinck mede apoteker
Voogden: Arent Janszn d’oude brouwer in de Steen en Pieter Corneliszn van der Heyden apoteker
beyden wonende tot Delft
Caerl Dominicus glaesmaker oudt-oom met Jan, Symon, Aelbrecht en Pieter van Assendelft alle
kinderen en erfgenamen van Jacob van Assendelft, grootvader van Stoffelina.
600 gulden van de grootvader.
folio 455
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18-4-1601
N.B. zie folio 388
Marytge Dircksdr wede Symon Corneliszn Crull gaet in ondertrouw met Claes Pieterszn Sorch en
geeft haer kinderen boven de 1600 gulden 1 hont 25 roe warmoesland omtrent het veer van
Leiderdorp aen de hogen ryndyck in het ambacht van Zoeterwoude belendt ten zuyden de
erfgenamen van Jan Melthens Allertszn ten westen de hoge ryndyck ten noorden Cors van Nierop in
de stede van Geryt Henrickszn Schaeck ten oosten Jan Corneliszn Langeneel tot Leiderdorp
3½ hont warmoeslant genaemt t vroutkenswerf gelegen te Soeterwoude aen de hoge ryndyck ten
oosten de wede Meynert Henrickszn scheepmaker ten westen de huyssitten binnen Leiden
streckende van de voors. hoge ryndyck tot in de Ryn toe belast met lijftocht tbv Marytje Dircksdr
folio 456
18-4-1601
Pieter 20 jr, Dirc 14 jr, Catharina 12 jr en Niesken 7 jr kinderen van Claes Pieterszn Sorch
warmoesman en Hillegont Jansdr nu ondertrouwt met Marytje Dircksdr weduwe Symon Corneliszn
Crull
Verwijst naar testament van 30-8-1598 voor J. van Cortenbosch
100 gulden
folio 456 vo
8-6-1601
Neeltge 12 jr, Mayke 9 jr, Betgen 8 jr en Janneken 3 jr kinderen van Jacques van der Drieschen
timmerman wonende in Marendorp omtrent de brouwerye genaemt douwe en wijlen Barbara
Clementsdr.
Voogden: Jan Anthoniszn schipper en Jacques Clementszn velploter
600 gulden
folio 457
Onderpand: huys ende erve in Marendorp belent ten oosten Jacques van der Drieschen zelf ten
westen Jan Corneliszn metselaer streckende van uyt Marendorp tot achter aen een huys ende erve
toecomende de voors. van den Drieschen.
folio 457 vo
4-8-1600
9 ongenoemde weeskinderen van wijlen Willem Dirckszn den Tel overleden 2-11-1599 en Neeltje
Cornelisdr.
Voogden: Claes Dirckszn den Tel schoenmaker en Jan Pieterszn van Reeuwijk timmerman
Verwijst naar testament van 5-9-1585 Dirck van Egmondt
folio 458
31-10-1600
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Cornelis 15 jr, Dirck 14 jr, Henrick 11 jr, Adriaen 7 jr, Jan 4½ jr, Willem 6 mnd, Ermgaert 9½ jr,
Margaretha 8 jr en Aechtgen 5½ jr kinderen van wijlen Willem Dirckszn den Tel seylmaker en Neeltge
Cornelisdr met Matheus Harmanszn Hogervorst zeylmaker haar toekomstige man en Willem
Corneliszn Tibaut haer broer
800 gulden
Voogden: Claes Dirckszn Tel oom schoenmaker en Jan Pieterszn van Reeuwyk timmerman.
N.B. zie 457 vo
folio 458 vo
Indien de moeder geen kinderen bij Matheus Harmanszn. krijgt dan 1800 gulden.
Onderpand: huys ende erve aen den ouden Ryn omtrent de kerckbrugge belent ten westen Michiel
Michielszn oude cleervercoper en ten oosten Willem Reyerszn poppenmaker streckende voor uyt de
straete van de ouden Ryn tot achter aen de huysinge van de voors. Neeltgen Cornelisdr. aen
Marendorp
folio 459
21-9-1601
Daniel van der Meulen is overleden.
De voogden Andries van der Meulen en Niclaes Malipaert beyde wonende te Breemen zyn benoemt
by testament van 31-7-1591 voor Jan van Hout.
Geen kinderen of weduwe genoemd.
folio 460
10-6-1602
Claes 6 jr en Willem 4½ jr kinderen van wijlen Lourens Hobbenzn goutsmit en Annetje Jansdr.
