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Als u gegevens uit deze bewerking gebruikt voor genealogische of historische doeleinden, dient een
verwijzing naar deze bewerking vermeld te worden. Bij gebruikmaking van gegevens uit deze bewerking
ten behoeve van publicaties, in welke vorm dan ook, moet een adequate bronvermelding naar deze
bewerking worden vermeld.
De indexen vermeld in dit cartularium zijn niet door mij opgenomen evenals het gecollationeerde van
de notaris Pieter Adriaensz. Storm.
Nr. 1 folio 1 d.d. 26-02-1482.
Leijderdorp.
Zes marghen landts buten die Zijlpoorte inden ambachte van Leijderdorp tusschen beijde die
steenhovens die tgasthuus meest den tijt zelfs gebruuct. Ende zijn ghecoft van Dirc Wouter
Danielz. Anno 1482 den 26e februarij.
Ic Vranck Brunensz. schout inden ambochte van Leijerdorp doe condt allen luden dat voor mij quam
Dirc Wouter Daniels zoon ende beliede dat hij vercoft heeft die gasthuus meesters van Onser Liever
Vrouwen ghasthuus binnen Leijden, staende in Sint Pancraes prochie, bij namen Jan Velleman, Willem
Jansz. Kager, Dirc Aerntsz., Willem Jansz. Alphen, tot Onser Liever Vrouwen ghasthuus behoef voorsz.
zes mergen landts mit den dijck daer toe behoorende, bij den hoop zonder maet, gelegen buten die
Zijlpoort inden ambochte van Leijderdorp. Ende heeft belegen aen die noortwestzijde Gerijt van Arckels
erfgenamen, an die zuutoost zijde Huge Spruut, an dat noorteijnde Willem Claes zoone zelve mitten
wterdijck ende den Rijn. Ende ick Dirck Wouter voorsz. hebbe gelovet ende gelooft voor mij ende voor
mijnen erven ende naecomelingen den voorschreven ghasthuus meesters tot des ghasthuus behouf
dese zes morghen lands vrij te waren, jaer ende dach alst recht is ende allen commer die daer nu ter
tijt opstaen, zonder zeventhien pondt coomans paijment tsiaers die de huussitten Sinte Pieters daer op
hebben nae wtwijsinghe den principael brief, daert mede an genomen is. Mit voorwaerden dat dese zes
morgen lands maecken zullen dat ban werck vanden dijck ende den wterdijck buten den zelven dijc zal
maecken dat ban werck vanden Rijn. Ende den wterdijc zal vrij wesen van die zeventhien pondt tsiaers
die op alle dit voorsz. landt staen tot jaerlixe renten. Ende van desen voorsz. coop zo beliede hem Dirck
Wouter voorsz. wel ende deuchdelic betaelt te wesen vanden voorsz. ghasthuus meesters, den lesten
penninc mitten eersten. Alle dijnc zonder arch ende list. Hier hebben bij, an ende over geweest als
getugen Pieter Jans zoon van Noortwijck ende Willem Jacob Evertsz. In kennisse der waerheijt zo
hebbe ic Vranc Brunensz. schout voorsz. desen brief bezegelt mit mijnen zegel hier an gehangen in
jeghenwoordicheijt der voorsz. tugen. Gedaen int jaer ons heeren dusent vierhondert twee ende
tachtich opten 26e dach van februario.
Nr. 2 folio 2 d.d. 30-09-1450.
Vier margen landts in Leijderdorp gecoft van Willem Foijtgen van Zijl.
Anno 1450 den lesten septembris.
Wij Aernt Pouwelsz. ende Vranc van der Does schepenen in Leijden oirkonden dat voor ons quam
Willem Foijtgen van Zijl ende geliede dat hij vercoft heeft die ghasthuus meesteren van Onser Vrouwen
ghasthuus tot Leijden alse oude Gerijt die Man, Gerijt Boeijs, Snelle Jacobsz. ende Aernt Jansz. tot des
ghasthuus behouf vrier margen landts, luttel min of meer bij den hoop zonder maet, gelegen inden
ambacht van Leijderdorp. Ende heeft belegen an die een zijde Claes Post ende an die ander zijde die
heeren van Hoogelande, an dat een eijnde noch die heeren voorsz. ende an dat ander eijnde Sinte
Katherinen ghasthuus. Ende Willem van Zijl voorsz. ende Jan van Zijl loveden mit gesamender handt
elx voor al die ghasthuus meesteren voorsz. of diet naemaels wesen zullen tot des ghasthuus behouf
dit voorsz. landt vrij te waren, jaer ende dach alse recht is ende alsmen vrij landt ende eijghen erve
schuldich is te waren. Voort zo lovede Willem van Zijl voorsz. Jan van Zijl zijnen vader voorn. hier of
schadeloos te houden. Ende Willem voorsz. beliede hem hier of wel voldaen ende betaelt, den lesten
penninc mitten eersten. In oirkonden desen brieve bezegelt mit onsen zeghelen. Int jaer ons heeren
dusent vierhondert ende vijftich opten lesten dach in septembri.
Nr. 3 folio 2v. d.d. 11-03-1451.
Anderhalf morgen landts, te weten die helfte van drie margen in Leijderdorp, gecoft anno 1451
den 11e dach in maerte bij twee pertijen, daervan beijde brieven hier nae volghen.
Deene brief houdende tvierendeel vande drie margen lands voorsz., gecoft jegens Jacob
Florijsz.
Wij Jan van Noorde ende Voppe Jansz. schepenen in Leijden oirkonden dat voor ons quam Jacob
Florijsz. ende geliede dat hij vercoft heeft die ghasthuus meesteren van Onser Vrouwen ghasthuus tot
Leijden, alse Snelle Jacobs zoon, Gerijt die Man, Willem Hugen zoon ende Claes Henrixz. tot des
ghasthuus behouf een vierendeel van drie morgen lands gelegen inden ambocht van Leijderdorp. Ende
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heeft belegen an die oostzijde Jan Aecht Florijs Paeds zoons wedewij, an die westzijde Ghijs van der
Ghoude, aen dat noorteijnde Vranc van der Does ende an dat zuuteijnde Jan Aecht voorsz. Ende Jacob
voorsz. ende Dirck Florijs zoon loveden mit gezamender handt ende elx voor al die ghasthuus
meesteren voorsz. tot des ghasthuus behoef dit voorsz. landt vrij te waren, jaer ende dach alse recht is
ende allen commer ofte doen die daer nu ter tijt opstaet, zonder thiendalven coomans grooten tsiaers.
Ende Jacob voorsz. lovede Dirck voorn. hier of schadeloos te houden. Voort zoe beliede hem Jacob
voorsz. hier of wel voldaen ende betaelt, den lesten penninc mitten eersten. In oirkonden desen brieve
bezegelt mit onsen zegelen. Int jaer ons heeren dusent vierhondert een ende vijftich opten elsten dach
in maert.
Nr. 4 folio 3v. d.d. 11-03-1451.
Dander brief houdende tvierendeel vande drie margen voorsz., gecoft jegens Heertgen Oemen
zoon.
Wij Aernt Pouwelsz. ende Voppe Jansz. scepenen in Leijden oorkonden dat voor ons quam Heertgen
Oemensz. ende gheliede dat hij vercoft heeft die ghasthuijs meesteren van Onser Vrouwen ghasthuus
tot Leijden, alse Snelle Jacobs zoon, Gerijt die Man, Willem Hugen zoon ende Claas Henrix zoon tot
des ghasthuus behoef een vierendeel van drie mogen lands, gelegen inden ambacht van Leijderdorp.
Ende heeft belegen an die oostzijde Jan Aecht Florijs Paedsz. weduwe, an die westzijde Ghijs van der
Goude, an dat noorteijnde Vranc van der Does ende an dat zuuteijnde Jan Aecht voorsz. Ende
Heertgen voorsz. ende Oem Willems zoon zijnen vader loveden mit gesamender handt ende elx voor
al die ghasthuus meesteren voorsz. tot des ghasthuus behoef dit vierendeel vanden voorsz. drie
morgen lands vrij te waren, jaer ende dach alse recht is ende allen commer of te doen die daer nu ter
tijt opstaet, zonder thiendalven coomans grooten tsiaers. Ende Heertgen voorsz. lovede Oem Willemsz.
voorn. hier of schadeloos te houden. Voort zo beliede hem Heertgen voorsz. hier os wel voldaen ende
betaelt, den lesten penninc mitten eersten. In oirconden desen brieve bezegelt mit onsen zegelen. Int
jaer ons heeren dusent vierhondert een ende vijftich opten elften dach in maert.
Nr. 5 folio 4 d.d. 30-01-1552.
Leijderdorp.
Vierdhalf margen landts gecoft van Jacob Ruusch gelegen in Leijderdorp.
Anno 1552 opten 30e in januario.
Ic Aelwijn Claes zoon schout inden ambocht van Leijderdorp die condt allen luijden dat voor mij quam
Jan Dircx zoon houtcooper, geliede ende bekende dat hij vercoft heeft Jacob Cornelis zoon vierdalf
morgen landts, bij den hoop zonder maet gelegen inden ambacht voorsz. in die Waert, Belegen an die
oostzijde Franchoijs van Heemstede ende Dirc van der Boechorst, die westzijde die Nieuwe Rijn, die
zuutzijde die nonnen te Poel, die noortzijde Willem van Lodesteijn. Ende Jan Dircx zoon voorsz. ende
Claes Cornelis zoon als waerborch geloven mit gesamender handt ende elx een voor al dese voorsz.
vierdalf morgen lands in manieren voorsz. Jacob Cornelis zoon voornomt vrij te waren, jaer ende dach
als recht is, gelijcken buurlant ende allen commer ofte doen tot nu ter tijt toe alsmen vrij landt ende
eijgen erve schuldich is te waren, zonder daer jaerlix op te blijven staen acht rijns gulden tsiaers mitten
ghift, den rijnsgulden ghereeckent voor veertich groot vlaems die Onse Lieve Vrouwen ghasthuus
binnen Leijden op heeft, nae wt wijsinghe des briefs daer op sprekende. Ende Jan Dirx zoon voorsz.
belooft Claes Cornelisz. voorn. hier of schadeloos te houden. Van welcken coop Jan Dircxz. houtcooper
voorsz. lijdt ende bekent wel voldaen ende betaelt van Jacob Cornelisz. voorn., den lesten penninc mit
den eersten. Alle dijnc zonder argelist. In kennisse der waerheijt zo hebbe ic Aelwijn Claes zoon schout
in den ambocht voorsz. desen brief bezegelt mit mijn zelfs zegel ende hier onder an gehangen. Daer
an, bij ende over waren als tugen Claes Woutersz. ende Jan Gerijtsz. Int jaer ons heeren dusent
vijfhondert een ende dertich opten zeven ende twintichsten dach in februario.
Nr. 6 folio 4v. d.d. 30-01-1552.
Transfix.
Ic Aelwijn Claesz. schout inden ambochte van Leijderdorp doe condt ende kennelic allen luden dat voor
mijn ende getugen hier onder geschreven gecomen ende gecompareert is, zelver persoonlicken Jacob
Cornelis zoon Ruijsch woonende tot Leijderdorp ende bekende ghetransporteert, gecedeert ende
overgegeven te hebben, transporteert, cedeert ende gheeft over mits desen voor hem zijnen erven
ende naecomelingen die ghasthuus meesteren van Onser Liever Vrouwen ghasthuus binnen Leijden
als Jan Meesz. houtcooper, Claes Jansz. brouwer, Allart Jacobsz. de Haze ende Jacob Willemsz. tot
behouf van tzelve ghasthuus voorn. eenen schouten bezegelden brief mitte vierdalf morgen landts bij
den hoop zonder maet daer inne verclaert, gelegen inden ambachte van Leijderdorp voorsz. in die
Waert. Welc landt deur zeecker verzuum an tzelve ghasthuus gecomen is naer inhout des briefs die de
ghasthuus meesteren voorn. daer of hebben. Ende hebben tvoorsz. landt nu ter tijt belendt ende
belegen, an de oostzijde Adriaen Jans zoon wijlen brouwer tot Leijden, an die westzijde den Nuwen
Rijn, aen de zuutzijde de nonnen tot Poel buten Leijden ende an de noortzijde Duuf Jan Pieters zoon
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wedue woonende in Sinte Elizabetten ghasthuus binnen Leijden voornomt. Omme die voorsz.
ghasthuus meesteren ende die naemaels ghasthuus meesteren van tvoorsz. gasthuus wesen zullen,
daer mede te mogen winnen ende te verliesen in allen schijn oft Jacob Cornelisz. voorsz. zelver waer.
Ende indien dese voorsz. landen bij Jacob Cornelis zoon voorn. iet belast, becommert ofte bezwaert
waren boven den inhouden vanden zelven principalen brief daer op desen mijnen brief deursteecken
ende getransfixeert is, dat zullen die ghasthuus meesteren van tvoorsz. ghasthuus inder tijt wesende
mogen verzien ende verhalen an alle die goederen die Jacob Cornelisz. voorn. nu ter tijt heeft ofte
namaels vercrijgen zal mogen, roerende ende onroerende, waer ende waer an die gheleghen zijn ofte
bevonden zullen werden, gheen goeden ofte plaetsen wtgezondert ofte buten gehouden. Ende dat
mogen inwinnen als erfpenninc mit erfpenninc recht ofte mit bedwanc van allen tsheeren rechteren,
geestelicken ende waerlicken, zo den houder des briefs believen zal mit die costen daer omme gedaen
ende geleden. Ende tot meerder verzekertheijt van de voorsz. waringe zo es mede voor mijn schout
ende getugen voor ende nae bescreven gecomen ende gecompereert zelver persoonlicken Claes Aerts
zoon Brammer woonende tot Leijderdorp voorsz. ende stelt hem zelven als waerborge voor Jacob
Cornelisz. voorn., hier mede onder stellende ende verbindende alle zijne tegenwoordige toecomende
roerende ende ontroerende goeden, gheen ghoeden ofte plaetsen wtgezondert ofte buten gehouden
tot gelijck verbandt als voren. Ende Jacob Cornelisz. beloofde Claes Aertsz. voorsz. hier of costeloos
ende schadeloos te houden. Voort zo bekende hem Jacob Cornelis zoon voorsz. van dese transporte
ende overghifte vanden voorsz. brief ende landen al wel voldaen ende betaelt te wesen vanden
ghasthuus meesteren voorn., den laesten penning mitten eersten alle dijnc zonder arch ofte liste desen
toorkonden. Zo hebbe ic Aelwijn Claes zoon als schout voorsz. desen brief deur den zelven principalen
brief getransfixeert ende wthangende bezegelt mit mijnen zegel wthangende hier beneden an desen
brief gehangen. Daer mede bij, an ende over waren Jan Willemsz. ende Aernt Cornelisz. Tol buurluden
inden ambochte voorsz. als getugen hier over geroupen ende gebeden. Int jaer ons heeren dusent
vijfhondert twie ende vijftich opten dertichsten dach in januario nae gemeen schrijven.
Nr. 7 folio 6 d.d. 11-01-1457.
Twee deelen van 6½ margen landts mit twee deelen vanden halven wterdijck gheleghen in
Leijderdorp (gemeen mit tHeijlige Sacraments broederschap ten Hoogelande), gecoft van
Pieter Pietersz. anno 1457 den 11e in januario.
Wij Pieter die Bruijn ende Jan Claes Willemsz.z. scepenen in Leijden oirkonden dat voor ons quam
Pieter Pietersz. ende gheliede dat hij vercoft heeft die gasthuus meesters van Onse Liever Vrouwen
ghasthuus tot Leijden alse Claes Stevens zoon, Ghijs van der Goude, Claes Henricxz. ende Schout
Florijsz. totten voorsz. ghasthuus behouf, die tweedeel van zevendhalf morgen landts mitten twee
tweedeelen van den halven vterdijc. Welcken halver wterdijc behoort totten voorsz. lande, zo zij inden
zevendalf morgen voorsz. gerekent is, luttel min of meer gelegen inden ambocht van Leijderdorp. Ende
heeft beleghen an die zuutzijde die Regulieren tot Leijderdorp, tcapittel van Sinte Pancraes collegium
ende Claes Heer, an die noort zijde Geertruijt Jacob Marxens wedewij mit horen kinderen, Pieter Dircx
zoon ende heere Dirc Heerman priester, an dat oosteijnde die heeren van Sinte Jan ende an twestende
den Rijn. Ende Pieter voorsz. ende Jacop Vranckens zoon die tinneghieter loveden mit ghezamender
handt ende elcx voor al die ghasthuus meesters voorn. dit voorsz. landt te waren, jaer ende dach alse
recht is ende allen commer of te doen die daer nu ter tijt op staet, zonder op die tweedeel vanden
afteren camp van desen voorsz. lande die tweedeel van een pondt hollandts goets gelts tsiaers. Ende
Pieter voorsz. lovede Jacob voornompt hier of schadeloes te houden. Voort zoe beliede hem Pieter
voorschreven hier of wel voldaen ende betaelt, den lesten penninc mitten eersten. In oorconden desen
briefve bezeghelt mit onsen zeghelen. Int jaer ons heeren dusent vierhondert zeven ende vijftich opten
elfsten dach in januario. Ondergetekent Johs.
Nr. 8 folio 7 d.d. 06-07-1447.
Die helfte van 25 margen landts in Leijderdorp (daer van de Barnarditen tot Warmondt de
wederhelfte toebehoort), gecoft jegens Daniel Costijns zoon anno 1447 den 6 e julij.
Wij Coen van Oosterwijc ende Florijs Pieters zoon schepenen in Leijden orkonden dat voor ons quam
Danel Costijnsz. ende geliede dat hij vercoft heeft die ghasthuus meesteren van Onser Vrouwen
ghasthuus tot Leijden als Louwe van der Goude, Aernt Pouwelsz., Jan Rijckensz. ende Claes Claes
Michielsz.z. tot des voorsz. ghasthuus behouf ende den prior ende gemeen convente van Sinte
Bairnaerts oorde tot Warmondt tot des convents brhouf alle alzulc landt, recht, eijgendom, bruucwaer
ende voort alle toezeggen dat Danel voorsz. heeft an ende in een weer lands van vijf ende twintichstalf
morgen lands, gelegen inden ambocht van Leijderdorp, mit gemengeder voer mitten ghasthuus
meesteren van den voorsz. ghasthuus ende mitten broederen voorsz. Ende heeft belegen an die
zuutzijde Ghijsbrecht Jans zoon ende Geertruut Willem Vos wedewi, an die noortzijde Jan Aelwijns
zoon, Aernt Aernts zoon ende die heeren van Hoogelande, streckende voor wten Rijn an tWout
ambacht. Ende Daniel voorsz. ende Pieter Pietersz. loveden mit ghezamender handt ende elcx voor al
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den ghasthuus meesteren voorsz. of diet naemaels wesen zullen tot die gasthuus behouf ende den
prior ende gemeen convente voorsz. tot des convents behoef alle alzulc landt, recht, eijgendom,
bruucwaer ende voort alle toezeggen dat Danel voorsz. heeft aen den voorsz. lande te waren, jaer ende
dach alse recht is alsmen vrij eijgen landt schuldich is te waren. Ende waert dat dit voorsz. landt iet
becommert of belast waer, dat zoude men verzien ende verhaelen an alle Pieters ende Danels voorsz.
goeden die zij nu ter tijt hebben of hier naemaels vercrijgen mogen, roerende ende onroerende, waer
die gelegen zijn. Voort zo lovede Danel voorsz. Pieter voorsz. hier of schadeloos te houden. Ende waert
dat Pieter voorsz. hier of eenigen hinder of schade crege, dat zoude hij verhalen an alle Danels voorsz.
goeden die hij nu ter tijt heeft of hier naemaels vercrijgen mach, roerende ende onroerende, waer die
gelegen zijn. Ende van desen coop beliede hem Danel Costijnsz. voorsz. wel voldaen ende betaelt,
den lesten peninc mitten eersten. In orkonden desen brieve bezegelgt mit onsen zegelen. Int jaer ons
heeren dusent vierhondert zeven ende veertich opten zesten dach in julio. Ondergetekent Werve.
Nr. 9 folio 8 d.d. 12-02-1498.
Twee philipus schilden ende thien penningen paijments tsiaers mit half den houde op een
thune buten die Zijlpoorte, gecomen van Jan Aerntsz. van Tetroede anno 1498 den 12 e in
februario.
Wij Pieter Henric Reijniersz.z. ende Coen van Boshusen schepenen in Leijden orkonden dat voor ons
quam Jan Aerntsz. van Tetroede ende geliede dat hij gegeven heeft ende ghift mits desen brieve ten
vrije eijgen den ghasthuus meesteren van Onse Liever Vrouwen ghasthuus binnen Leijden alse Jan
Heeren zoon, Pieter Jansz. ende Willem Jansz. tot des voorsz. gasthuus behoef twie phillipus schilden
ende thien penningen coomans paijments, acht ende twintich coomans groot voor den schilt gerekent
tsiaers mit half den houde, verschijnende alle jaers tot Sinte Lambrechts dage. Ende zijn staende op
Weijne Jeroen Jansz. weduwijen ende hore wesekinderen thuun ende erve gelegen buten die Zijlpoorte
inden ambacht van Leijderdorp. Ende heeft belegen aen die oostzijde die gemeen veersloot, an die
westzijde heer Alart die Brunen capelrije, an dat zuuteijnde Mergriete Claes Claesz. wedue ende an
tnoorteijnde Claes Dircxz. Ende Jan Aerntsz. voorsz. ghaf over ende schout quijt den ghasthuus
meesteren ende den genen diet namaels wesen zullen tot des voorsz. ghasthuus behouf alle recht,
eijgendom, actie ende toezegghen dat hij an die voorsz. renten te zeggen heeft ofte gehadt mach
hebben tot desen dage toe, datum der briefs. Voort zo gelovede Jan Aerntsz. voorsz. den ghasthuus
meesteren voorn. ende den geenen diet naemaels wesen zullen tot des voorsz. gasthuus behouf dese
voorsz. renten vrij te waren, jaer ende dach alse recht is ende alsmen vrije renten schuldich is te waren.
Des zijn voorwaerden dat die ghasthuus meesteren voorsz. ende die geene die naemaels gasthuus
meesters wesen zullen van des voorsz. gasthuus wegen ende op des ghasthuus coste hier voor eene
eerlicke wassen kaersse staende zullen houden voor tHeijlige Sacrament in Sinte Pancraes kercke
binnen Leijden diemen dagelicx onsteecken ende bernende houden zal alsmen Onsen Liever Vrouwen
lof des avonds singet. Ende tot sulcken tijden ende hoochtijden alsmen gewoonlic is die gemeene keers
voort Heijlige Sacrament te bernen ende te ontsteecken. In orkonden desen brieve bezegelt mit onsen
zegelen. Int Jaer ons heeren dusent vierhondert acht ende tnegentich opten twalefsten dach in
februario. Ende onder stont ghetekent Johs.
Nr. 10 folio 9 d.d. 21-08-1561.
Twee derdendeelen van vijftich coomans groot tsiaers erfpacht opte twee deelen van eenen
wterdijc wtgegeven anno 1561 den 21 e augusti.
Ic Dirc Gerijts zoon schout inden ambocht van Leijderdorp doe condt allen luden dat voor mij quam
Claes Matheeusz. ende gelijde ende bekende voor him ende voor zijn nacomers dat hij wel ende wittelic
aen genomen ende verpacht heeft in een in een eewige erfpacht van die ghasthuus meesters van
Onser Lieven Vrouwen ghasthuus binnen Leijden, als Cornelis Paeds, Sijmon Willemsz., Dirc Pietersz.
ende Jan Meesz. vandat voorsz. gasthuus wegen, twie rechte derdendeelen van een oeterdijc ofte
zudse daer Claes Matheeusz. voorsz. dat ander derdendeel of mede in erfpacht en genomen heeft van
die homans van dat heijlige eerwaerdige Sacrament Broederschap dat men houwende is in Sinte
Pancraes kercke binnen Leijden, bij den hoop zonder maet leggende inden ambocht voorsz.,
streckende wten Rijn tot an den Lagen Rijndijc toe. Ende heeft belegen an dat zuuteijnde Aelwijn
Claesz. ende aen dat noorteijnde Dirc Dircxz. van Leeuwen. Jaerlix om twie rechte derdendeelen van
vijftich coomans groot vlaems vrijs gelts, van alle ongelden geen wtgezondert hoe datse genomt mogen
wesen. Te betaelen alle jaers tot Sinte Pieters dage ad Cathedram, daer of teerste jaer erfpacht
verschijnen zal tot Sinte Pieters dage ad Cathedram alsmen schrijft dusent vijfhondert twie ende
veertich ende zo voort van jare tot jare dese voorsz. erfpacht te betalen tot Sinte Pieters dage ad
Cathedram, durende tot eewigen dagen. Te versien ende te mogen verhalen anden oeterdijc ofte zudse
voorsz. ende an al tgeene dat daer op bevonden zal werden. Ende tzijn voorwaerden dat Claes
Matheeusz. voorsz. of zijn nacomers dit voorsz. erve altijt zal verbeteren ende zullen alle banwerc
maecken ende bewaren dat dese oeterdijc schuldich is te maecken ende tvoorsz. erve buten schade