Voogden: Huych Claeszn doelwachter waert in de Cloveniers doelen oudt-oom en Cornelis Claeszn
van Swieten weesmeester deser stede en als provisioneel voogt van de boedel van Hobbe Floriszn.
Verwijst naar testament van 13-3-1602 voor Henrick van Heemskerck. Lourens is op 23 maart 1602
overleden; Annetje heeft lijftocht.
150 gulden.
De huwelijksvoorwaarden zijn gemaakt op 27-6-1593 voor notaris Cornelis Willemszn ter Goude
Huys ende erve op Rapenburch opte houc van de volresgraft.
folio 460 vo
De moeder heeft te ontvangen van de weduwe van Jacob van Drieschen timmerman 300 gulden.
De moeder is nu gehuwd met Mr Wilhelmus Henricus Dr in de medicynen tot Utrecht waer Claes al
overleden is.
folio 461
12-6-1602
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De moeder zal de schulden van de vorige boedel betalen.
folio 461 vo
31-7-1602
Griete Philipsdr wede Geryt Gerytszn van Immerseel levert copie testament in van 2-6-1593 voor G.
van Zwanenburg
Aernt Gerytszn van Immerseel genaempt Tol en Jan van Warmont Jacobszn kinderen zyn erfgenamen
folio 462
18-1-1601
Joost 3 jr, Jannetje 9 jr en Constantia 7 jr kinderen van Pieter Dubois van Meenen en wijlen jonfrou
Maria Gurnolt van Antwerpen
De vader is nu gehuwd met Aechte de Man Gerritsdr.
Voogden: Sr Johan de la Faille en Johan de Blocq carmosijn verwer en Johanna Walop wede Joost
Dubois grootmoeder
Verwijst naar huwelijksvoorwaarden voor Michiel van Woerden notaris te Haarlem van 6-4-1587 en
die met Agata de Man op 8-12-1600
folio 462 vo
De Grootmoeder bewijst na haar dood 600 gulden
1200 gulden
Onderpand: huys ende erve op St Jacobsgraft belendt aen deen zyde Jan Claeszn van Immerseel met
huys ende caetsbaen ende an die andere zyde Pieter Gerardts velleploter streckende voor van de
graft straete tot achter aan jonge Gerbrant Meeszn en meer anderen.
folio 463
12-1-1601
Gysbert 21 jr, Willem 19 jr, Adriaen 14 jr en Aeltge 22 jr kinderen van wijlen Joris Robrechtszn ‘t
Gelderhuys? van Cantelberg in Engeland metselaer en Annatgen Gysbertsdr.
Geen vrunden hier te lande. Voogden: Pieter Dirckszn Gryp stoeldrayer en Gerrit Joriszn?
schrynwerker
200 gulden; bij huwelijk 400 gulden
Onderpand: huys ende erve geheten de Palsgraf an de Bredestraet omtrent Sint Anthonisbrugge
belent ten oosten Meynsgen Jacobsdr wede Frans van Noorden Filipszn houfsmit ten westen
folio 463vo
Gerit Geritszn coman streckende voir van de Bredestraet tot achter aen Jacob Frederickszn
houtcoper
Gelicht door Willem Joriszn stoeldrayer, Floris Lambrechtszn gehuwd met Aeltge Jorisdr., Gysbrecht
en Adriaen
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folio 464
29-8-1601
Jaepgen 8 jr dr van Gommer Gommerszn drapier en wijlen Maritge Arentsdr.
Voogden: Cornelis Arentszn oom en Geryt Claeszn van Dorp behoude ome
700 gulden
Borg Pieter Gommerszn zyn broeder
folio 465
16-1-1602
Jan 6 jr, Neeltge 4 jr en Maritge 2½ jr kinderen van Gerrit Gerritszn molenaer en wijlen Ryckgen
Jansdr
Voogden: Floris Janszn blaeuwe henne backer? en Jacob Louriszn timmerman
150 gulden
Onderpand: huys ende erve op Levendeel met een achterhuys ende erve belent ten zuytoosten Evert
Corssen ... ende ten noortwesten Dirck Otgierszn turfdrager streckende voir uyt Levendeel tot achter
aen de erfgenamen van Marcus Gielisse volre
1/2 corenmolen op de stede veste daeraf Huych Lycken molenaer de wederhelft toecomt
folio 466
30-1-1602
Claes 14 jr kind van wijlen Jan Anthoniszn en Cornelia Claesdr.