Dit document is afkomstig van www.hogenda.nl

Klik hier voor het totale register van Hogenda bronnen.

houden. Ende noch zijnt voorwaerden dat tot welcker tijt Claes Matheeusz. voorsz. ende zijn nacomers
dese voorsz. oeterdijc ofte zudse vervreemden ende vercoopen, zo zullen Claes Matheeus zoon ende
zijn nacomers gehouden wesen die procuratoors ende gasthuus meesters inder tijt wesende die coope
te presenteren. Ende Claes Matheeusz. voorsz. belove voor hun ende voor zijn nacomers hier geen
weer van rechte tegens te doen of doen doen in eeniger manieren, tzij geestelic of waerlic, noch nuwe
looze vonden hier ter contrarie te peijnsen, dencken, vinden of verzieren, alle argeliste wtgezondert. in
kennisse der waerheijt zo hebbe ic Dirc Gerijtsz. schout inden ambocht voorsz. desen brief bezegelt
mit mijn zelfs zegel ende hier onder aen ghehagen. Daer bij an, bij ende over waren als tugen Arien
Bouwensz. ende Jan Garbrantsz. Int jaer ons heeren dusent vijfhondert een ende veertich opten een
ende twintichsten dach in augusto. Ondergetekent Johs.
Nr. 11 folio 19v. d.d. 19-03-1522.
Zes gulden tsiaers losrenten den penninc 16, gecomen van Lijsbeth Pieters dochter anno 1544
den 14e in meije.
Wij Wermbout Pietersz. ende meester Dirc Claesz. schepenen in Leijden oirkonden dat voor ons
quamen Cornelis Henricxz. van Leijderdorp ende Quirijn Allertsz. brouwer ende belieden schuldich te
wesen mit gezamender handt ende elcx voor al Lijsbet Pietersdr. zes rijnsche gulden van veertich
coomans grooten tsiaers eewige ende erflicke renten. Te betalen alle jaers tot Onser Liever Vrouwen
dag Annuntiatio, daer of teerste jaer renten verschijnen zal tot Onser Liever Vrouwen dage Annuntiatio
naestcomende zonder een. Te verzien ende te verhaelen am alle die goeden die Cornelis Henricxz.
ende Quirijn Allertsz. voorsz. nu ter tijt hebben ende naemaels vercrijgen zullen, roerende ende
onroerende, waer ende waer an die gelegen zijn of bevonden zullen worden, binnen steden, dorpen
ende daer buten zonder eenich weer van rechte, tzij geestelic of waerlic daer jegens te doen of te doen
doen in eeniger manieren hoemen dat zoude mogen dencken, peijnsen, vinden ofte visieren. Des zijn
voorwaerden dat Cornelis Henricxz. ende Quirijn Allertsz. voorsz. renten zullen mogen lossen tot horen
belieften tot eenen male den penninck mit zestien in hooftgelde ende mit zulcke renten als naden beloop
des tijts verscheenen zullen wesen als die lossinge geschiet. In paijment den ghouden coervorster
rijnsche gulden voor vijf ende tzeventich int marc van zes ende vijftich coomans grooten, den gouden
phillipus voor vijf ende tzeventich int marc van vijftich coomans grooten ende alle andere paijment nae
den advenant gerekent. Ende Cornelis Henricsz. voorsz. lovede Quirijn Allerts zoon voorn. hier of
schadeloos te houden. In oirkonden desen brief bezegelt mit onsen zegelen. Int jaer ons heren dusent
vijfhondert twie ende twintich opten negenthienden dach in maerte. Ondergetekent H. Florijsz.
Nr. 12 folio 11v. d.d. 14-05-1544.
Transfix.
Wij Frans Gerijtsz. Ghoel ende Jacob Cornelisz. gorter schepenen in Leijden oirkonden dat voor den
gerechte quam Lijsbeth Pieters dochter mit Floris Hobben zoon horen gecoren voocht in dese zaecke
ende ghaf over die ghasthuijs meesteren van Onsen Liever Vrouwen ghasthuse binne Leijden als
Cornelis Paeds, Gerijt Jacobsz. rootzieder, Jan Meesz. houtcooper ende Abraham Jacobsz. tot des
voorsz. ghasthuus behoef, puurmentlicken om godswillen eenen schepenen brief daer desen brief
deursteken is, mit recht ende mit vonnisse als recht is. Ende schepenen wijsden die ghasthuus
meesteren voorsz. daer mede te winnen ende te verliesen tot des voorsz. ghasthuus behouf. In allen
schijn oft Lijsbeth Pieters dochter voorn. zelver waer. In orkonden desen brief besegelt mit onsen
zegelen. Int jaer ons heeren dusent vijfhondert vier ende veertich opten viertienden dach in meije. Opte
ploije stont getekent Deijman.
Nr. 13 folio 12 d.d. 18-02-1485.
Acht ponden hollandts tsiaers eewige renten opten Reguliers tot Leijderdorp, gecomen in
testamente van Diert Dircxz. van Merenburch anno 1485 den 18 e februarij.
Wij prior ende gemeen convent der Regulieren broederen tot Onser Liever Vrouwen ten Engelendael
inden ambocht van Leijderdorp buten Leijden belijen ende bekennen voor ons ende onse nacomelingen
dat zo wanneer dat joncfrou Aecht van Boshusen, Diert Dircxz. wedue van Merenburch zaliger
gedachten oflivich geworden is, dat wij alsdan een jaer nae hoor doot te rekenen, dien god zaligen wil
nae die tijt dat die renten verschijnen die zij tot haren lijve plach te ontfangen, wtreijcken zullen Onsen
Liever Vrouwen ghasthuus staende op Sinte Pancraes Kercgraft tot Leijden totter armen behouf, acht
pondt hollants coomans paijments tsiaers eewige renten. Te verzien ende te verhalen of daer eenige
gebrec viel inder betalinge aen vierdalve morgen landts, luttel min of meer leggende in den ambocht
van Leijderdorp, die ons Diert Dircx zoon voorn. gemaect heeft in rechter aelmisse tot een eewich
testament. Behoudelic dat wij hunluden dese voorsz. achte ponden tsiaers paijments voorn. alle tijt als
ons dat believen zal zullen mogen bewijsen an ander renten die beloopen totter somme van achte
ponden hollandts tsiaers eewige renten, hetzij an landen ofte op landen daer die armen an gehouden
ende mede bewaert zijn. Ende die gasthuus meesters in die tijt wesende mede tevreden zijn ende
alsdan zullen wij vrij wesen vande achte ponden voorn. hunluden meer wt te reijcken vande voorsz.
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landen. Ende dit zullen wij doen alzo veer als wij rustelic ende vredelic blijven in dat bezitte des
testaments voorsz. als vanden vierdalven margen lands, luttel min of meer leggende inden ambocht
van Leijderdorp voorsz., mer waert zaecke dat ons dese voorsz. vierdalf morgen lands gerechtelic of
geweldelic of gewonnen ofte gegaen worden, zo zullen wij vrij wesen ende ongehouden dese acte
ponden tsiaers voorn. wt te reijcken of te bewijsen daer voor eenige ander renten totter somme voorsz.
Alle dijnc zonder arch of list. In kennisse der waerheijt zo hebben wij prior ende gemeen convent voorn.
desen brief bezegelt mit onsen gemeen convents zegele hier aen gehangen. In jaer ons heeren dusent
vierhondert ende vijf ende tachtich opten achtienden dach in februario.
Nr. 14 folio 17 d.d. 26-06-1477.
Folio 13 t/m 16 zijn niet aanwezig.
Coudekerc.
Twee morghen lands in Coukercke, gecomen van Gerijt de Man anno 1495 den vierden in
octobri.
Wij Jan Aernt Pouwelsz.sz. ende Dirc Wouter Danelsz. schepenen in Leijden orkonden dat voor ons
quam Jacob Dircx zoon ende geliede dat hij vercoft heeft meester Willem Veen priester twie morgen
landts, luttel mijn of meer bij den hoop zonder maet gelegen in een weer landts omtrent van negen
margen inden ambacht van Koudekerc inden Houtwijc, gemeen mit den broederen van den Warmonde
ende mit meer andere die daer in gelandt zijn. Ende heeft belegen an die oostzijde Pieter van Leeuwen
ende an die westzijde Aernt van Leeuwen, streckende voor wten Rijn after an tWoud ambacht. Ende
Jacob voorsz. ende Geertruijt Reijner Jansz. zoons weduwe mit hors gecoorns voochts handt loveden
mit gesamenden handt ende elcx voor al Mr. Willem Veen voorn. dese twie morgen landts inder
manieren voorsz. vrij te waren, jaer ende dach alse recht is ende alsmen vrij landt ende eijghen erve
schuldich is te waren gelijcken buurlandt inden ambacht daert gelegen is. Ende Jacop voorsz. lovede
Geertruut voorn. hier of schadeloos te houden. Voort zo beliede hem Jacob voorsz. hier of wel voldaen
ende betaelt, den lesten penninc mitten eersten. In oirkonden desen brieve bezegelt mit onsen zegelen.
Int jaer ons heeren dusent vierhondert zeven ende tzeventich opten zes ende twintichsten dach in junio.
Ondergeteijckent Johannes.
Nr. 15 folio 17v. d.d. 04-10-1495.
Transfix.
Wij Ghijsbrecht van der Boichorst ende Jan van Leijden schepenen in Leijden oirkonden dat voor
gerechte quam Gerijt die Man Wormbouts zoon ende ghaf over den ghasthuijs meesteren van Onse
Liever Vrouwen ghasthuijs binnen Leijden alse Jan Aertnts zoon van Tetrode, Jan Heeren zoon, Pieter
Jansz. ende Florijs van Bosch ende den gheenen diet naemaels wesen zullen tot des voorsz. ghasthuus
gehouf eenen schepenen brieve daer desen brieve deursteken is, mit recht ende mit vonnisse alse
recht is. Ende schepenen wijsden die ghasthuijs meesteren voorsz. ende diet naemaels wesen zullen
tot des voorsz. ghasthuus behouf daer mede te winnen ende te verliesen in allen schijn oft Gerijt die
Man voorsz. zelver waer. welcken schepenen brieve den voorsz. Gerijt die man mit Machtelt Gerijts
dochter zijn huusvrouwe op gecomen ende aen bestorven is van meester Willem Veen priester horen
oom was. In oorkonden desen briefve bezeghelt mit onse zegelen. Int jaer ons heeren dusent
vierhondert vijf ende tnegentich den vierden dach in octobri. Opte ploije stont getekent Johannis.
Nr. 16 folio 18 d.d. 28-03-1403.
Vier margen een hond ende thien gaerden landts tot Coudekerck in die Lage waert, gecomen
om godswille van Claes Rengen ende Machtelt zijn wijf anno 1400 drie den 28 e in maerte.
Wij Gerijt Jans zoon ende Philips Florijs zoon schepenen in Leijden oirconden dat voor ons quamen
Claes Rengen ende Machtelt zijn wijf ende gelieden dat zij gegeven hebben ende geven in rechter
aelmisse den ghasthuse opt hooge landt gelegen op die Kercgraft, twelck gesticht ende gemaect is in
der eeren gods ende Marie zijnre liever moeder, vier mergen een hond ende thien gaerden landts
gelegen inden ambacht van Coudekerc inden Lagen waerd in Jans Brunen weer. Ende leggen in
gemengeder voren mit Jan van Tol, Gerijt jonge Dircxz. ende Bruuntgen Ghijbensz. Ende op dit voorsz.
landt staet tot jaerlixe rente zeven schellingen ende twie penningen coomans gelts. In oircond desen
brieve bezegelt mit onsen zegelen. Int jaer ons heeren dusent vierhondert ende drie opten acht ende
twintichsten in maerte.
Nr. 17 folio 18v. d.d. 21-02-1550.
Zes karolus gulden tsiaers ter losse mit hondert gulden teffens gecoft anno 1500 vijftich den
21e dach in februario.
Ic Claes Dircx zoon schout inden ambocht van Couderkerc doe condt ende kenlic allen luden dat voor
mijn ende getugen hier onder geschreven gecomen ende gecompareert is persoonlicken Pieter van
Buten Cornelis zoon ende bekende mits desen wel ende wettelicken vercoft te hebben ende
deuchdelicken schuldich te wesen die ghasthuus meesteren van Onsen Liever Vrouwen gasthuus
binnen Leijden als Jan Meesz. houtcooper, Abraham Jacobsz., Claes Jans zoon brouwer ende Allart
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Jacobsz. de Haze tot behouf van tzelve ghasthuus voorsz., die somme van zes gouden karolus guldens
van veertich grooten vlaems tstuc tsiaers eewige ende erfflicke losrenten die Pieter van Buten voorn.
beloofde voor hem, zijnen erven ende nacomelingen wel ende deuchdelicken te betalen ende vrij van
allen costen ende commer in tvoorsz. ghasthuse in handen vanden ghasthuus meesteren te leveren,
alle ende telcken jare tot sinte lambrecht dage. Daer of teerste jaer renten vallen ende verschijnen zal
tot Sinte Lambrechts dage anno 1500 ende vijftich naestcomende ende zo voort van jare tot jare daer
aen volgende. Te betaelen elcke jaer renten gedurende alzo lange ende ter tijt toe dat dese voorsz.
renten of gecoft ende gelost wesen. Twelc Pieter van Buten voorn. ende zijnen erven ende
naecomelingen altijt zullen mogen doen ende lossen teffens ende tot eenen male mit hondert der
voorsz. gouden karolus guldens in hooftgelde ende mitten verscheenen ende onbetaelde renten die
nae den beloop des tijts verscheenen ende onbetaelt zullen wesen als die lossinge geschiet. Ende dat
mit goede ende gevalueerde gouden ende zilveren penningen, goet van ghoude ende gewichte nae
die evaluatie der keijserlijcke majesteijt gepubliceert anno 1500 negen ende dortich. Ende bekende
hem die voorsz. Pieter van Buten van dese coope al wel voldaen ende betaelt te wesen vande
ghasthuus meesteren voorn., den laesten penninc mitten eersten. Ende omme dese renten alle jaers
ten dage ende plaetse als voren wel te betalen ende wel te verzeeckeren. Zo was Pieter van Buten
voornoemt hier onder ende ter cause voorzeijt specialicken mits desen verbindende,
veronderpandende ende ijpoticerende als speciael ijpoteec, inden eersten vijf morgen landts bij den
hoop zonder maet genaemt het Goutlandt mitten steenoven, loodzen ende anders daer op staende,
gelegen in de Hoogewaert inden ambochte van Coudekerc voorsz., streckende wten Rijn after an tlandt
vande erfgenamen van Copier, an de oostzijde ende an die westzijde Sijmon Floor Hugen zoon. Ende
voort generalicken ende specialicken zijn persoon ende alle zijne andere goeden die Pieter van Buten