Voogden: Pieter Anthoniszn wonende Reynsburch lindewever ome en Jan Janszn lindewever
behoude ome
De moeder zal de opbrengst van de landen gecomen van Maritge Gerritsdr wede Thonis van Sueren
geven waarover proces is
450 gulden
folio 466 vo
Onderpand: huys ende erve in de middelste Raemstege belendt aen deen zyde Pouwels Adriaenszn
eertyts backer wonende Leyderdorp gehuwd met Neeltge Bruynendr ende an die andere zyde de
moeder voors met haer andere huys, streckende voir van de middelste Raemstege tot achter aen
Gerrit Dirckszn van Weesp huys ende erve
folio 467
2-2-1602
Grietge 21 jr dr van wijlen Jan Olifierszn en wijlen Maritge Aelbertsdr.
t bewys wordt gedaen door Steven Meeszn haer 2e man
Mees 15 jr van Steven en Maritge

128
Dit document is afkomstig van www.hogenda.nl

Klik hier voor het totale register van Hogenda bronnen.

Voogden: Olifier Leenaertszn lindewever oom van svaders zyde, Gerrit Maes waert tot Catwyck opte
Ryn en Aelbert Corneliszn van der Maes warmoesman naeste vrunden van smoeders zyde
Gerrit en Aelbert ook voogden over Mees
Grietje de klederen en tot gedachtenis van Dieuwer Cornelisdr. 6 gulden
170 gulden
folio 467 vo
Mees 125 gulden en ter gedachtenis van Dieuwer Cornelisdr 6 gulden
Onderpand: huys ende erve in Marendorp opte houc van de Luwestege belent ten westen de voors
stege ten oosten Henrick Hubertszn streckende voor uyt Marendorp tot achter aan de wede van
Willem Geritszn schoorsteenveger
folio 468
8-2-1602
Hans 12 jr, Susanneke 14 jr en Anneken 7 jr kinderen van Hans de Smid van Brussel huydevetter en
wijlen Mayken Smits van Brussel
Voogden: Sebastiaen de Roy van Brussel en Cornelis de Lanthere beyde huydevetters (geen vrunden
hier te lande)
150 gulden
Onderpand: huys ende erve in de Jan Vossenstege belent aen deen zyde Pieter Schuyre verwer ende
an die andere zyde Willemyntje Bosschaert van Simpols? wede streckende voor uyt de stege tot
achter aen de dwerssloot toe
folio 469
8-2-1602
Willem 14 jr, Dionys 11 jr kinderen van wijlen Bosschaert van Simpel huyvetter van Poperingen en
Willemyntje filia Jan Keus ook van Poperingen
Voogden: Cornelis de Lanthere behoude ome met Hans de Smit van Brussel
De helft van een huys in de Jan Vossenstege belendt aen deen zyde de doors Hans de Smit ende an
die andere zyde Dionys van Steenstrate streckende van uyt de stege tot achter aen de dwerssloot toe
800 gulden
folio 469 vo
Onderpand: de andere helft
folio 470
26-2-1602
o.a. Pieter 20 jr kind van Joost Harthals van Leuven cousbreyer en wijlen Mayke van Beenhagen
mede van Leuven
Voogden: Daniel Rosse cousbreyer neve met Abraham Facquelis zwager
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Elk kind 1000 gulden
Onderpand: huys ende erve genaemt de walvisch in de Bredestraet ten oosten Dirck Janszn waert in
Campduyn ten westen Gielis Elsbien
folio 470 vo
streckende voor uyt de Bredestraet tot achter aen de volresgraft
folio 471
26-2-1602
Dirck 18 jr, Aeltge 11 jr kinderen van Leonard Claeszn bierdrager en wijlen Heyltge Dircksdr.
Voogden: Jacob Adriaenszn cuyper en Mees Dirx lindewever
De helft van een huys ende erve op te Middelste graft belendt aen deen zyde Pieter Adriaenszn
voerlakenreder ende an die andere zyde Jan Janszn Doncker streckende voor uyt de straete van de
voors graft tot achter aen de huysinge van Jan Buys metselaers wede
folio 471 vo
Onderpand: de andere helft
Gerrit Goossenszn glaesschryver gehuwd met Aeltge
folio 472
11-3-1602
Elisabeth 2 jr en Meynsge 1/2 jr kinderen van Jan Anthoniszn boucvercoper en wijlen Meynsgen
Dircxsdr.
Voogden: Gerit Dirckszn wantsnyder wonende te Rotterdam en Henric Dirckszn cleermaker wonende
Noortwyck binnen beyden omen.