voorn. nu ter tijt heeft ofte naemaels vercrijgen zal mogen, roerende ende onroerende, waer ende waer
an die gelegen zijn ofte bevonden zullen werden, gheen ghoeden ofte plaetsen wtgezondert ofte buten
gehouden, omme bij gebreecke der voorsz. jaerlixe betaelinge ende hooftsomme van dien daer an te
mogen verzien ende verhalen als erfpenninck mit erfpenninc recht ofte mit coharte ende bedwanc van
allen sheeren rechteren, geestelicken ende waerlicken, zo den houder sbriefs dat believen zal mit die
costen daer omme gedaen ende geleden zonder eenige exceptie, pantkeeringe, cessen, privilegien
ofte weer van rechten daer tegens te mogen doen of te doen doen in eeniger manieren ter contrarien.
Alle dijn zonder arch ofte liste. Desen toorconden zo hebbe ic Claes Dircx zoon Keth als schout van
Coudekerc voorsz. dese brief deur bede ende verlijden van Pieter van Buten voorn. bezegelt mit mijne
zegele wthangende hier beneden an desen brief gehangen. In presentie ende bij wesen van Cornelis
Joris zoon ende Dirc Claesz. buurluden inden ambochte voorsz. als getugen hier over geroupen ende
gebeden. Int jaer ons heeren dusent vijfhondert ende vijftich opten eenen twintichsten dach februarij
nae gemeen schrijven.
Nr. 18 folio 20v. d.d. 07-07-1528.
Zevendhalf morgen lands in Coudekerc begrepen in de vier brieven nae dese eerste volgende
acte, gecomen van Gerijt Jan Kerstensz. anno 1528 den 7 e julij.
Ic Gerijt Jan Kerstantsz.sz. doe condt allen luden dient behoort dat ic gegeven hebbe ende geven, its
desen Onse Lieve Vrouwen ghasthuus binnen Leijden staende inde prochie van Sinte Pancratius
zevendhalf morgen landts gelegen inden ambocht van Coudekerc ende nu ter tijt gebruuct Arent Damas
zoon, tsiaers om vierthien rijnsch gulden derthiendalve stuver vrij gelts. Ende Gerijt Jans zoon voorsz.
heeft die gasthuus meesteren van Onse Lieve Vrouwen ghasthuus voorsz. die principael brieven van
die voorsz. 6½ morgen lands overgegeven ende geeft over mits desen alzo die hem an bestorven zijn
geweest van zijn vader ende broeder ende daer mede te mogen doen gelijc oft Gerijt Jansz. voorsz.
zelver waer. Ende hier voor zullen die ghasthuus meesteren voorsz. gehouden wesen maendach nae
Belooken Paesschen alle jaers ten eewigen dagen laten doen een misse voor Gerrit Jansz. voorsz.
Ende opten zelfven dach zullen zij geven den armen van dien huse een maeltijt van drie rijnsche gulden
mit gebraden spijse, wittebroot ende wijn. Desgelijx zo voorsz. staet des manendaechs nae Sinte
Matheeus dach ende manendaechs nae Sinte Nicolaes dach telcken te laten doen een misse in
tghasthuus voorsz. ende den armen hoor maeltijt, zo voorsz. staet. Noch zullen die ghasthuus
meesteren voorsz. gehouden wesen eens te geven die cellebroeders tot Leijden een pondt groot
vlaems ende dat binnen een maendt nae dat Gerijt Jan Kerstansz.sz. voorn. overleden zal wesen van
desen werlt tot een testament. Des toorconden zo heeft Gerijt Jansz. voorsz. dit zelven geschreven
ende zijn naem hier onder gezet opten 7 e in julio anno 1500 acht ende twintich. Ende die gasthuus
meesteren van Onse Lieve Vrouwen ghasthuus voorsz. alzo zij dit angenomen hebben, dit mede
onderteijckent voor hem ende voor die geene die naemaels gasthuus meesteren wesen zullen. Onder
stondt getekent Gerijt Jan Kerstantsz.sz., Claes die Man, Claes Pietersz.
Nr. 19 folio 21v. d.d. 01-05-1469.
Deerste brief.
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Wij Voppe Jans zoon ende Henric van der Laen schepenen in Leijden oorkonden dat voor ons quamen
Claes Voppensz., Martijn Willemsz. ende Geertruijt Rutger Jansz. weduwe mit hoors gecorens voochts
handt ende gelieden dat zij zamentlicken vercoft hebben Willem Claesz. die drie vieren deelen van twie
morgen landts min twalef gaerden gelegen inden ambocht van Coudekerc inden Hoogen waert in
Wiggers weer ende leijt gemengender vuer mit Dirc van Tol, Jan van Tol ende Willem Phillipsz. Ende
heeft belegen an die westzijde die Laen camp ende an die oost zijde die Butter camp, streckende wten
Lutteken Rijn tot an den Rijn. Ende Claes, Martijn ende Geertruut voorsz. loveden mit gesamender
handt ende elx voor al Willem Claesz. voorn. dit voorsz. landt vrij te waren, jaer ende dach alse recht
is te waren. Ende Claes, Martijn ende Geertruut voorsz. loveden malcander elc den anderen van een
derdendeel hier of schadeloos te houden. Voort zo belieden hem Claes, Martijn ende Geertruut voorsz.
hier of wel voldaen ende betaelt, den lesten penninc mitten eersten. In oorkonden desen brieve bezegelt
mit onsen zegelen. Int jaer ons heeren dusent vier hondert acht ende tzestich opten lesten dach in
meije. Ondergeteijkent Johannis.
Nr. 20 folio 22 d.d. 03-04-1490.
Danderde brief.
Wij Gerijt van Zonnevelt ende Phillips Nachtegael schepenen in Leijden oorkonden dat voor ons quam
Dammes Aernts zoon van Coudekerc ende gheliede dat hij vercoft heeft Jan Kerstantsz.
drie morgen landts gelegen inden ambocht van Coudekerc in een campe lands groot wesende vijftalf
morgen, luttel min of meer ghemengeder voir ende gemengeder aerde mit Dammes Aernts zoon
voorsz. Welcke campe landts van vijftalf morgen belegen heeft an die oostzijde meester Willem Pues
ende an die west zijde Katherijn Dirc Willems zoons wedewi, streckende wten Rijn tot an
tWoudambacht. Ende Dammes voorsz. lovede Jan Kerstantsz. voornoemt dese drie morgen landts
inder manieren voorsz. vrij te waren, jaer ende dach als recht is ende alsmen vrij landt ende eijgen erve
schuldich is te waren ghelijcken buurlandt inden ambacht daert gelegen is. Ende van desen coope
beliede hem Dammes voorsz. wel voldaen ende betaelt, den lesten penninc mitten eersten. In
oorkonden desen brieve bezegelt mit onsen zegelen. Int jaer ons heeren dusent vierhondert ende
tnegentich opten derden dach in aprille. Ondergetekent Johannis.
Nr. 21 folio 22v. d.d. 10-05-1492.
De derde brief.
Wij Cornelis Dirx zoon ende Claes Jan als heilijge geest meesters der kercke van Sinte Mauricius kerc
tot Leijderdorp doen condt allen luden dat wij voor ons ende voor onse naecomelingen vercoft hebben
Jan Kerstijnsz. een morgen landts, luttel min of meer bij den hoop zonder maet, gelegen inden ambocht
van Koudekerc inden Hoogen waert. Ende belegen heeft an dat oosteijnde ende an dat zuuteijnde
Adams landt ende dat west eijnde ende dat noorteijnde Wiggers weer. Ende wij Cornelis ende Claes
als heijlige geest meesters voorgenomt ende Coen van Oosterwijc ende Jan Bouwens zoon als
waerborch loven voor ons ende voor onse naecomers dese voorsz. morgen landts vrij te waren, jaer
ende dach alsmen vrij landt ende eijgen erf schuldich is te waren ende loven Coen van Oosterwijc ende
Jan Bouwensz. hier of schadeloos te houden. Van welcke coop ende landt wij Cornelis Dircxz. ende
Claes Jan lijen ende bekennen voor ons ende voor die geene die hier naemaels heijlige geest meesters
werden zullen, wel voldaen ende betaelt te wesen, den lesten penninc mitten eersten. Alle dijnc zonder
arch of liste. Hier hebben an, bij ende over geweest als tugen Claes Roelofs zoon ende Sijmon Jans
zoon. Ende want wij Cornelis Dircxz. ende Claes Jan als heijlige geestmeesters voorsz. zelver geen
zegel en ghebruucken, zo hebben wij gebeden den eerbaren ende wijsen mannen Coen van Oosterwijc
ende Jan Bouwensz. dat zij dit over ons willen bezegelen. Ende want ic Coen van Oosterwijc op deser
tijt mijn zegel gebroocken hebbe, zo bidde ic Jan Bouwensz. voorgenomt dat hij dit over mij wilde
bezegelen. Ende ic Jan Bouwensz. voorsz. hebbe ter begeerten van Coen van Oosterwijc ende der
heijlige geestmeesteren ende tugen voorsz. ende voor mij zelven dese brief bezegelt mit mijn zegel. Int
jaer ons heeren dusent vierhondert twie ende tnegentich opten thienden dach van meije.
Nr. 22 folio 23 d.d. 26-09-1503.
Die vierde brief.
Wij Jan Heerman ende Dirc Florisz. schepenen in Leijden oirkonden dat voor ons quam Gerijt Jan
Kerstantsz. ende geliede dat hij vercoft heeft Willem Jan Kerstantsz. een morgen landts gelegen inden
ambocht van Coudekerck inden Hoogen waert gemengeder vuer ende gemengeder aerde mitten
Barnaditen van Warmonde. Ende heeft belegen an die westzijde die Laen camp ende dat Mijen weer
ende an die oost zijde Adam lant, die Hooge buic ende die Butter camp, streckende voor wter Rijn tot
inden Lutticgen Rijn. Ende Gerijt voorsz. lovede Willem voorn. die voorsz. morghen landts vrij te waren,
jaer ende dach als recht is ende alsmen vrij landt schuldich is te waren. Voirt zo beliede hem Gerijt
voorn. van desen coope wel voldaen ende betaelt, den lesten penninc mitten eersten. In oorkonden
desen brieve bezegelt mit onsen zegelen. Int jaer ons heeren dusent vijfhondert ende drie opten zes
ende twintichsten dach in septembri. Ondergetekent Johannis.
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Nr. 23 folio 23v. d.d. 19-03-1558.
Vijfthalf morghen landts.
Wij Jan Huuch Andriesz.sz. ende Willem Aelbrechtsz. schepenen in Leijden oirkonden dat voor ons
quam Joost Willems zoon woonende in de Laghe waert tot Coudekerck ende bekende voor hem ende
zijnen erven vande ghasthuus meesteren van Onse Liever Vrouwen ghasthuus binnen dese stede als
Allart Jacobsz. de Haes, Huuch Willemsz., Jheronimus Martijnsz. ende Mathijs Jansz. van des zelfs
ghasthuus weghen gehuurt te hebben vijfthalf morghen landts, bij den hoop zonder maet gelegen op
hem zelven mit niemande gemeen inden ambachte van Coudekerck voorsz. inde Hooge waert bijden
voorn. huurman ende zijne voorzaten lange jaren vanden voorsz. ghasthuse in hure ghebruuct. Belendt
hebbende van outs ende noch jegenwoordich an doorstzijde ende westzijde die Barnarditen landt tot
Warmondt, an die zuutzijde Onse Liever Vrouwen kerck landt binnen Leijden voorsz. ende an die
noortzijde den Lutteken Rijn. Ende dit den tijt van vijf jaren lanck achter een volgende, daer van teerste
jaer huur inne ghijnck Sinte Pieter daghe ad Cathedram anno 1500 acht en vijftich lestleden nae
gemeen schrijven ende zal weder expireren ende wtghaen Sinte Pieters avont ad Cathedram den een
ende twintichsten februarij 1500 ende drie en tzestich nae schrijven als voren. Des siaers voor die
somme van achthien karolus guldens van veertich grooten vlaems tstuck vrijs ghelts van als niet
wtgezondert noch buten gehouden, verschijnende jaerlix Sinte Lambrechts daghe als den
zeventhiensten septembris ende te betalen binnen die twaelf nachten van Kersmisse daer telcken an
volgende. Mit voorwaerden dat den huurman voorsz. tvoorn landt alleen ende zelfs beweijden zal tot
slandts oorbaer ende voort in allen noch te doene den oorbaer der zelver landen zulcx ende al dat een
goet ende oprecht huurman schuldich is ende behoort te doen, of bij faulte ende gebreecke van al tgunt
dat voorsz. staet ende elck poijnct van dien bijzondere zal tvoorn. landt vrij ende wter hure zijn indient
den ghasthuus meesteren inder tijt van des voorsz. ghasthuus wegen belieft, mer anders niet. In
oirkonden desen brief bezegelt mit onsen zegelen opden negenthiensten dach in maerte anno 1500
ende acht en vijftich. Onder getekent dije Milde.
Folio 24 t/m 28 zijn ledig.
Nr. 24 folio 29 d.d. 08-08-1457.
Outshoorn.
Tvierendeel van 18 morgen landts in Outshoorn gecoft van Claes Claes Stevensz. anno 1457
den 8e augusti.
Wij Louwe van der Goude ende Willem Bort schepenen in Leijden oirkonden dat voor ons quam Claes
Stevens zoon ende geliede dat hij vercoft heeft die ghasthuus meesteren van Onse Vrouwen
Ghasthuus tot Leijden alse Snelle Jacobsz., Dirck die Bruun ende Pieter Jans zoon schutemaecker tot
des ghasthuus behouf een vierendeel van achtien morgen landts, luttel min of meer ende is geheten
dat Breede weer, daer of dat die ander drie vierendeelen toebehooren die huijssitten van Sinte Pieters
prochie, die huijssitten van Sinte Pancras prochie ende die huijssitten van Onse Vrouwen prochie. Welc
landt gelegen is inden ambocht van Oudshoorn ende heeft belegen an die een zijde Claes van Leeuwen
ende an die ander zijde Jan van Duvenvoorde, streckende wter weteringe van die Lage waert
afterwaerts over die dwers weteringe tot an tWeddelandt. Ende Claes voorsz. lovede die ghasthuus
meesteren voorsz. of diet naemaels wesen zullen dit voorsz. vierendeel vanden achtien morgen landts
voorn. tot des gasthuus behouf vrij te waren, jaer ende dach alse recht is ende alsmen vrij landt ende
eijgen erve schuldich is te waren. Ende hier of beliede hem Claes voorsz. wel voldaen ende betaelt,
den lesten penninc mitten eersten. In oorkonden desen brieve bezegelt mit onsen zegelen int jaer ons
heeren dusent vierhondert zeven ende vijftich opten achtsten dach in augusto. Ondergetekent
Johannis.
Nr. 25 folio 29v. d.d. 18-06-1553.
Kanttekening: Offgelost desen brijeff den 17e februarijs anno ’65 mette verloren renten bije meester Gerijt van der Laen, ergo
deurgehaelt.

Ic Philips Claes zoon schout inden ban van Outshoorn die condt allen luden dient behooren dat voor
mijn ende twee getugen hier onder genomineert gecomen ende persoonlic gecompareert is Jan Florisz.
backer ende bekende voor hem zijnen erven ende naecomelingen vercoft te hebben ende schuldich te
wesen Jacob Meesz. of den houder sbriefs zes karolus guldens tsiaers tstuc 40 grooten vlaems
eeuwige ende erflicke renten. Te betalen alle jaers opten meije dach, daer van teerste jaer renten
verschijnen zal opten meije dach nu eerstcomende alsmen schrijft 1500 vier ende vijftich ende zo voort
van jare tot jare eewich gedurende. Ende bekende Jan Florijsz. voorsz. van desen coop ende schulde
al wel voldaen ende betaelt te wesen, den lesten penninc mitten eersten. Ende heeft ter cause voorsz.
specialicken verbonden, verijpotequeert, veronderpandt ende gestelt neghen morgen landts bij den
hoop zonder maet leggende inden ban voorsz., streckende wt den Rijn totten Outshoornsche wech toe.
Ende hebben naest gelegen and oostzijde Cors Thomasz., aen die westzijde Jacob Meesz. zelfs mit
zijn broeders ende zusters. Van welcke negen morgen landts dese renten horen oorspronc of hebben
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bij Jan Florijs zoon voorsz. vanden zelfden Jacob cum socijs gecoft. Ende voorts generalicken alle zijn
andere roerende ende onroerende goeden die hij comparant nu ter tijt heeft ende noch vercrijgen zal
mogen waermen die bevinden zal geen goeden noch vrije plaets wtgezondert, stellende die zelfde
landen ende goeden tot bedwanc van allen rechten ofte rechteren, zo datter den houder sbriefs
ghelieven ende tcorste zal duncken te wesen. Ende om tgunt dat voorsz. is vast ende wel tonderhouden
zo renunchieerde die voorsz. Jan Florisz. alle exceptien, pandtkeeringen ende weer van recht in eeniger
manieren ter contrarie. Behoudelicken zo zal die voorsz. Jan Florisz. of zijne nacomers dese voorsz.
renten moghen lossen of doen ende quijten alst hem gelieven zal mits opleggende teenemael in
hooftgelde hondert der voorsz. karolus guldens mit die verscheenen onbetaelde renten nae beloop des
tijts in gelde, daer den eenen coopman mede vanden anderen scheijt. Alle bedroch buten gehouden.
Dese toorconden hebbe ic Philips Claesz. schout voorsz. deur verzoucke vanden voorsz. Jan Florijsz.
comparant alhier desen brief mit mijn zegel wthangende bezegelt in presentie van Jan Woutersz. ende
Jan Willems zoon als tugen. Actum anno 1500 drie ende vijftich den 18 e dach junij. Ondergetekent J.
Woutersz.
Folio 30 t/m 34 zijn ledig.
Nr. 26 folio 35 d.d. 06-06-1456.
Alphen.
Elf morgen ende vijf hondt landts in Alphen, gecoft anno 1456 ende anno 1494 bij pertijen.
Wij Dirc van Zijl Jansz. ende Dirc van Noorde schepenen in Leijden oorkonden dat voor ons quam
IJsbrant Gerijts zoon die schoenmaecker ende geliede dat hij vercoft heeft die ghasthuus meesteren
van Onse Vrouwen gasthuus tot Leijden alse Ghijsbrecht van der Goude, Claes Henricxz., Claes
Stevens zoon ende Schout Florisz. tot des gasthuus behouf negen morgen ende twie hondt landts,
luttel min of meer gelegen onden ambocht van Alphen in Alphenrehorn in twie weren landts van achtien
morgen alzoe gehieten leggende gemengeder vuer mit Ghool Jan Jacob Costers zoons wedewij ende
mit Louweris hoor zwager. Ende heeft belegen an die oostzijde die canonicken tSinte Pancras tot
Leijden, an die westzijde die huijssitten tSinte Pieters tot Leijden, Dirck Henricx zoon ende IJsbrant
Sijmonsz., streckende voor wt den Rijn an die naeste weteringe. Ende IJsbrant voorsz. lovede die
ghasthuus meesteren voorsz. of diet namaels wesen zullen tot des voorsz. gasthuus behouf dese
negen morgen ende twie hondt landts als voorsz. staet te waren, jaer ende dach alse recht is ende
alsmen vrij eijgen landt ende volboden erve schuldich is te waren. Ende hier of beliede hem IJsbrant
voorsz. wel voldaen ende betaelt, den lesten pennic mitten eersten. In oorkonden dese brieve bezegelt
mit onse zegelen. Int jaer ons heeren dusent vierhondert zessendevijftich opten zesten dach in junio.
Ondergetekent Johannis.
Nr. 27 folio 35v. d.d. 17-12-1468.
Het eerste stuk is in het Latijn, evenals het laatste stuk. Overgenomen het Nederlandse stuk.
In nomini domini amen.
Wij Dirc van Zijl Jansz. ende Jan van der Woude schepenen in Leijden oirkonden dat voor ons quamen
Dirc Willemsz. ende Claes Jansz. die brouwer ende geliede dat zij samentlic vercoft hebben die
ghasthuus meesteren van Onse Liever Vrouwen ghasthuus tot Leijden alse Jan Florijsz., Pieter Jansz.,
Alewijn Pietersz. ende Gerijt Veen tot des voorsz. ghasthuus behouf derdhalve morgen landts gelegen
in een stucke landts gehieten die Achtien Morgen. Welc voorsz. landts gelegen is in die Horn in den
ambocht van Alphen ende heeft belegen an die oostzijde die heeren van Hoogeland tot Leijden ende
an die westzijde Zassenem weer, streckende voor wten Rijn after an die wateringe. Ende Dirc Willemsz.
ende Claes Jansz. voorsz. loveden mit gsamender handt ende elcx voor al die ghasthuus meesteren
voorn. of die naemaels wesen zullen tot des ghasthuus voorsz. behoef dese voorsz. derdhalve morgen
landts vrij te waren, jaer ende dach alse recht is ende alsmen vrij landt ende eijgen erve schuldich is te
waren. Ende Dirc Willemsz. ende Claes Jansz. voorsz. loveden malcander elc den ander vander helft
hier of schadeloos te houden. Voort zo belieden hem Dirc Willems zoon ende Claes Jans zoon voorn.
hier of wel voldaen ende betaelt, den lesten penninc mitten eersten. In oorkonden desen brieve bezegelt
mit onsen zegelen. Int jaer ons heeren dusent vierhondert acht ende tzestich opten zeventhienden dach
in decembri.
Nr. 28 folio 37v. d.d. 20-01-1500.
Ic Willem Jacobsz. van Leeuwen schout inden ban van Alphen doe condt allen luden dat voor mijn ende
den tugen hieronder benoemt gecomen is Jan Willemsz. ende bekende dat alzulcke timmeraedse van
huse, berge, boomte ende potinge als wt den grondt op ende van niewes ghefundeert ende gemaect
heeft op elf mergen ende vijf hondt landts gelegen inden ambocht van Alphen voorsz. in Alphenrehoorn
in twie weeren gehieten die Achtien Mergen. Welcke elf morgen ende vijf hondt landts voorsz. toe
behooren Onse Liever Vrouwen ghasthuus binnen Leijden. Ende Jan Willemsz. voorsz., Thomas
Willemsz. ende Cornelis Willemsz. gebroederen vanden voorsz. gasthuse in huren hebben ende dat
hij die voorsz. timmeraedse buten consent ende onthiet vanden gasthuus meesteren daer op gemaect
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heeft. Zo ist dat die voorsz. Jan Willemsz. overgegeven heeft ende overgeeft mit dese brief voor hem
ende voor zijnen erven ende nacomelingen, dat zo wanneer Jan Willemsz. voorsz. of zijnen
naecomelingen dit voorsz. landt niet weder inne en huren tot prijse ghelijcken buurlandt, zo dattet eenen
anderen ende vreemden verhuurt worde, dat hij als dan die voorsz. timmeraedse van huse, berge,
boomte ende potinge die hij daer op getimmert heeft tot alre tijt tot vermaninge vanden ghasthuus
meesteren inder tijt wesende weder ontsinnen ende ofbreecken zal ende dat landt weder slecht
maecken ghelijcke dat was eer hij daer op beghonste te timmeren. Alle dijnc zonder argelist. Hier waren
bij, an ende over als tugen ende buurluden Dirick Jacobsz. van Vloten ende Jacob Jacobsz. In kennisse
der waerheijt zo hebbe ic Willem Jacobs zoon schout inden ambocht voorsz. mijn zegel an desen brief
gehangen. Int jaer ons heeren dusent vijfhondert opten twintichsten dach in januario.
Folio 38 t/m 42 zijn ledig.
Nr. 29 folio 43 d.d.19-02-1503.
Hazertswoude.
Zes ponden hollandt tsiaers erfpachte in Hazertswoude op negen ackeren wtgegeven anno
1503 den 19e februarij.
Ic Claes Pietersz. schout inden ambocht van Hazertswoude doe condt allen luden dat voor mij quam
Anthonis Henrixz. ende geliede dat hij in erfpacht angenomen heeft vanden ghasthuus meesteren van
onser Liever Vrouwen ghasthuus tot Leijden alse Jan Aerntsz. van Tetroede, Floris van Bosch ende
Pieter Jans zoon inden name vande voorsz. ghasthuus, negen ackeren lands bij den hoop zonder maet
gelegen inden ambocht van Hazertswoude voorscreven. Ende hebben belegen an die oostzijde Neel
Hugensz. kinderen, an die westzijde tgodshuus van Hazertswoude, streckende voor wten Rijn tot after
an die dwersweteringe. Des jaers om zes pondt hollands coomans paijments. Te betalen alle jaer
binnen de twaelf nachten van Kersavont, daer of dat eerste jaer renten verschijnen zal binnen die twaelf
nachten van Kersavont naestcomende ende zo voort van jare te jare, telcken binnen die twaelf nachten
van Kersavont daer naestcomende dese voorsz. renten te betalen, durende tot eewighen dagen alle
jaer vrij gelts. Des zijn voorwaerden dat tot welcken tijt ende zo dicke ende menich werven dese voorsz.
landen comen in coope of in besterfte, zo zelmen dese landen voorsz. telcken vervoorhuren mit dertich
coomans groot zonder meer altijt onvermindert die principael jaerlixe renten. Des zel Anthonis voorsz.
gehouden wesen dese voorsz. landen altijt te verbeteren ende niet te verargeren. Ende dese voorsz.
erfpachte heeft Anthonis voorsz. die ghasthuus meesteren voorn. ende diet namaels wesen zullen
verzekert gelooft ende bewijst alle jaers te verzien ende te verhalen an dese zelve voorsz. negen
ackeren lands mit alle tgeene dat daer op getimmert ende bevonden zel worden telcken dage vander
betalinge. Ende Anthonis voorsz. heeft dese voorsz. erfpacht voort verzekert, gelooft ende bewijst te
verzien ende te verhaelen an alle die ander goeden die Anthonis voorsz. nu ter tijt heeft of hier namaels
vercrijgen mach, roerende ende onroerende, gewonnen ende ongewonnen, waer ende waer an dat die
gelegen zijn of bevonden mogen worden zonder eenich weer van rechte het zij geestelic of waerlic daer
tegens te doen of te doen doen in eeniger manieren hoemen dat zoude moghen dencken, peijnsen,
vinden of visieren. Ende Anthonis voorsz. bekende dat die gasthuus meesteren voorn. hem van dese
negen ackeren lands gegeven ende gelevert hebben waringe mit brief naden recht vanden ambacht
ende bezegelt mit schouten zegel voorn. Alle dijnc zonder argelist. Ende hier hebben bij, an ende over
geweest als tugen ende buurluden inden ambocht voorsz. Claes Ermbouts zoon ende Cornelis Jan
Pieterszs zoon. In kennisse der waerheijt zo heb ic Claes Pieters zoon schout inden ambacht voorsz.
desen brieve in tegenwoordicheijt der tughen voorn. bezegelt mit mijnen zegel hier aen gehanghen. Int
jaer ons heeren dusent vijfhondert ende drie opten negenthienden dach in februario.
Nr. 30 folio 47 d.d. zondag na St. Victoors dag 1510.
Aarlanderveen.
Vijfthien stuvers tsiaers losrenten op 4½ mogen landts in Aerlanderveen ghecoft anno 1500
ende thien.
Ic Jacob Gerijtsz. schout van Aerlanderveen oorkonde alle den gheenen die desen brief zullen zien of
hooren lesen dat voor mij gecomen is Claes Ghijsbrechts zoon ende beliede vercoft te hebben die
ghasthuus meesters van Onse Liever Vrouwen ghasthuus bijnnen die stede van Leijden als Jan Aernt
zoon van Tetroede, Willem Reijers, Claes Gherijtsz. ende Willem Hugensz., een £ des jaers 30 comans
groot voor dat £ gerekent op 3½ mergen landts, gelegen in zijn huijsweer an die zuutcant van dat weer.
Ende is vrij ende onbecommert landt. Te betalen alle jaer binnen die meije maendt. Van welcke coop
Claes Ghijsbrecht zoon voorsz. hem bekende ende beliede vanden ghasthuus meesters voorn. wel
voldaen ende betaelt te wesen, den laetsten penninc mitten eersten. Des zijnt voorwaerden dat Claes
Ghijsbrechtsz. voorsz. dit £ tsiaers zel mogen lossen tot allen tijden nae zijnre belieften, die penninc
om zestien ende alst den zelven Claes Ghijsbrechts zel believen dit £ tsiaers te lossen zel hij alsdan
gehouden wesen dat laetste jaer met te vollen verscheenen wesende te betalen nae dat beloop van
die tijt. Alle dijng zonder argelist. In kennise der waerheijt heb ic Jacob Gherrijt schout voorsz. dese
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brief bezegelt in tegenwoordicheijt van twie tugen als Willem van der Hede ende Willem Volckensz.
buurluden van Aerlanderveen. Int Jaer ons heeren dusent vijftienhondert ende tien des zonnendages
nae sinte Victoors dach.
Kanttekening: Desen brief is affgelost als klaerlijck blijckt int register de anno 1605.

Folio 48 t/m 50 zijn ledig.
Nr. 31 folio 51 d.d. 26-03-1508.
Zoeterwoude.
Zes ponden hollandts tsiaers eewighe pacht gecoft jegens Huuch Gerijts zoon op een
wooninge ende 14 morghen lands in Zoeterwoude anno 1508 den 26e in Maerte.
Ic Ghijsbrecht van Zwieten ambochtsheer ende schout inden ambocht van Zoeterwoude doe condt
allen luden dat voor mij quam Huijch Gerijtsz. ende geliede dat hij vercoft heeft Jan Aerntsz. van
Tetroede, Willem Reijers zoon, Reijer Claes zoon ende Claes Gerijts zoon Egmondt als ghasthuus
meesteren van onser Liever Vrouwen ghasthuus tot Leijden tot behouf van des ghasthuus voorsz. zes
pondt tsiaers eewigen ende erflicke renten dertich coomans grooten gereeckent voor een pondt,
staende te versien ende te verhalen an alle die wooninge daer Huuch Gerijtsz. nu ter tijt op woont. Ende
is houdende vierthien morgen landts, bij den hoop zonder maet. Welcke wooning gelegen is inden
ambocht van Zoeterwoude ende heeft belegen an die noortzijde Jan Gerijts zoon, an die zuutzijde Jan
Claes Willen, Huuch Gerijts zoon voorsz. ende Jan Henrix zoon, streckende van die Goewech tot in
Meerburger wateringe. Welcke renten verschijnen zellen alle jaer tot Sinte Lamberts dage ende tot
meije dage daer naest comende wel betaelt. Ende waert dat Huuch Gerijtsz. of zijnen nacomelingen
dese voorsz. zes pondt tsiaers niet en betaelden alle jaer tot meijen dage of binnen viertien dage daer
nae onbegrepen, zo mogen die gasthuus meesters voorsz. diet nu zijn of hier naemaels worden zellen
tot des ghasthuus behouff dat verhalen an alle die wooninghe mit die veerthien morgen landt voorsz.
of an alle Huuch Gerijts zoon ende Pieter Gerijtsz. zijn broeders goeden die zij nu hebben of hier nae
vercrijgen zoude mogen. Ende noch zo zijnt voorwaerden also ducke als die voorsz. wooninge vercoft
wort zo zelmense vervoorhuren mit een halve renten. Ende also ducke alse versterft dat eenich van
beijden Huuch Gerijtsz. of zijn huusvrou oflivich worde of die geen diese daer nae bezitten zellen, zo
zelmense mit een vierendeel van die zes pondt voorsz. vervoorhuren. Ende Huuch Gerijtsz. voorsz.
gelovede Pieter Gerijtsz. zijnen broeder hier vrij ende schadeloos of te houden. Ende van desen coope
zo bekende hem Huuch Gerijtsz. voorsz. van die ghasthuus meesters vorn al voldaen ende wel betaelt
te wesen, den lesten penninc mitten eersten. Alle dijnc zonder arch of list. Hier bij hebben an ende over
geweest als tugen Willem Alewijnsz. ende Clement Jansz. Ende in kennisse daer waerheijt zo heb ic
Ghijsbrecht van Zwieten ambochts heer ende schout voorsz. mijnen zegel hier an gehangen. Int jaer
ons heeren dusent vijfhondert ende acht opten zes ende twintichsten dach in maerte.
Nr. 32 folio 52 d.d. 09-05-1467.
Dertich stuvers tsiaers eewige pacht op 3½ morgen lands in Zoeterwoude, gecomen van
Willem Jans zoon anno 1500 ende negen opten 19 e in maerte.
Ic Dirc van Bosch schout inden ambocht van Zoeterwoude doe condt allen luden dat voor mij quam Jan
Jans zoon ende beliede vercoft te hebben Michiel Gelis zoon twee pondt tsjaers tot eenen eewighen
pacht te betalen 15 stuvers voor tpondt op vierdalf morgen landts leggende inden ban van Zoeterwoude.
Ende hebben belegen aen die noortzijde dat goodshuus van Zoeterwoude ende aen die zuutzijde Jacob
Louwe zoon, streckende vanden wech westwert tot aen die Zwet. Ende dese voorsz. renten zalmen
jaerlix alle jaers betalen binnen meij gelijcke dat men goede erflicken renten schuldich is te betalen.
Ende waer zaecke dat men dese renten niet en betaelden opten voorzeijden dach als voorsz. staet, dat
zoude Michiel voorn. of zijn naecomelingen verhalen aen dat voorsz. erf ende landt. Ende waer dat
voorsz. erf niet goet genouch en waer aen te verhaelen, zo zoude hijt voort verhalen an al Jan Jansz.
voorsz. goeden, roelic ende onroelic, zo waerse gelegen waren. Ende dit voorsz. ladt gelovet Jan
Jansz. voorn. vrij te waren, jaer ende dach als recht is ghelicke vrij buurlandt. Ende van dese coop belijt
hem Jan Jansz. voorsz. al voldaen ende wel betaelt, den laesten peninc mitten eersten. Alle dijnc
zonder argelist. Ende in kennisse der waerheijt zo heb ic Dirc van Bosch schout voorsz. desen brief
bezegelt mit mijnen zegel hier onder aen gehangen. Int jaer ons heeren dusent vier hondert ende zeven
ende tzestich opden negenden dach in maijo.
Nr. 33 folio 53 d.d. 19-03-1509.
Transfix.
Wij Dirc van der Boechorst ende Willem van Boshusen schepenen in Leijden oorkonden dat voor den
gerechte quam Willem Jansz. ende ghaf over die ghasthuus meesteren van Onse Liever Vrouwen
ghasthuus als Jan Aerntsz. van Tetroede, Willem Reijersz., Claes Gerijtsz. Egmondt ende Willem
Hugensz. brouwer ende diet naemaels wesen zullen tot tvoorsz. ghasthuus behouf, drie schouten
brieven van Zoeterwoude, elcx mit eenen schepenen transfix brief deursteecken, daer dese brief
deursteken is mit recht ende mit vonnisse als recht is. Ende schepenen wijsden die ghasthuus
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meesteren voorsz. ende diet naemaels wesen zullen tot tvoorsz. ghasthuus behouf daer mede te
winnen ende te verliesen, in alle schijn oft Willem Jansz. voorn. zelver waer. In oorconden desen brief
bezegelt mit onsen zegelen. Int jaer ons heren dusent vijfhondert ende negen opten negenthienden
dach in maerte. Ondergetekent opte ploije Johannis.
Kanttekening: Gecollonneert jegens den originale brieve van transporte upten voirsz. rente brieve met noch twije ander rente
brieven, elcx met een transfixe deursteken. Dan zoe dander twie rentebrieven in desen transport brieve gementioneert afgelost
zijn, sulcx upte rugge vandien gescreven stont en zijn dair omme de zelve alhier nijet geregistreert ofte gescreven ende accordeert
daer mede bij mij Johannis Cornelisz. notaris.