200 gulden
folio 473
29-3-1602
Jan 11 jr, Debora 17 jr en Maria 15 jr kinderen van Jan des Cursyns van Yperen lakencoopman en
wylen Maria Jansdr Bruyneels mede van Yperen
Voogden: Jan Mattheuszn van Gendt saywercker en Gerardt van de Veeck van Yperen saydrapier
behoude neven
3000 gulden
Onderpand: huys ende erve
folio 473 vo
in de Corenbrugstege belendt aen deen zyde Jannetje Claesdr Jacob Ottenszn wede ende an die
andere zyde Engel Corneliszn schipper op Bergen op Soom streckende van uyt de voors stege tot
achter aent huys toecomende Willem (niet ingevuld) backer i.p.v. Frans Gool.
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Jan Janszn Muts gehuwd met Debora
folio 474
12-4-1602
Pieter 6 jr, Frans 3 jr Dirckgen 9 jr en Machteld 8 jr kinderen van wijlen Cornelis Pieterszn
warmoesman en Margareta Frans van Moerendaelsdr met Hendrick Frans van Moerendaal broeder
Voogden: Dammas Pieterszn schipper en Ghysbert Pieterszn timmerman beyde omen
400 gulden
folio 474 vo
Onderpand: huys ende erve in Marendorp opte houc van de Backerstege belent ten oosten de voors
stege ende ten westen Hendrick Frans van Moerendaal voors streckende voor van Marendorp voors
zuytwaerts tot achter aen Jan van Woerdens schipper huys ende erve i.p.v. Pieter Corneliszn
metselaer
folio 475
19-4-1602
Dirck 9 jr, Meynaert 6 jr, Claes 4 jr, Neeltge 1/2 jr kinderen van Cornelis Meynaertszn warmoesman
en wijlen Neeltge Dircksdr van Raemsvelt.
Voogden: Cornelis Dirckszn van Raemsvelt waert in de meerminne en Willem Dirckszn van Raemsvelt
olyslager beyde omen.
600 gulden
By hertrouwen van de vader 100 gulden extra
folio 475 vo
Onderpand: huys ende erve opte Sinte Jacobsgraft belendt ten zuyden Geertruyt Quirynsdr ten
noorden Claes Wiggerszn cuypers wede streckende voor uyt de strate van de graft tot aen de voors.
Claes Wiggerszn cuypers wede huys ende erve
folio 476
10-5-1602
Maritge 8 jr kind van Cornelis Vincentenszn wielmaker en wijlen zijn laetste vrouw Maritge
Cornelisdr.
Voogden: Mathys Corneliszn wielmaker tot Delft Cornelis Poulszn schipper aent Amsterdamsche veer
630 gulden wesende t restant van huyscustingbrief van 19-4-1599 op Gerit Jan Groenlant tot Delft
backer als principael en Cornelis Claeszn Schol passementwerker by de oude kerck met Bogaert
Faeszn viscooper als borgen
folio 476 vo
Onderpand: huys ende erve aent noorteynde omtrent de witte poort ten westen Hubert Corneliszn
molenaer ten westen mr Jacob Roelofszn van den Werchorst streckende van uyt de straete vant
noorteynde tot achter aen de erve van Harman Gerytszn van Thijn? molenaer
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folio 477 vo
24-5-1602
Cornelis 11 jr, Pieter 7 jr, Claes 1/2 jr, Gerrytge 13 jr, Tryntge 9 jr, Neeltge 5 jr kinderen van wijlen Jan
Corneliszn wielmaker en Maritge Gerritsdr.
Voogden: Cornelis Pouwelszn schipper int Amsterdamsche veer en Mathys Corneliszn wielmaker
oome tot Delft
150 gulden komende uit een custingbrief op Gerardt Janszn Groenlandt tot Delft backer als folio 476.
folio 478
Onderpand: huys ende erve int Noorteynde omtrent de Witte poort ten oosten de wede van Vechter
Vechterszn ten westen mr Jacob Roelofszn van Werchorst streckende voor uyt de straete van t
noorteynde noortwaerts tot achter aent volgende huys ende erve ende achter t voors huys ten
oosten de voors wed Vechter Gerritszn (sic) ende daer aen Claes Moy ten noorden mr Jacob
Roelofszn voors. streckende van de plaets ende erve vant voorgaende huys tot achter aen t huys van
mr Jacob Roelofszn
folio 479
12-7-1602
Marcus 6 jr, Maria 4 jr, Soetge 2 jr kinderen van Dirc Marcusse schipper opt Seelantsche veer en
wijlen Barbara Jan Symons uyt de Caech? dr
Voogd: Anthonis Adriaenszn schipper opt Amsterdamsche veer behoude oom en Anthonis Pieterszn
poortier van Marenpoorts behoude neeff
120 gulden
tachterste deel van een huys ende erve daerin Thonis Adriaenszn voors. de andere helft behoort
opte middelste
folio 479 vo
graft aen de oostzyde belent ten noorden Jan Dirckszn cuyper ten zuyden Louris Corneliszn van
Wourden schipper streckende met een vrye uytganck voor van de strate van de middelste graft
oostwaerts tot aen turfschuyr van Frans Franszn van Duysseldorffs erve toe
folio 480
19-7-1602
Baernt 14 jr, Jan 20 jr, Cornelis 16 jr en Neeltge 22 jr kinderen van Jan Boudewynszn lyndrayer en
wijlen Elsgen Pietersdr.