Nr. 34 folio 53v. d.d. 21-08-1471.
Zeven ponden hollandts tsiaers eewige renten begrepen in dese twee volgende brieven op
acht morgen landts (daer wijlen een steenhoven op stont) mit een huus in Zoeterwoude,
gecomen van Gerijt Jacob Gerijtsz. anno 1471 den 21 e augusti.
Dese zeven ponden hollands mit de naervolgende zes ponden hollands begrepen in de folio hier beghinnende 53, 54, 55, 56, 57,
58, 59 tsamen bedragende negen gulden vijfthien stuvers, die de heere van Lochorst tot noch toe betaelt heeft, zijn ofgelost (naer
voorghaende consent vanden gerechte) bij liquidatie van zekere achthalve gulden tsiaers die die heere van Lochorst sprekende
hadde oft groote velhuus an dese gasthuse behoorende, alst breder blijckende is inden jaerlixen blaffaert de anno 1562 folio 10
ende 50, beijde la…. Daer omme hier dese brieven gecasseert.

Wij Dirck van Zijl Jansz. ende Claes van Leijden schepenen in Leijden oorkonden dat voor ons quam
Jan Dobben zoon ende geliede dat hij vercoft heeft Fije Willem van Bosschen wedewi vijf pondt
hollandts coomans paijments tsiaers. Te betalen alle jare Voorschoter ende Valckenburger marcten,
daer of dat eerste jaer verschijnen zal tot Voorschoten ende Valckenburger marcten naestcomende. Te
verzien ende staende op achte morgen landts, luttel min of meer mitter steenplaetse ende husinge die
op de voorsz. achte morgen landts staen. Welcke achte margen landts, steenplaetse ende husinge
voorsz. gelegen zijn inden ambocht van Zoeterwoude. Ende heeft belegen an die oostzijde Ghijsbrecht
Jan Woutersz.sz., an die westzijde Fije Willem van Bosschen wedue voorsz. ende Roomburger laen,
an dat zuuteijnde Adriaen Jan Woutersz.sz. ende Imme Jacob Gerijtsz. wedewi ende an dat noorteijnde
den Rijndijck. Des zijn voorwaerden dat Jan Dobben zoon noch zijn erven ende nacomelingen die
bezitters zijn of worden zullen vanden voorsz. lande ende steenplaetse van nu voort an van datum des
briefs of te reeckenen niet meer wt dese voorsz. achte morgen landts delven en zal dan anderhalf
morgen landts. Ende Jan Dobben zoon voorsz. lovede Fije Willem van Bosschen wedewi voorn. dese
voorsz. vijf pondt hollandts coomans paijments tsiaers opte achte morgen landts, steenplaetse ende
husingh voorsz. ende voort inder manieren ende voorwaerden voorsz. vrij te waren jaer ende dach alse
recht is ende alsmen vrije renten op eijgen landt, steenplaetse ende husingh schuldich is te waren.
Ende dat op die voorsz. achte morgen landts, steenplaetse ende husingh nu ter tijt niet meer en staet
dan een pondt coomans paijments tsiaers die den heijligen geest tot Leijden daer op heeft ende dese
voorsz. vijf pondt hollandts comans paijments tsiaers. Ende van desen coop beliede hem Jan Dobben
zoon voorsz, wel voldaen ende betaelt, den lesten peninc metten eersten. In oirkonden desen brieve
bezegelt met onsen zegelen. Int jaer ons heeren dusent vierhondert drie ende tzestich opten
vijfthienden dach in aprille. Ondergetekent Johannis.
Nr. 35 folio 54v. d.d. 01-01-1464.
Wij Willem Heerman ende Jacob Vinck schepenen in Leijden oorkonden dat voor ons quam Jan
Dobben zoon ende geliede dat hij vercoft heeft Fij Willem van Bosschen wedewi twie pondt hollandt
coomans paijments tsiaers. Te betalen alle jaer tot Voorschoten ende Valckenburger marcten daer of
dat eerste jaer verschijnen zal tot Voorschoten ende Valckenburger marcten naestcomende. Te versien
ende staende op achte morgen landts, luttel min of meer mitter stienplaetse ende husingh die op die
voorsz. achte morgen landts staen. Welcke achte morgen landts, stienplaetse ende husinge voorsz.
gelegen zijn inden ambocht van Zoeterwoude ende heeft belegen an die oestzijde Ghijsbrecht Jan
Woutersz.sz., an die westzijde Fije Willem van Bosschen wedewi voorsz. ende Rodenburger laen, an
dat zuuteijnde Adriaen Jan Woutersz.sz. ende Imme Jacob Gerijtsz. wedewi, an dat noorteijnde den
Rijndijck. Des zijn voorwaerden dat Jan Dobben zoon voorsz. noch zijn erven ende naecomelingen die
bezitters zijn of worden zullen vanden voorsz. lande ende stienplaetse van nu voortan van datum des
briefs of te rekenen niet meer wt dese voorsz. achte morgen lands delven en zullen dan anderhalf
morgen landts. Ende Jan Dobbensz. voorsz. lovede Fije voorn. die voorsz. twie pondt hollandts
coomans paijments tsiaers inder manieren ende voorwaerden voorsz. vrij te waren, jaer ende dach alse
recht is ende alsmen vrij renten op eijgen lande, stienplaetse ende husinge schuldich is te waren ende
dat op dese voorsz. achte morgen lands, stienplaetse ende husinge nu ter tijt niet meer renten en staen
dan een pondt coomans paijments tsiaers die den heijligen geest tot Leijden daer op heeft vijf pondt
hollands comans paijments tsiaers die Fije voorsz. daer op heeft ende dese voorsz. twie ponden
paijments tsiaers die Fije voorn. daer up gecoft heeft. Ende van desen coop beliede hem Jan Dobbensz.
voorsz. wel voldaen ende betaelt den lesten peninc mitten eersten. In oirkonden dese brieve bezegelt
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mit onse zegelen. Int jaer ons heeren dusent vierhondert vier ende tzestich opten elften dach in januario.
Ondergetekent Johannis.
Nr. 36 folio 55 d.d. 28-06-1471.
Transfix.
Wij Coen van Oosterwijc ende Claes Jan Claesz. schepenen in Leijden oirkonden dat voor gerechte
quam Anthonis Arentsz. van Berge als voocht van Baerte Willem van Bosschen dochter zijn wijf bij
consent ende goetduncken vanden gerecht van Leijden zo als Anthonis voorsz. staet inder stede
voochdije ende ghaf over Gerijt Jacob Gerijtsz.sz. twie schepenen briefven daer dese brief deursteken
is mit recht ende mit vonnisse als recht is. Ende schepenen wijsden Gerijt Jacobsz. voorsz. daer mede
te winnen ende te verliesen in allen schijn oft Anthonis voorsz. als voocht van Baerte zijn wijf voorn.
zelve waer. Welcke renten inden voorsz. principale briefven begrepen Anthonis voorsz. mit Baerte zijn
wijf voorn. opgecomen ende aen gedeelt zijn van Fije Willem van Bosschen wedewi hoors moeders
erve. Ende waert zaecke dat die renten voorsz. inden principalen brieven begrepen bij Anthonis voorsz.
of bij Fije Willem van Bosschen wedewi zijns wijfs moeder iet becommert belast of bezwaert waren
boven dat inhouden vanden voorsz. principale brieven daer dese brief deursteecken is. Dat gelovede
Anthonis voorsz. Gerijt Jacobsz. voorn. tot alre tijt op te rechten ende te beteren. Ende dat zal Gerijt
Jacobsz. voorsz. verzien ende verhalen an alle die goeden die Anthonis voorsz. nu ter tijt heeft of hier
naemaels vercrijgen mach, roerende ende onroerende, waer ende waer an dat die gelegen zijn binnen
der stede van Leijden of daer buten. In oorkonden desen brieve bezegelt mit onse zegelen. Int jaer ons
heeren dusent vierhondert een ende tzeventich opten acht ende twintichsten dach in junio. Opte ploije
stont getekent Johannis.
Nr. 37 folio 56 d.d. 21-08-1471.
Wij Jacob van Noorde ende Florijs Heerman schepenen in Leijden oorkonden dat voor gerechte quam
Gerijt Jacob Gerijtsz.sz. ende ghaf over die ghasthuus meesteren van Onse Liever Vrouwen ghasthuse
staende op Sinte Pancraes Kercgraft tot Leijden alse Jan Pieters zoon, Pieter Jansz., Dirc Willemsz.
ende Jan Claes zoon ende diet naemaels wesen zullen tot des voorsz. ghasthuus behouf, drie
schepenen brieven daer dese brief mede deursteecken is. Mit recht ende mit vonnisse alse recht is.
Ende schepenen wijsden die gasthuus meesteren voorsz. ende diet namaels wesen zullen tot des
voorsz. gasthuus behouf daer mede te winnen ende te verliesen in allen schijn oft Gerijt Jacop
Gerijtsz.sz. voorn. zelve waer. In oorkonden dese brieve bezegelt mit onse zegelen. Int jaer ons heeren
dusent vierhondert een ende tzeventich opten een ende twintichsten dach in augusto. Ende opte ploije
vanden zelve briefve stont gheteeckent Johannis.
Nr. 38 folio 56v. d.d. 20-06-1463.
Zes ponden hollandts tsiaers eewige renten begrepen in dese twee volgende brieven op 4½
morgen mit een thuun ghelegen inden ambacht van Zoeterwoude, mede gecomen vanden
voorn. Gerijt Jacob Gerijtsz. ten zelven tijde latest voorgheschreven.
Wij Claes Claes Willemsz.sz. ende Jan vanden Woude schepenen in Leijden oorkonden dat voor ons
quam Jan Dobben zoon ende geliede dat hij vercoft heeft Fije Willem van Bosschen wedewi vier pondt
hollandts coomans paijmants tsiaers. Te betalen alle jaers tot Voorschoten ende Valckenburger
marcten, daer of dat eersten jaer verschijnen zal tot Voorschoten ende Valckenburger marcten
naestcomende. Te verzien ende staende op vijftalf morgen landts luttel min of meer mitten thuijn die in
de voorsz. vijfthalf morgen landts leijt die Jan Dobbensz. voorsz. leggende heeft inden ambocht van
Zoeterwoude. Ende heeft belegen an die westzijde die broeders van Leijderdorp, an die noortzijde den
Rijndijc ende an dat oesteijnde ende zuuteijnde die zusteren van Sinte Margrieten zusterhuse
woonende buten Leijden. Ende Jan voorsz. lovede Fije voorn. dese voorsz. vier pondt comans
paijments tsiaers vrij te waren jaer ende dach alse recht is ende alsmen vrije renten op vrij eijgen landt
ende thuun schuldich is te waren. Ende van desen coop beliede hem Jan Dobbensz. voorsz. wel
voldaen ende betaelt den lesten pennic mitten eersten. In oorkonde dese brieve bezegelt mit onsen
zegelen. Int jaer ons heeren dusent vier hondert drie ende tzestich opten twintichsten dach in junio.
Ondergetekent Johannis.
Nr. 39 folio 57v. d.d. 11-01-1464.
Wij Willem Heerman ende Jacob Vinck schepenen in Leijden oorkonden dat voor ons quam Jan
Dobbensz. ende geliede dat hij vercoft heeft Fie Willem van Bosschen wedewi twie pondt hollandts
coomans paijments tsiaers. Te betalen alle jaer tot Voorschoten ende Valckenburger marcten, daer of
dat eerste jaer verscijnen zal tot Voorschoten ende Valkenburger marct naestcomende. Te verzien
ende staende op vijftalf morgen landts, luttel min of meer mitten thuun die in de voorsz. vijfthalf landts
leijt, die Jan Dobben zoon voorsz. leggende heeft inden ambocht van Zoeterwoude. Ende heeft belegen
an die westzijde die broeders van Leijderdorp, an die noortzijde den Rijndijck ende an dat oosteijnde
ende zuuteijnde die zusteren van Sinte Margrieten zusterhuse woonende buten Leijden. Ende Jan
Dobbensz. voorsz. lovede Fije voorn. dese voorsz. renten vrij te waren, jaer ende dach alse recht is
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alsmen vrij renten op eijgen landt, thuijn ende erve schuldich is te waren. Ende dat op dit voorsz. landt
ende thuijne nu ter tijt niet meer renten en staen dan vier pondt hollandts coomans paijment tsiaers die
Fije voorn. daer op heeft ende dese voorsz. twie ponden paijments tsiaers die Fije voorn. nu daer op
gecoft heeft. Ende hier of beliede hem Jan voorsz. voldaen ende betaelt den lesten pennic mitten
eersten. In oirkonden desen brieve bezegelt mit onsen zegelen. Int jaer ons heeren dusent vierhondert
vier ende tzestich opten elften dach in januario. Ondergetekent Johannis.
Nr. 40 folio 58 d.d. 28-06-1471.
Transfix.
Wij Coen van Osterwijc ende Claes Jan Claesz.sz. schepenen in Leijden oirkonden dat voor gerechte
quam Anthonis Aernts zoon van Berge als voocht van Baerte Willem van Bosschen dochter zijn wijf bij
consent ende goetduncken vanden gerechte van Leijden, zoals Anthonis voorsz. staet inder stede
voochdie ende ghaf over Gerijt Jacop Gerijtsz.sz. twie schepenen brieven daer dese brief deursteken
is mit recht ende mit vonnisse als recht is. Ende schepenen wijsden Gerijt Jacobsz. voorsz. daer mede
te winnen ende te verliesen in allen schijn oft Anthonis voorsz. als voocht van Baerte zijn wijf voorn.
zelve waer. Welcke renten inden voorsz. principale brieven begrepen Anthonis voorsz. mit Baerte zijn
wijf voorn. opgecomen ende an gedeelt zijn van Fije Willem van Bosschen wedewi hoors moeders erve.
Ende waert zaecke dat die renten voorsz. inden principalen brieven begrepen bij Anthonis voorsz. of
bij Fije Willem van Bosschen wedewi zijn wijfs moeder iet becommert, belast of bezwaert waren boven
dat inhouden vanden voorsz. principalen brieven daer dese brief deur steecken is, dat gelovede
Anthonis voorsz. Gherijt Jacobsz. voorn. tot alre tijt te rechten ende te beteren. Ende dat zel Gerijt
Jacobsz. voorsz. verzien ende verhalen an alle die goeden die Anthonis voorsz. nu ter tijt heeft of hier
namaels vercrijgen mach, roerende ende onroerende, waer ende waer an dat die gelegen zijn, binnen
der stede van Leijden of daer buten. In oorkonden desen brieve bezegelt mit onsen zegelen. Int jaer
ons heeren dusent vierhondert een ende tzeventich opten acht ende twintichsten dach in junio. Ende
opte ploije stont getekent Johannis.
Nr. 41 folio 59 d.d. 21-08-1471.
Transfix.
Wij Jacob van Noorde ende Florijs Heerman schepenen in Leijden oirkonden dat voor gerechte quam
Gerijt Jacob Gerijtsz.sz. ende ghaf over die ghasthuus meesteren van Onser Liever Vrouwen ghasthuse
staende op Sinte Pancras Kercgraft tot Leijden alse Jan Pieters zoon, Pieter Jansz., Dirc Willems zoon
ende Jan Claesz. ende diet naemaels wesen zullen tot des voorsz. ghasthuus behouf drie schepenen
brieven daer dese brief mede deursteken is, mit recht ende mit vonnis alse recht is. Ende schepenen
wijsden die ghasthuus meesteren voorsz. ende diet naemaels wesen tot des voorsz. ghasthuus behouf
daer mede te winnen ende te verliesen in allen schijn oft Gerijt Jacop Geijtsz.es. zelve ware. In
oirkonden desen brieve bezegelt mit onsen zegelen. Int jaer ons heeren dusent vierhondert een ende
tzeventich opten een ende twintichsten dach in augusto. Opte ploije stont getekent Johannis.
Nr. 42 folio 59v. d.d. 24-05-1527.
Twee karolus guldens tsiaers ter losse den peninc zestien op zes morgen pacht lands in
Zoeterwoude, gecoft anno 1537 den 24e in meije.
Ic Ghijsbrecht van Zwieten ambochtsheer ende schout inden ambocht van Zoeterwoude doe kondt
allen luden dat voor mij quam Kerstant Claes zoone geliede ende bekende dat hij vercoft heeft heer
Jan Ghijsbrechtsz. twie rijnsgulden tsiaers losrenten tstuc van veertich groot vlaems vrijs gelts van allen
ongelden. Te betalen alle jaers tot meijdage. Daer of teerste jaer renten verschijnen zal ende dach
vander betaling wesen tot meij dage alsmen schrijft dusent vijf hondert acht ende twintich ende zo voort
van jaren tot jare dese voorsz. twie rijnsch gulden jaerlix te betalen tot meij dage vierthien dagen
onbegrepen durende ter tijt toe datse gelost worden. Te verzien ende mogen verhalen an twie morgen
lands gelegen inden ambocht voorsz. op die Noorda. Ende noch ijpoteec op vier morgen pacht daer bij
ende hebben belegen an die noortzijde die Noorda, an die zuutzijde Gerijt Jansz., an die oostzijde
Henric Sijmons zoon, an die west zijde Bouwen Pietersz. Noch ijpoteec te mogen verhalen an alle
andere goeden die Kerstant voorsz. nu ter tijt heeft oft hier naemaels vercrijgen zal mogen, gewonnen
ende ongewonnen, roerende ende onroerende, waer ende waer an die gelegen zijn of bevonden
mochte worden, tzij in steden, dorpen of daer buten. Ende Kerstant Claesz. voorsz. ende Govert
Claesz. als waerborch geloven mit gesamender handt ende elx een voor al dese voorsz. twie rijsch
gulden tsiaers heer Jan Ghijsbrechts zoon voorn. vrij te waren, jaer ende dach als recht is ende alsmen
vrije losrenten op eijgen landen ende alle andere goeden schuldich is te waren, stellen hoor beijder
goeden tot een onderpandt. Ende Kerstant ende Govert voorsz. geloven voor hoor ende voor horen
erven ende nacomelingen hier geen weer van rechte tegen te doen noch doen doen. In eeniger
manieren geestelic ofte waerlic noch geen nieuwe looze vonden diemen hier op zoude mogen peijnsen,
dencken, vinden of verzieren. Ende Kerstant Claes zoon voorsz. gelooft Govert Claesz. voorn. hier of
schadeloos te houden. Ende zijn voorwaerden dat Kerstant Claes zoon voorsz. of zijn naecomelingen

Dit document is afkomstig van www.hogenda.nl

Klik hier voor het totale register van Hogenda bronnen.

dese voorsz. twie rijnsgulden tsiaers zal mogen lossen tot eenen male. Welcke tijt hem of zijn
naecomelingen believen zal, den peninc mit zestien in hooftgelt mit alsulcke verscheenen onbetaelde
renten als nae beloop des tijts alsdan verscheenen zullen wesen, als die lossingen geschiet in paijment
den gouden corvorster rinsgulden voir acht ende twintich stuvers, den gouden philipus gulden voir vijf
ende twintich of paijment hore waerden als nu loop ende ganc hebben op datum sbriefs. Van welcke
coop Kerstant Claes zoon voorsz. lijdt ende bekendt wel voldaen ende betaelt van heer Jan
Ghijsbrechtsz. voorn. den lesten peninc mitten eersten. Alle argelist wtgezondert. In kennisse der
waerheijt zo hebbe ic Ghijsbrecht van Zwieten ambachtsheer ende schout inden ambocht voorsz.
desen brief bezegelt mit mijn zelfs zegel ende hier onder an gehangen. Daer an, bij ende over waren
als tugen Cornelis Woutersz. ende Jan Jacobsz. Int jaer ons heeren dusent vijf hondert zeven ende
twintich opten vier ende twintichsten dach in meije.
Nr. 43 folio 61 d.d. 09-04-1559.
Zes karolus guldens tsiaers losrenten op twee morghen landts in Zoeterwoude ghecoft anno
1559 den 9e dach in aprile.
Ic Willem Adriaens zoon schout in den ambacht van Zoeterwoude doe condt allen luden dat voor mijn
ende die buren hier onder aen geschreven gecomen ende gecompareert is zelver persoonlicken
Neeltgen Wouter Gerijtsz. wedue mit Joost Woutersz. haer voocht ende bekenden mits desen vercoft
te hebben ende deuchdelicken schuldich te wesen die ghasthuus meesters van Onse Lieve Vrouwen
ghasthuus binnen Leijden ende die hier naemaels ghasthuus meesters wesen zullen tot behouf vanden
ghasthuus voorsz. die somme van zes karolus guldens van veertich grooten vlaems tstuck tsiaers
losrenten die Neeltgen mit haer voocht voorsz. beloofden voor hoor ende horen erven ende
naecomelingen den voorsz. ghasthuus meesters ende actie van haer vercrijgende, wel ende
ghetrouwelicken te betalen ende vrij van allen costen ende commer van als vrij, alle ende telcken
telcken jare meije daghe. Daer van deerste voorsz. renten verschijnen ende betaelt zullen worden tot
meije daghe anno 1500 tzestich ende zoe voort van jare tot jare ghedurende zoe datse ghelost zullen
wesen ende dan nijet langer. Ende bekenden hem Neeltgen mit haer voocht voorsz. vanden voorsz.
ghasthuus meesters alle wel doechdelicken voldaen ende betaelt te wesen, den laetsten pennic mit
den eersten. Ende om dese voorsz. renten wel te verzekeren ende te betalen, zoe was Neeltgen mit
haer voocht voorsz. daer onder ende ter cause voorsz. specialijck verbindende ende ijpoticerende
zeeckere twie marghen landts, bij den hoop zonder maet leggende gemengeder voer ghemengeder
aerde in acht morgen landts leggende inden ambachte voorsz. Ende heeft die twee morgen belendt
aen dat oosteijnde die Zwet, aen die zuutzijde die erfgenamen van Gerrit Jansz. Onderwater, aen dat
westeijnde die Weijpoortsche vliet, aen die noortzijde die weesmeesters. Mit belastinghe des jaers drie
karolus guldens die daer op hebben die Deputaten binnen Leijden mit alle datmen daer op dat landt
bevinden zal, voort generalic ende specialic aen alle haer ander roerende ende onroerende goeden die
zij nu hebben ofte hier naemaels vercrijgen zullen mogen dat zelfde zullen die ghasthuus meesters
inder tijt wesende in mogen winnen als erfpennic ende willecoer ghelt bij willecoor recht ofte als dijcghelt
bij dijcrecht of als tsheeren pennic bij heerlicke ende reale executie van allen hoven, plechten ende
renten. Daer ende zoe dat den houder van desen believen zal ofte weer van rechten daer tegen te
mogen doen of doen doen in eeniger manieren. Des zalmen dese voorsz. renten ende voorwaerden
moghen of coopen ende quijtenteffens ende tot eenen male mit hondert de voorsz. gouden karolus
guldens in hooftgelde mitten verscheenen onbetaelde renten ooc nae tbeloop vanden tijt alsdan
verscheenen wesende. Ende dat met goede ende gevalueerde gouden ofte zilveren penningen dan ter
tijt loop ende koirs hebben zal. Alle arch ofte bedroch buten gesloten. Des toorconden zoe hebbe ic
Willem Adriaensz. schout voorsz. desen brief bezegelt mit mijn zelfs zegel hier onder aen gehangen.
Daer bij waren als tugen Jan Pieter Claesz. ende Pieter Pieter Claesz. Int jaer ons heeren dusent
vijfhondert negen ende vijftich op den 9 e dach in aprille.
Folio 62 is ledig.
Nr. 44 folio 63 d.d. 06-08-1535.
Benthuijsen.
Twaelf karolus guldens ende vijf stuvers tsiaers erfpachte op drie campen landts genaemt dat
7 hondt de Groote Horn ende de Cleijne Horn, al gelegen in Benthusen. Wtgegeven anno 1535
den zesten dach in augusto.
Ic jonge Jacob Gerijts zoon schout inden ambacht van Benthusen doe kondt allen luden dat voor mij
quam Aelwijn Claes zoon gelijden ende bekenden dat hij an genomen ende verpacht heeft in een
eewighe erfpacht van die gasthuus meesteren nu ter tijt van Onse Liever Vrouwen ghasthuus binnen
Leijden als Claes Reijersz., Gerijt Jacobsz., Sijmon Dircxz. ende Jan Engebrechtsz. van Endegeest,
zes morgen ende een hondt lands leggende inden ambocht voorsz. an drie campen gehieten de zeven
hondt, die Groote Horn ende die Cleijne Horn. Ende dat zeven hondt heeft belegen an die zuutzijde die
nieuwe watering, die westzijde Willem Jacobsz. van Hout, die noortzijde Dirc Jansz., dat oosteijnde

Dit document is afkomstig van www.hogenda.nl

Klik hier voor het totale register van Hogenda bronnen.

Jacob Claesz. Die Groote Horn heeft belegen die noortzijde Bouwen Gerijts zoon, die oostzijde Claes
Dircxz. Ket scout tot Coudekerc ende Marten Mathijsz., an die zuutzijde ende westzijde die
Hoogeveensche vaert. Die Cleijne Horn heeft belegen die westzijde ende noortzijde die
Hoogheveensche vaert, die zuutzijde ende oostzijde die Breemade ofte kade van die Barl. Jaerlix om
twaelf karolus gulden tstuc van veertich grooten vlaems of paijment hare waerden ende thien coomans
grooten vrijs gelts van allen onghelden hoe die ghenompt zoude mogen wesen. Te betaelen alle jaers
tot Alre Heijligen daghe, daer of dat eerste jaer of verschijnen zal ende dach van der betalinge wesen
tot Alre Heijligen dage nu naestcomende ende zo voort van jare tot jare dese voorsz. erfpacht te
betaelen tot Alre Heijligen dage durende tot eewigen dagen. Te verzien ende te mogen verhalen an
tvoorsz. landt. Ende tzijn voorwaerden tot welcker tijt dese voorsz. zes morghen ende een hondt landts
compt in coope of in besterfte, zo zelment schuldich wesen an die gasthuus meesteren in die tijt
wesende te verzoucken mit drie karolus guldens als voorsz. is. Ende oft tvoorsz. landt ende zetten
morgen morgens gelijc voet voets gelijc roede roede gelijc. Ende tot welcker tijt dattet gesplitte erve
compt in coope of in besterfte zo zelment mede vervoorhuren nae advenant van die drie karolus gulden
voorsz. Ende tzijn noch voorwaerden dat Aelwijn Claes zoon voorsz. of zijn naecomelinghen dit voorsz.
landt altijt zal verbeteren ende niet verargeren boch tontgronden mer zal alle jaers toemaecken een
morgen ofte meer. Ende Aelwijn voorn. zal alle banwerck maecken ende bewaeren dat dit voorsz. landt
schuldich is te maecken ende tvoorsz. landt buten schade houden ofte cost tzij van morgen gelden of
dijckagie of iet hoe dattet ghenomt zoude mogen wesen. Ende Aelwijn Claes zoon voorsz. gelooft voor
him ende voor zijnen erven ende naecomelingen hier geen weer van rechte tegens te doen noch doen
doen in eeniger manieren tzij geestelic of waerlic noch gheene nuwe loose vonden diemen hier op
zoude mogen peijnsen, dencken, vinden ofte verzieren. Alle argelist wtgezondert. In kennisse der
waerheijt zo hebbe ic jonge Jacob Gerijts zoon schout inden ambocht voorsz. desen brief mit mijn zelfs
zegel ende hier onder an gehangen. Daer an ende over waren als tughen Dirck Bouwens zoone van
Tol ende Willem Willems zoon. Int jaer ons heeren dusent vijfhondert vijf ende dertich opten zesten
dach in augusto.
Nr. 45 folio 64v. d.d. Pontiaansdag 1529.
Zeven ponden hollands tsiaers op zekere landen in Benthusen an desen ghasthuse gecomen.
Kanttekening: Hier van is gelost bij Maria Olof Dircx zoons wedue drie ponden hollandts tsiaers den penninc zestien den 28e in
decembri anno 1560.

Ic jonge Jacob Gerijtsz. schout inden ambacht van Benthusen oikonde dat voor mijn ende voer twee
getugen hier nae geschreven gecomen is Olof Dirxsz. bekende ende gelide schuldich te wesen Alijt
Gerijts dochter van Leeuwen of den houder van desen briefve bij Alijt Gerijts dochters wille thien pondt
hollandts des jaers an eewige ende erflike losrenten ofte erfpachte jaerlix verschijnen ende betalende
meije dage, waervan dat eerste jaer der betalinge zal zijn meije dage anno vijfthienhondert ende dertich
ende also voort van jare te jare. Ende dese voorsz. renten ofte erfpacht heeft Olof Dircx zoon voorsz.
gezet ende verzekert op anderhalf morgen weijlands toegemaect landt leggende in den ban voorsz.
Ende hebben belendt ende belegen an die west zijde Cornelis Claes zoon, an die oostzijde Jan Claesz.
dVries, streckende wt Allaerts vaert noortwert tot dat Cruusvaertgen toe. Ende noch verzekert op die
rechte helft van een morgen landts inden zelfden ban gelegen. Belegen an die westzijde Jan Claesz.
dVries, an die oostzijde ende an tzuuteijnde Jan Clements zoon, ant noorteijnde dat Cruusvaertgen
ende noch verzekert op die rechte helft van drie morgen landts inden zelfden ban gelegen gemeen mit
Reijer Henrix zoons erfgenamen. Ende hebben belegen an die westzijde Aelwijn Claes zoons
erfgenamen, an die oostzijde Reijer Henrix zoons erfgenamen, streckende wt Allarts vaert noortwert tot
dat Cruusvaertgen toe of Willem Engebrechtsz. thuun toe. Ende noch verzekert op die rechte helfte
van een huuszaetgen, inhoudende twee morgen landts staende ende gelegen inden ambocht van
Zoeterwou in Gelderssou. Ende hebben belegen an die noortzijde Dirc Dirx zoon, an toosteijnde die
Gelderswouder weterijnck. Ende ooc mede dese voorsz. renten ofte erfpacht an alle alzulc goet ende
have alsmen op dese voorsz. landen bevinden zal mogen ende an alle Olof Dircx zoons andere goeden
ofte zijne erven of bezitter des voorsz. lands zijne goeden, roerende ende onroerende, wonnen ende
onghewonnen geen goeden wtgezondert waerse gelegen ende bevonden mogen worden. Ende dese
voorgenomde landen niet te verargen mer te verbeteren ende te houden in goede reparatie als dat
behort. Ende zo wat oncosten dat den houder des briefs doet om dese voorsz. renten ofte erfpacht mit
recht in te winnen. Die oncosten zal den bezitter van dese voorsz. landen gehouden wesen op te leggen
ende te betalen also wel als die principael renten ofte erfpacht aen dese voorgenomde goeden waert
hem believen zal. Ende ic Olof Dirx zoon voorsz. gelove voor mij, mijne erven ende naecomelingen hier
teghens niet te verweren noch doen verweren mit gheene manieren van rechten zij zijn geestelic ofte
waerlic noch mit gheene hoofs rechten of schrijften ofte andere loose vonden ofte practijxquen diemen
contrarie dese brief zoude connen dencken, vinden, begrijpen ofte verzieren. Alle dijnc zonder begrip
ende arch, wel verstaende mit goede discretie dat Olof Dirx zoon zijne erven ende naecomelingen dese
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voorsz. renten ofte erfpachte mogen lossen tot haren wille ende beliefte, die penninc mit zestien
ghelijcke penningen ende mit den voorschreenen ende onbetaelde renten ofte erfpacht, te weten twee
pondt hollandts tot eenen mael of meer ende dat een virendeel jaers te voren te zeggen ende laten
weten aen den houder des briefs. Ende te lossen mit dusdanigen paijment, een gouden reael dertich
stuvers, een vier ijser vier groot ende een halve groote ende ander goet ons genadichs heeren
paijments in gelijcker waerden. Alle dijns zonder begrip, daer dese brief bekent ende verleden wert.
Waren bij, an ende over goede mannen als tugen Willem Willemsz. ende Claes Nieijvaerts zoon. In
oorkonde der waerheijt ende deur verlijde ende begeerte van Olof Dirx zoon voorsz. also hebbe ick
jonge Jacob Gerijts zoon schout voorn. dese brief wthangende bezegelt mit mijn zelfs zegel in presentie
vanden tugen voorn. Gedaen op Sinte Pontiaens dach anno vijfthienhondert negen ende twintich. Ende
opten rugge vanden zelven brief standt geschreven aldus: Cornelis Jans zoon, Jacob Jans zoon ende
jonge Jan Cornelis zoon hebben gelost op dese voorsz. brief drie pondt hollandts den 15 e november
anno vijftien hondert een ende vijftich.
Nr. 46 folio 66v. d.d. 19-03-1552.
Acht karolus guldens tsiaers losrenten op een wooninghe ende negen morgen landts in
Benthusen gecoft anno 1560.
Kanttekening: Dese losrenten sijn affgelost den 24e meije anno ’70 mit verloop van dijen betaelt bij meester Huijch van Nijeveen
doctor inde meedecijnen, ergho doerghehaelt.