Voogden: Andries Jasperszn backer en Cornelis Huybertszn witmaker
1400 gulden
Onderpand: huys ende erve genaemt de wynmolen in Marendorp tusschen de Marenbrugge en de
Vrouwenkercke belent aen deen zyde Cunera Claesdr. ende an die andere zyde Wouter Vranckenszn
drapier streckende van uyt de straet van Marendorp tot achter aen zekere sloet
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Pieter Jacobszn tot Schiedam gehuwd met Neeltge Jansdr.
folio 481
6-9-1602
Jacob 22 jr, Neeltge 21 jr, Aefge 11 jr en Zara 7 jr kinderen van wijlen Joost Vincentenszn Puts
geboren van Spaende? brouwersknecht en Fytgen Ghysbertsdr.
Voogden: Evert Joostenszn scheepmaker oudtoome en Dirck Claesszn Sell? glaesmaker behoude oom
beyde van smoederszyde daer van vaders zyde geen vrunden zyn
300 gulden
folio 481 vo
Onderpand: huys ende erve aen de westsyde van de Herenstraet belent aen deen zyde Maritgen
Gerritsdr wede Claes Pouwelszn biertapper ende an die andere zyde Franchois van Broucke
cousmaker streckende van uyt de Herenstraete tot achter aent de Hoff van Commandure
folio 482
21-9-1601
Jacques 13 jr, Ysaac 5 jr, Susanna 11 jr, Sara 7 jr en Elysabeth 4 jr kinderen van Jacques van der Hagen
Pieterszn van Yperen cleermaker en wijlen Anna Niclaes de Clercq dr.
Geen vrunden. Voogden: Pieter Daemszn peltier en Andries Ghysen zydelaeckenkoper
300 gulden
folio 482 vo
Onderpand: huys ende erve in de Corte Corenbrugstrate belent aen deen zyde de Clockstege ende an
die andere zyde Michiel de Lanthere streckende van uyt de voors. stege tot achter aen Jan Paets
bouckvercoper
folio 483
18-10-1602 (N.B. zie folio 347)
Fransgen de oudste dochter van Adriaen Geritszn van Breda en wijlen Haesgen Thonisdr is overleden.
Hij heeft nog 2 kinderen Gerrit nu oud 16 jr en Neeltge 13 jr die elk de helft van 200 gulden krijgen.
Onderpand: huys ende erve op te Cellebroedersgraft ten noorden Jan van Leysen wielmaker ten
zuyden Erm Jansdr. wede Bouwen Adriaenszn metselaer
folio 484
19-2-1603
Margriete 17 jr, Sara 13 jr kinderen van Jacob Fromente van Nieuwerkerk en Grietge van Drieschen
filius Caerl beyde z.g.
Voogden: Mahieu Thaeye van Nieuwerkerck wever wonende Haerlem halve broeder en Franchois
Philipszn de Vos hovenier behoude neve wonende alhier.
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186 gulden belend onder Pieter van der Mersche vleyshouder in Marendorp principael en Sebastiaen
de Roy huyvetter borge
12-1-1601 (zie folio 359)
Huyg Osierszn schipper en bouwman heeft op 6-11-1596 zyn weeskinderen by Adriana Gerritsdr
bewezen en daarvoor verbonden 2 huizen.
Hij heeft 1 huis op Corte Rapenburg verkocht aen Pieter Jacobszn de Vries haringman belendt aen
deen zyde ten zuyden Adriaen Claeszn van der Mase vleyshouder i.p.v. Jan Janszn hoedemaker ten
noorden de voors. Huyg Osiers over welke huysinge nu processe is ca Willem Corneliszn van
Amersfoort warmoesman.
t huis wordt uit hypothecair verband ontslagen

Gedigitaliseerd door M. van der Tas, april 2016
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