Ic Pieter Willems zoon van der Cade schout inden ambacht ende vrije heerlicheijt van Benthusen doe
condt allen luden dat voor mij ende voor Kors Pieters zoon ende Pieter Cornelis zoon buurluden inden
zelve ambachte als getugen, zelver in parsone gecompareert es Martijn Willems zoon van der Kade
mijn broeder ende beliede voor hem zijn erven ende naecomelingen wel ende deuchdelicken schuldich
den twee weeskinderen van Huuch Willems zoon tot Leijden bij namen Gherijt ende Aefgen gewonnen
bij zalliger Geertruut Gherijts dochter zijn eerste huusvrouwe was voor hoor, horen erven ende
naecomelinghen die somme van achte karolus guldens van veertich grooten vlaems tstuc tsiaers
eewige ende erflicke losbare renten. Te betalen alle jare onvermaent binnen Leijden ten huse ende in
handen van Huuch Willemsz. voorn. als vader ende voocht van zijne voorsz. weeskinderen tot de zelve
weeskinderen behouf of elders daert behooren zal, tot Onser Liever Vrouwen dage Annuntiatio den vijf
ende twintichsten dach in maerte. Daer of teerste jaer renten verschijnen zal tot Onser Liever Vrouwen
daghe Annuntiatio den vijf ende twintichsten dach in maerte als men schrijft dusent vijhondert drie ende
vijftich stilo corij ende zoe voorts van jare tot jare daer altijt an volgende. Durende zoe langhe ende ter
tijt toe dat de voorsz. renten al ofgelost zullen zijn, twelck de voorn. comparant zijnen erven ende
naecomelingen zullen mogen doen alst hem belieft mits opleggende teffens ende tot eenen male die
somme van hondert drie ende dertich der voorsz. karolus gulden ende zeven stuvers in hooftgelde mit
die verscheenen ende onbetaelde renten naer beloope des tijts als die lossinghe gheschiet. Al in
paijmente den gouden keurvorster gulden van vijf ende tzeventich int marck voor zes ende vijftich
grooten vlaems tstuc, den gouden philipus gulden van vier ende tzeventich int marc voor vijftich grooten
vlaems tstuck ende allen anderen gouden ende zilveren penninc ons genaden heeren munte naer den
advenant van dien gherekent. Ende beliede hem die voorsz. comparant van de hooftsomme der voorsz.
renten aen goeden gelde ten prijse voorseijt al wel voldaen ende betaelt, den lesten penninc mitten
eersten. Hier onder ende ter cause voorzeijt stellende, verbinende ende hijpotequerende bij desen
specialic zijne wooninge, huijs, schure, barge, potinge ende planttinge mit neghen morghen lands bij
den hoop zonder maet daer toe behoorende, al gelegen inden voorsz. ambachte van Benthusen. Belent
hebbende aen die noortzijde Martijn Willems zoon comparant voorsz. zelver, an de zuutzijde Jacob
Korstantsz. ende Cornelis Sijmons zoon, beijde woonende tot Benthusen voorn., streckende mit
toosteijnde wte weteringe ghenaemt de Willick, mit twesteijnde an den wech gheheten Hemlaen. Ende
generalicken alle hem comparant andere goeden die hij nu heeft ende noch vercrijgen zal roerende
ende onroerende ofte vruchten van dien, waer die gelegen zijn ende bevonden zullen worden geen
goeden noch plaetsen wtghezondert al tot bedwanck van allen tsheeren rechten. Daer alsulx ende an
welcke goeden den thoonder van desen tot zijne keure gelieven zal te procederen, tzij als willecoir,
erfpenninc, dijckagie, stheeren ghelt ofte anders tot inning der voorn. verscheenen ende onbetaelde
renten ende die hooftsomme van dien mit alle die costen, schaden ende interesten daer omme doende
ende lijdende zoe wel alst principale. Al tot simpele verclaringhe vande thoonder dese letteren zonder
bewijs of affirmatie van dien te doene. Hier toe renunchierende bij eede alle cession, respiten terminum
jucis gratien, benefitien, previlegien, vrijheden ende voort alle exception ende alle weren van rechten,
beijde geestelic ende waerlick desen ter contrarie in eeniger manieren, hoemen dat zoude mogen
dencken, peijnsen, vinden ofte visieren ende bijzonder ende voor al die exceptie verclarende dat alle
generale renunchiatien niet en doen ten zij dat daer special voorgae, belovende ooc bij eede hem daer
mede noch eenige andere ofte dier gelijcke niet te behelpen noch doen doen in genre manieren. Alle
dijnck zonder bedroch, arch ofte liste. In oirconden desen mijnen brieve bezegelt mit mijnen zegel
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wthangende ter presentie vande voorn. ghetugen. Opten negenthienden dach in maerte int jaer ons
heeren dusent vijfhondert twee ende vijftich naer ghemeen schrijven.
Nr. 47 folio 68 d.d. 08-03-1560.
Transfix.
Ic Jan Adriaens zoon schout inden ambachte ende vrije heerlicheijt van Benthusen doe condt allen
luden dat voor mij ende den ghetughen naer genomt in persone gecompareert is Sijmon Sijmons zoon
woonende tot Leijden als man ende voocht van Aefgen Huijch Willems zoons dochter zijn huijsvrou
ende als actie hebbende wt crachte van deelinghe van Gerrit Huijch Willems zoons zoon. Ende heeft
getranporteert ende overgegeven, transporteert ende gheeft over bij desen die meesteren van Onser
Liever Vrouwen ghasthuus binnen Leijden diet nu zijn, als Allart Jacobs zoon de Haes, Huuch Willems
zoon, Mathijs Jans zoon ende Pieter Jans zoon ende diet naemaels wesen zullen des voorsz.
ghasthuus behouf eenen bezegelden brief daer op desen brief deursteken is. Beghinnende, Ick Pieter
Willemsz. van der Cade schout inden ambachte ende vrije heerlijcheijt van Benthusen doe condt etc.,
spreeckende op Martijn Willems zoon van der Cade, houdende acht karolus guldens te veertich grooten
vlaems tstuc tsiaers, verschijnende Marie Anuntiationis, ter losse teffens mit hondert drie ende dertich
ghelijcken gulden ende zeven stuvers in date den negenthienden martij anno 1500 twee ende vijftich
stilo corij breeder blijckende bij den zelven brieve omme die voorsz. ghasthuus meesteren ende hun
naecomelingen tot des voorsz. ghasthuus behouf daer mede te winnen ende al te doene als oft hij
comparant zelfs ware ende beliede hij comparant hem van desen transporte al wel voldaen ende betaelt
den lesten den penninc mitten eersten. Ende waren de renten of de hooftsomme van dien boven
dinhouden der voorsz. principalen brief ijet becommert, belast of bezwaert, dat lovede den ghasthuse
voorn. tot alre tijt aft e doen opte rechten ende te beteren. Daer onder verbindende alle zijne goederen
jeghewoordige, toecomende, roerende ende onroerende geen wtghezondert tot bedwanck van allen
tsheeren rechten ende rechteren. Ende is den debiteur geboden den coope vanden voorsz. principalen
brief die hij niet hebben en wilde ende den voorsz. ghasthuse te goede geschonden heeft. Alle dijnc
zonder bedroch arch ofte liste. Hier waren bij an ende over als getugen Jan Aelwijns zoon ende Jan
Claes zoon buurluden oft ingelanden svoorsz. ambachts. In oorkonden dese brief bezegelt mit mijnen
zegel wthangende in groene wasse. Opten achten dach in maerte anno 1500 tzestich stilo corij.
Nr. 48 folio 71 d.d. 27-11-1545.
Oestgheest.
Tderdendeel van elf hondt landts in Oestgeest opte Morsch gecoft anno 1400 vijf ende veertich
den 27e novembris.
Wij Andries Costijns zoon ende Jan Taeij schepenen in Leijden oirkonden dat voor ons quam Jan Jans
zoon ende gheliede dat hij vercoft heft die ghasthuus meesteren van Onser Vrouwen Ghasthuus als
Claes Gerijts zoon ende Claes Michiels zoon tot des voorsz. ghasthuus behoef een derdendeel van elf
hondt, gheleghen inden ambacht van Oestgheest optie Morsch. Ende heeft belegen an die oostzijde
die Zijp, an die zuutzijde Pieter Claes zoon, an westeijnde den Rijndijck ende an die noortzijde Lijsbeth
Jans dochter mitten twiedeel vanden voorsz. lande. Ende Jan Jans zoon voorsz. ende Aelbrant Sijmons
zoon loveden mit gesamender handt ende elcx voor al die ghasthuus meesteren voorsz. of diet
naemaels wesen zullen tot des ghasthuus behoef voorsz. dit voorn. landt te waren jaer ende dach ende
alsmen vrij eijgen erve ende landt schuldich is te waren. Voort zoe gelovede Jan voorsz. Aelbrant voorn.
hier of schadeloos te houden. Voort zo beliede hem Jan Jansz. voorsz. hier of wel voldaen ende betaelt,
den lesten penninc mitten eersten. In oirkonden dese brieve bezegelt mit onse zegelen. Int jaer ons
heeren dusent vierhondert vive ende veertich ten zeven ende twintichsten dach in novembri. Onder
getekent A. Werve.
Nr. 49 folio 71v. d.d. 02-03-1467.
De helft van vier morgen landts genaemt de Vier Hornde camp, gecomen van Mr. Jacob de
Man cum socijs anno 1477 den 2e dach in maerte. Welcke vier morgen naemaels gedeelt zijn
als hier naer volcht.
Wij Dirck van Zijl Jans zoon ende Jan Aernt Pouwelsz.sz. schepenen in Leijden oirkonden dat voor ons
quamen meester Jacob die Man priester mit zijns gecorens voochts handt, Jan die Man, Dirck die Man
gebroederen, Pieter Jan Bouwensz., Wermbout Wermboutsz., Claes Claes zoon van Noortich ende
Claes Claes Jacobsz.sz. ende ghelieden dat zij die ghasthuus meesteren van Onser liever Vrouwen
ghasthuus staende op Sinte Pancraes Kercgraft tot Leijden, alse Dirc Wouter Daniels zoon, Gerijt Veen
Jacobsz., Aelwijn Pieters zoon ende Pieter Jans zoon die franchijnmaecker tot des voorsz. ghasthuus
behouf, gegeven hebben ten vrijen eijghen die rechte helfte van vier morgen landts die zij leggende
hebben inde den ambocht van Oestgeest. Ende is ghehieten die Vier Hornde camp, zo groot ende clien
alst gelegen is gemeen mit cooman Dirck Gerijts zoon. Welcke vier morgen landts belegen hebben an
die zuutzijde die abdisse van Reijnsburch, an die oostzijde Jan Pieters zoon van Zassenem, an die
noortzijde die kerck van Oestgheest, elc mit horen landen ende an die westzijde den heerwech. Ende
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Mr. Jacob, Jan, Dirc, Pieter, Wermbout, Claes ende Claes alle voorsz. loveden mit ghesamender handt
ende elx voor alle die ghasthuus meesteren voorsz. ende diet naemaels wesen zullen tot des voorsz.
ghasthuus behouf, die helfte vanden vier morgen landts voorsz. vrij te waren jaer ende dach alse recht
is ende alsmen vrij landt ende eijghen erve schuldich is te waren. Ende meester Jacop, Jan, Dirck,
Pieter, Wermbout, Claes ende Claes voorn. gaven over ende schonden quijt den ghasthuus voor alle
recht, eijgendom ende toezeggen dat an den voorsz. lande te zeggen gehadt mogen hebben tot desen
dage toe datum des briefs, zonder eenige aentalinge daer om te doen of te doen doen in eeniger
manieren of mit eenigen rechte, gheestelic of waerlic. Des zijn voorwaerden dat die ghasthuus
meesteren van Onsen Vrouwen ghasthuus voorsz. diet nu zijn ende naemael wesen zullen van des
voorsz. ghasthuus wegen ende op des ghasthuus coste, inde voorsz. ghasthuus tot eewigen dagen
durende alle donredaghe zullen doen doen een lesende misse ende inder misse zel die priester bidden
voor die zielen van Gherijt de man, Clemeijns zijns wijfs ende voor hoor beijder kinderen zielen ende
voor die zielen daer die voorsz. aelmissen of gecomen is. Ende waert dat tot eeniger tijt verzuumt
worde, die voorsz. misse totten voorsz. dage te doene, zo zellen die ghasthuus meesteren van Onser
Vrouwen ghasthuus voorsz. voor elcke misse die versuumt wort gheven Sinte Katherijnen ghasthuus
vier coomans groot ende dat zo dicke ende menich werf als die versumenisse van der voorsz. misse
gheschiet. In oirkonden desen brieve bezegelt mit onsen zegelen. Int jaer ons heeren dusent
vierhondert zeven ende tzestich opten anderen dach van maert. Ondergetekent Johannis.
Nr. 50 folio 73 d.d. 28-01-1553.
Den brief van scheijdinghe houdende twee morgen landts, wesende die helft vanden vier
morgen inden voorgaende brief vermelt.
Ic Jan van Endegheest schout inden ambachte van Oestgeest doe condt allen luden dat voor mij ende
voor den ghetugen naer beschreven zelfs in personen ghecomen ende ghecompareert zijn die
ghasthuus meesteren van Onser Liever Vrouwen ghasthuus binnen Leijden, mit namen bij hoor zelfs
handt onder de ploije van dese geschreven inden name van tzelve ghasthuus bij consent van den
gerechte der voorsz. stede van Leijden ter eenre ende Jacob Hugen zoon brouwer inwoonende poorter
der voorsz. stede van Leijden ter andere zijden ende verclaerden hoe dat zij comparanten tanderen
tijden mit malcanderen gemeen gehadt hebben een stucke landts genaemt de Vierhorn camp groot vier
morgen bij den hoop zonder maet gelegen inden voorsz. ambachte van Oestgheest. Belendt an
toosteijnde die Barnarditen tot Warmondt, an twesteijnde die nieuwe wech, an die zuutzijde dabdije tot
Reijnsburch ende an die noortzijde die costerije tot Oestgeest. Welck voorsz. landt zij comparanten van
malcander gesplit ende ghedeelt hebben, waervan dat te deele gevallen is Jacob Hugen zoon voorsz.
de twee margen landts bij den hoop zonder maet leggende noortwaert van tvoorn. ghasthuus landt.
Ende tghasthuus de twee margen landts oock bij den hoop zonder maet leggen zuutwaert van des
voorsz. Jacob Hugen zoons landt voorzeijt. Ende mit desen deelinge, schiftinge ende scheijdinge zo
bekenden die voorn. comparanten van malcanderen wel ghedeelt, gheschift ende gescheijden te zijn.
Scheldende malcander ende elcx den anderen quijt alle alzulck recht, eijgen actie, toe ende an zeggen
als die eene op des anders deel te zeggen ende te spreecken heeft ende oock gehadt mach hebben
tot desen dage toe zonder iet daer an te behouden in eeniger manieren. Belovende ooc malcanderen
ende elx den anderen daer omme gheen moeijnisse te doen noch andere deelinge, schiftinge,
scheijdinge oft verbeteringe te eijsschen noch te doen doene, mit recht oft anders in geenre manieren.
Behoudelicken indien iemandt van de voorsz. comparanten des anders landt behoufde om over ofte
deur te gaen of te varen, tzij om tlandt toe te maecken oft anders datmen tzelve zal mogen doen, ten
minsten schade zonder iemandts weder zeggen. Ende hier van zijn twee des ghelijcke brieven daer
van de ghasthuus meesteren voorn. tot des zelfs ghasthuus behouf hebben den eenen ende Jacob
Hugensz. voorsz. den anderen. Ende bij absentie eenige van desen zo zal den presenten in recht ende
elders volcomen effect sorteren als of beijde dese brieven present waren. Alle dijnck zonder bedroch,
arch ofte list. Hier waren bij an ende over als getugen Jan Niclaes zoon ende Adriaen Maerts zoon
buurluden in Oestgeest. In oorconden desen brieven bezegelt mit mijnen zegele wthangende in
groenen wasse. Opten acht ende twintichsten dach in januario anno 1500 drie ende vijftich naer
gemeen stile. Onder de ploije stont geschreven ende getekent Cornelis Gherijts zoon Poelgeest, Allart
Jacobsz. de Haze, Jacob Hugensz. brouwer, Huijch Willemsz., Jan Meesz.
Nr. 51 folio 74v. d.d. 19-10-1560.
Zes karolus guldens tsiaers ter losse teffens mit hondert gelijcke gulden gecoft anno 1500
tzestich in October.
Kanttekening: Dese brieff is off gelost den 7e desember anno ’66, argho duer haelt.

Ic Cornelis Willemsz. schout inden ambocht van Oestgeest doe condt eenen ijegelicken dat voor mij
ende twee geburen van Oestgeest hier onder genomineert in zijnen properen persone gecomen ende
gecompareert is Aernt Martijnsz. buurman inden voorsz. ambochte van Oestgeest ende bekende voor
hem zijnen erven ende naecomelingen wel ende wetlicken schuldich te wesen ende vercoft te hebben
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Allert Jacobsz. de Haes, Huuch Willemsz. brouwer, Mathijs Jansz. bouman ende Pieter Jansz.
houtcooper alle als ghasthuus meesteren van Onser Liever Vrouwen ghasthuus binnen der stede van
Leijden, voor hem ende hore naecomers tot des voorsz. gasthuus behouf, die somme van zes karolus
guldens van veertich grooten vlaems tstuck tsiaers eewighe ende erflicke renten. Te betalen alle jaers
vrij van allen costen, commer ende lasten, binnen Leijden in handen vanden ghasthuus meesteren van
tvoorsz. ghasthuus of heuren ghecommitteerde opten zestiensten dach van october, waer van teerste
jaer renten verscheenen zal wesen opden zestiensten dach octobris anno 1500 ende een en tzestich.
Ende dan voorts alle jaers opten zestiensten dach van october daer aen volghende dese voorsz. renten
te betalen ghedurende zoe lange ende ter tijt toe dat de zelfde renten gheheel ende volcomelicken
gequeten ende afgelost zullen zijn. Twelck de voorsz. Aernt Maertensz. zijnen erven ende
naecomelingen altijts tot heuren believen zullen mogen doen, teffens ende tot eenen male mit de
somme van hondert der voorsz. karolus guldens of guet ander paijmente dier waerde daer voren in
hooftgelde. Mits opleggende ende betalende mede alle alzulcke renten als nae beloop des tijts
verscheenen ende onbetaelt zullen wesen als die lossinghe gheschiet. Hier onder ende ter cause
voorsz. stellende ende verbindende de voorn. Aernt Maertens zoon mits desen specialicken, eerst zijn
wooninge ofte hofstede daer hij nu ter tijt op woont groot twee morgen landts of daer omtrent met de
husinge, barge, schure, potinge ende plantinge daerop staende, gelegen inden voorsz. ambocht van
Oestgeest. Belendt ende belegen hebbende aen toosteijnde den heerwech, an de zuutwestzijde den
zelfden heerwech, aen twesteijnde die schouweteringe, aen de noortoostzijde Kersten Jansz. Noch
vierdalf hondt landts leggende recht voor de voorscreven wooninghe ofte hofstede. Ende heeft belegen
aen den noort, noortoost zijde een stuck landts genaempt den Deur acker, aen de zuutoostzijde ende
an de zuutwestzijde derfgenamen van wijlen Jacob Hugen zoon brouwer ende van Mathijs Gerijtsz. tot
Leijden. Ende voorts generalicken alle zijne comparants andere goederen, roerende ende onroerende,
jegenoordige ende toecomende, waer ofte tot wat plaetsen die gelegen zijn ofte bevonden zullen
worden gheen wtgezondert noch buten gehouden. Omme bij faulte ende gebreecke van de betalinghe
der jaerlixe losrente voorzeijt ten verschijndaghe ende in manieren boven verhaelt de zelfde renten
ende hooftpenningen van dien mit alle de costen, schade ende intereste daer omme doende ende
lijdende aen alle de voorsz. landen ende goeden ende aen die keure van dien te moghen innen ende
verhalen mit heerlicke ende reale executie vanden Hove van Hollant oft anders mit alsulck recht ende
executie alst den meesteren van tvoorsz. gasthuus inder tijt wesende gelieven zal te procederen ende
executeren. Renuncierende ende te buten gaende de voorsz. Aernt Martijns zoon mits desen alle
exceptien, benefitien ende behulp van rechten, geestelic ende waerlic daer hij hem in prejudtie oft
achterdeele van desen eenichsins mede zoude mogen defenderen, verweren oft behelpen. Ende Arnt
Martijnsz. voorsz. bekende voorts vanden ghasthuus meesteren voorn. van des voorsz. ghasthuus
wegen ter cause vande coope der jaerlixe losrente voorzeijt wel ende volcomenlicken vernoucht,
voldaen ende betaelt te wesen, den leste penning mitten eersten. Alle ding zonder bedroch arch ende
liste. In kennisse der waerheijt van tgunt voorsz. staet, soe hebbe ick Cornelis Willemsz. als schout van
Oestgeest voorsz. desen brieve mit mijnen zegele wthangende bezegelt ter presentie van Kerstijn
Jansz. ende Cornelis Ghijsbrechtsz. geburen inden zelfden ambochte als getugen hier over gheroupen
ende gebeden. Inden jare ons heeren dusent vijfhondert ende tzestich opten neghenthiensten dach
van october. Onder stondt gheteeckent G. Gijllijsz. secretaris.
Nr. 52 folio 79 d.d. 13-10-1498.
Warmondt.
Zesthien hondt landts in Warmondt, gecomen van Gerijt de Man. Anno 1498 den derthienden
dach in october.
Wij Dirck van Zijl Jans zoon ende Dirck Hugen zoon van der Burch schepenen in Leijden oirkonden dat
voor ons quam Sijmon Pouwels zoon ende geliede dat hij vercoft heeft Jacob Veen zestien hondt landts
gelegen inden ambocht van Warmondt. Ende heeft belegen an die zuut oost zijde Florijs van Alcmade,
an die zuut westzijde Willem Heermans erfnamen, an die noort westzijde Steven Reijnersz. ende an
die noort oostzijde Henric Jans zoon. Ende Sijmon voorsz. ende Pieter Henric Reijnersz.sz. loveden
mit gesamender handt ende elx voor al Jacob Veen voorn. dese voorsz. zestien hondt landts vrij te
waren, jaer ende dach alse recht is ende alsmen vrij landt ende eijgen erve schuldich is te waren. Ende
Sijmon voorsz. lovede Pieter voorn. hier of schadeloos te houden. Voort zo beliede hem Sijmon voorsz.
hier of wel voldaen ende betaelt, den lesten pennic mitten eersten. In oorkonden desen brieve bezegelt
mit onsen zegelen. Int jaer ons heeren dusent vierhondert vijf ende tzestich opten zes ende twintichsten
dach in novembri. Ende onder den voorgheschreven briefve stondt ghetekent Johannis.
Nr. 53 folio 79v. d.d. 13-10-1498.
Transfix.
Wij Cornelis Mast ende Florijs Heerman schepenen in Leijden oirkonden dat voorden gerechte quam
Gherijt die Man ende ghaf over die ghasthuus meesteren van Onse Liever Vrouwen ghasthuus tot
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Leijden alse Jan Aernts zoon van Tetroede, Pieter Jans zoon, Willem Reijnouts zoon ende Willem
Jansz. van Delft totten voorsz. ghasthuse behouf eenen schepenen brieve daer desen brief deursteken
is, mit recht ende mit vonnisse als recht is. Ende schepenen wijsden die ghasthuus meesteren voorsz.
daer mede te winnen ende te verliesen in allen schijn oft Gerijt die Man voorn. zelver waer. Ende waert
zaecke dattet landt ende erve inden principalen brieve begrepen bij Gerijt die Man voorsz. ijet
becommert, belast ofte bezwaert waer boven tinhouden vanden principalen brief daer desen brief
deursteken is, dat gelovede Gerijt dien Man voorsz. den ghasthuus meesteren voorn. ende diet
naemaels wesen zullen totten voorsz. ghasthuus behoef tot alre tijt of te doen, op te rechten ende te
beteren. Welcken voorsz. brief Gerijt die Man voorsz. mit Machtelt Gerijt Veenen dochter zijn wijf was,
opgecomen ende an bestorven is van meester Willem Veen priester horen oem ende den zelven
meester Willem aen bestorven was van Jacop Veen zijn vader was. in oirkonden desen brieve
bezeghelt mit onse zeghelen. Int Jaer ons heeren dusent vierhondert acht ende tnegentich opten
derthienden dach in octobrij. Ende opten ploije stondt getekent Johannis.
Nr. 54 folio 80 d.d. 03-02-1508.
Negen hondt landts in Warmondt geheten Parcgen of Perdijck, gecoft anno 1508 opten 3 e dach
in februarij.
Kanttekening: Dese negen hondt lants zijn vercoft bij consent vanden gerechte anno 1570 voor de somme van drije hondert 28
guldens. Ergo deurgehaelt.

Wij Jan Kerstantsz. ende Ghijsbrecht van Lodensteijn schepenen in Leijden oirconden dat voor ons
quam Lijsbeth Bertelmees dochter mit hoors gecorens voochts handt ende geliede dat zij vercoft heeft
die gasthuus meesteren van Onse Vrouwen ghasthuus als Jan Aerntsz. van Tetroede, Willem Reijersz.,
Gerijt Claesz. Egmondt ende IJsbrant Jacobs zoon ende die geene diet naemaels ghasthuus
meesteren wesen zullen tot tvoorsz. ghasthuus behouf, negen hondt landts luttel min of meer bij den
hoop zonder maet, zo groot ende cleijn als die gelegen zijn inden ambocht van Warmont gehieten dat
Parcgen. Ende heeft belegen an die zuutwestzijde Claes Jacobs zoon, an die zuutoostzijde Hongervelt,
an die noortoostzijde tcapittel van Sinte Pancraes binnen Leijden ende an die noortwest zijde
Werkellee. Ende Lijsbeth voorsz. lovede die ghasthuus meesteren voorn ende diet naemael wesen
zullen dese voorsz. negen hondt landts te waren jaer ende dach als recht is ende allen commer of te
doen die daer nu ter tijt opstaet, zondet twalef penningen paijments. Voort zo beliede hoor Lijsbeth
voorn. van desen coope wel voldaen ende betaelt, den lesten pennic mitten eersten. In oorkonden
desen brief bezegelt mit onse zegel. Int jaer ons heeren dusent vijfhondert ende acht opten derden
dach in februario. Ende onder den voorscreven briefve stondt ghetekent Johannis.
Nr. 55 folio 81 d.d. 29-09-1548.
Twaelf karolus guldens tsiaers losrenten gecoft anno 1548 den 29 e in september.
Kanttekening: Desen losrenten sijn offgelost den 30e december anno ’67 ende tverloop vandien betaelt bij Gerrijt Jansz. van
Warmont. Ergo doorgehaelt.

Ic Jan Loot Pellen zoon schout in de vrije heerlicheijt ende ambachte van Warmondt doe condt ende
kennelick allen luden dat voor mijn ende geburen hier onder geschreven gecomen ende gecompareert
zijn zelver persoonlicken Jan Willems zoon ende Cornelis Gerijts zoon alias Neel Coninx zoon
buurluden in Warmondt voorn. ende bekende de voorsz. Jan Willems zoon mits desen voor hem, zijnen
erven ende naecomelingen vercoft te hebben ende deuchdelicken schuldich te wesen die ghasthuus
meesteren van Onse Liever Vrouwen ghasthuus binnen leijden als Jan Meesz., Abraham Jacobsz.,
Claes Jansz. de Guede ende Allart Jacobsz. de Haze ende diet naemaels wesen zullen tot des voorsz.
ghasthuus behouf die somme van twaelf gouden carolus guldens van veertich grooten vlaems tstuck
tsiaers eewige ende erflicke renten die Jan Willemsz. voorn. beloofde voor hem. zijnen erven ende
naecomelingen den ghasthuus meesteren inder tijt wesende wel ende deuchdelicken te betalen ende
vrij van allen costen ende commer te leveren inden voorsz. ghasthuse, alle ende telcken jare tot Sinte
Lambrechts dage, daer of teerste jaer renten vallen ende verschijnen zal tot Sinte Lambrechts dage
anno vijfthienhondert negen ende veertich ende zo voort van jare tot jare daer an volgende. Te betalen
elcke jaer renten ghedurende alzo langhe ende ter tijt toe dat dese voorsz. renten ofgecoft ende gelost
zullen wesen.Twelck Jan Willems zoon voorn. ende zijnen erven ende naecomelinghen tot allen tijden
zullen mogen doe tot horen wille ende believen, teffens ende tot eenen male mit twiehondert gelijcke
gouden karolus guldens voorsz. in hooftgelde ende mit die verloopen ende onbetaelde renten die
naeden beloop des tijts verscheenen ende onbetaelt zullen wesen als die lossinge geschiet. Ende dat
mit gouden koervorster gulden van zes ende vijftich grooten vlaems tstuck gerekent, een gouden philips
gulden van gewicht voor vijftich grooten vlaems tstuck gerekent, een gouden karolus gulden van
gewicht voor 40 grooten vlaems tstuck gerekent, een vierijser voor vijftalf groot, een dubbelde stuver
voor vier groot ende alle andere gouden ofte zilveren penningen der keijserlijcke majesteijt dier waerde
naer advenant. Ende bekende hem die voorsz. Jan Willems zoon van dese coope al wel voldaen ende
betaelt te wesen van den ghasthuus meesteren voorn., den laesten peninc mitten eersten. Ende omme
dese renten alle jaers ten dage als voren wel te betalen ende te verseeckeren, zo waren zij
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comparanten voorn. hier onder ende ter cause voorzeijt specialicken mits desen verbindende,
veronderpandende ende ijpoticerende, inden eersten twie morgen landts gelegen inden ambochte van
Warmondt voorsz. Ende heeft belegen an de zuutoostzijde Dirck Aelberts zoon van Warmondt, an de
noortwestzijde ende noortoosteijnde menvrouwe dabdisse van Rijnsburch ende an tzuutwesteijnde die
Zijl. Ende is vrij landt gelijck buurlandt toebehoorende Jan Willems zoon voorn. Noch die helft van
zestien hondt landts, al te samen bij den hoop zonder maet gelegen inden ambachte van Warmondt
voorsz. toebehoorende Cornelis Gerijts zoon voorn. daer die wederhelft of toebehoort joffrou van der
Bouchorst. Ende heeft belegen an de noortoostzijde Dirck Aelbrechts zoon voorn., an tnoortwestende
Anthonis Jacobs zoon, an de zuutwestzijde Adriaen Jacobs zoon ende an tzuutoost eijnde Mathijs van
Banckens kinderen. Ende is vrij landt ghelijck buurlandt. Ende voort generalicken ende spcialicken alle
hore andere goeden die zij comparanten voorn. ghezamentlicken ende elx een voor al nu ter tijt hebben
ofte naemaels vercrijgen mogen, roerende ende onroerende geen goeden ofte plaetsen wtghezondert
ofte buten gehouden. Omme bij gebreecke der voorsz. jaerlixe betaelinge daer an te mogen verzien
ende verhaelen als erfpennick mit erfpennick recht ofte willecoor recht, ofte mit bedwanck van allen
sheeren rechteren, gheestelicken ende waerlicken zo den houder sbriefs dat believen zal mit die costen
daer omme gedaen ende geleden zonder eenige exceptie, pandtkeringe, cessen, ofscriften ofte weer
van rechte daer tegens te mogen doen of te doen doen in eeniger manieren ter contrarien. Ende Jan
Willems zoon beloofde Cornelis Gerijts zoon voorn. hier of costeloos ende schadeloos te houden. Alle
dijnck zonder arch ofte liste. Dese toorkonden zo hebbe ick Jan Loot Pellen zoon als schout voorsz.
dese brief deur bede ende verlijden vande voorscreven comparanten bezegelt mit mijnen zegele
wthangende hier beneden an dese brief gehange. Daer mede bij, an ende over waren Wouter Jacobs
zoon ende Mathijs Henricxz. buurluden inden ambachte voorsz. als getugen hier over geroupen ende
gebeden. Int jaer ons heeren dusent vijfhondert acht ende veertich opten negen ende twintichsten dach
in september.
Nr. 56 folio 83 d.d. 12-09-1554.
Vijf karolus gulden tsiaers losrenten den penninc 16, gecoft anno 1552.
Ic Jan Loot Pellen zoon schout inden ambachte van Warmondt doe condt ende kennelick eenen
ijegelicken dat voor mij ende geburen des zelfs ambachte als getugen hier onder geschreven gecomen
ende gecompareert is Philips van Noorden woonende tot Leijden ende bekende mits dese voor hem
zijnen erven ende naecomelingen schuldich te wesen Onzse Liever Vrouwen ghasthuus tot Leijden vijf
carolus guldens veertich grooten vlaems voor den gulden gereeckent losbare renten die Philips voorsz.
beloofde ende belooft mits dese voor hem zijnen erven ende naecomelingen den voorn. ghasthuse oft
actie van dien hebbende, wel ende deurchdelicken te betalen alle ende telcken jare tot Sinte Jans dage
Natuuutatis te midzomer. Daer van teerste termijn wt crachte van dese brieve zal verschijnen Sint Jans
misse te midzomer anno 1500 vijf ende vijftich ende zo voorts van jare te jare, durende zo lange ende
tertijt toe de voorsz. renten ofgelost zullen zijn. Twelck hij comparant zijnen erven ende nacomelingen
oock zullen mogen doen alst hem belieft, mits opleggende ende teenen male tachtich karolus guldens
in hooftghelde veertich grooten vlaems voorden gulden gereeckent mit die onbetaelde renten na beloop
des tijts als die lossinge geschiet. Welcke voorn. renten zijn sprutende ter cause dat zijn comparants
zaliger moeder wijlen wedue meester Willems van Oij haer verobligeert heeft gehadt voor eenen Sijmon
van Oij zoone meesters Willems voorn. In de voorsz. tachtich karolus guldens bijden zelven Sijmon
ontfangen ende daer vooren belooft jaerlicx wt te keeren vijf karolus guldens losrenten nae wtwijsen
een bezegelden schepenen brieve van Leijden, beghinnende: Wij jonge Dirck Jan Reijers zoon, in date
1500 zeven ende veertich opten negende dach in maerte, mijn schout ende geburen gethoont ende die
ic ghelesen hebbe. Ende hoe wel de voorsz. renten tot noch toe betaelt zijn geweest hebben nochtans
de meesteren vanden voorsz. ghasthuse, aensiende dat de voornoemde Sijmon fugetive is, ende dat
den voorn. ghasthuse geen behoorlicke constitutie brieve en hadde, mer alleen een papieren cedulle
onder de handt van hem comparant ende zijnen moeder verduchtende dat den ghasthuse in
toecomende tijden bij dien ghedefradeert zoude mogen zijn, es hij comparant als erfgename van zijnen
moeder van wegen der voorsz. ghasthuus meesteren voor de wet van Leijden gheroupen, de welcke
opten derthienden aprilis lestleden hoor actie gheinstitueert ende bij dien gecontendeert hebben tot
restitutie vanden voorn. tachtich karolus guldens of daer van te passeren behoorlicke rentbrieve tot
discretie van schepenen. Eijntelicken es hij comparant opten zes ende twintichsten aprilis daer aen
volgende ghecondempneert in den eijsch, waer omme hij comparant omme tzelve te volcomen ende
alle vorder costen ende moeijten te schuwen behouden altijt zijn recht ende actie van indempniteijt
jegens den voorsz. Sijmon onder alle behoorlicke protestatien van dien ende onvermindert de zelve
voortijts ende bij dese gedaen. Zoe bekent de voornomde comparant schuldich te wesen den voorn.
ghasthuse als voorsz. is. Ende omme tvoorsz. ghasthuus vande jaerlixe betalinge wel te verzeeckeren
zo heeft hij comparant daer onder ende ter cause voorzeijt gestelt verbonden ende geijpotequeert bij
desen specialicken zijn paert ende portie dat hem comparant competeert an zeeckere acht morgen
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landts, bij den hoop zonder maet leggende inden voorsz. ambachte van Warmondt (hoe wel ende niet
jegenstaende dat den voorn. brieve van indempniteijt bijden voorn. Sijmon voor schepenen van Leijden
gepasseert in date als voren, verclaert dat tzelve landt gelegen es inden ambachte van Alkemade
twelck bij de schrijven oft bij de institutie van dien gebeurt es) in acht ende veertich morgen gemeen
mit tconvent van Abcoude binnen Leijden, de Regulieren tot Leijderdorp ende meer andere, aen welcke
voorn. landen an de westzijde gelegen es die Zijp, an die zuutzijde Claes van Berendrecht schout van
Leijden, an die oostzijde Gerijt van Vliet ende an die noortzijde tZweijlandt ende tvoorn. convent van
Abcoude mit meer andere gemeen. Ende voorts zo es de voorn. comparant hier onder generalic mits
desen verbindende alle zijne anderen goeden, jegenwoordige, toecomende, roerende ende onroerende
geene wtgezondert, alle tot bedwanck van allen tsheeren rechten ende rechteren, daer alzulcx ende
an welcke goederen den wettelicken thoonder van dese tot zijnen keure gelieven zal te procederen tot
inninge vande onbetaelde renten ende die hooftsomme van dien mit alle die costen daer omme doende,
zo wel alst principale. Alle dijnck zonder arch ofte liste. Hier waren bij an ende over als getugen Jan
Henricxz. ende Dirck Aelbrechts zoon buurluden inden voorsz. ambachte van Warmondt. In oirkonden
desen brieve bezegelt mit mijnen zegel wthangende in groenen wasse. Int jaer ons heeren duijsent
vijfhondert vier ende vijftich opten twaelfsten dach in september.
Nr. 57 folio 89 d.d. 26-01-1493.
Alckemade.
Twee ponden coomans paijments tsiaers eewige renten op een husinge ende erve in
Alckemade opte A, gecomen van Jan Heeren zoon anno 1493 den 16 e octobris.
Wij Ghijsbrecht van der Boechorst ende Dirck van Honthorst schepenen in Leijden oirkonden dat voor
ons quam Huge Dammas zoon ende geliede dat hij vercoft heeft Jan Heeren zoon twie ponden
coomans paijments tsiaers vrij gelts eewige ende erflicke renten. Te betalen alle jare tot Onse Vrouwen
dage te Lichtmisse, daer of dat eerste jaer renten verschijnen zel tot Onse Vrouwen dage te Lichtmisse
int jaer van vier ende tnegentich naestcomende. Ende zo voort van jare te jare tot Onse Vrouwen dage
te Lichtmisse daer naest comende dese voorsz. renten te betalen, durende tot eewigen dagen. Te
verzien ende staende op Hugen voorn. husinge ende erve gelegen inden ambocht van Alcmade op die
Ade. Ende heeft belegen an beijden zijden Willem Willems zoon, streckende voor wter Ade after an
Willems voorsz. erve. Ende Huge voorsz. lovede voor hem zijnen erven ende naercomelingen Jan
Heeren zoon voorn. ende zijnen erven ende naecomelingen dese voorsz. renten inder manieren voorsz.
vrij te waren jaer ende dach alse recht is ende alsmen vrije renten op husen ende erven schuldich is te
waren. Ende van dese coope beliede hem Huge Dammes zoon voorn. wel voldaen ende betaelt den
lesten penninck mitten eersten. In oirkonden dese brieve bezegelt mit onse zeghelen. Int jaer ons
heeren dusent vierhondert drie ende tnegentich opten zes ende twintichsten dach in januario.
Onderghetekent Johannis.
Nr. 58 folio 89v. d.d. 16-10-1493.
Transfix.
Wij Pieter Jan Martijnsz. ende Dirck Dircxz. schepenen in Leijden oorkonden dat voor gerechte quam
Jan Heeren zoone ende ghaf over die ghasthuus meesteren van Onser Vrouwen ghasthuuse tot Leijden
alse Dirck Aernts, Jacob Gerijtsz. backer, Aernt Aerntsz. Potter ende Jan Aerntsz. van Tetroede tot
behoef des voorsz. ghasthuus, eenen schepenen brief daer desen brieve deursteecken is, mit recht
ende mit vonnisse alse recht is. Ende schepenen wijsden die ghasthuus meesteren voorsz. ende die
namaels ghasthuus meesteren wesen zullen tot des voorsz. ghasthuus behouf daer mede te wijnnen
ende te verliesen. In allen schijn oft Jan Heeren zoon voorn. zelve ware. In oorkonden dese brieve
bezegelt mit onsen zegelen. Int jaer ons heeren dusent vierhondert drie ende tnegentich opten
zesthiensten dach in octobri. Opte ploije stondt getekent Johannis.
Nr. 59 folio 93 d.d. 07-12-1487.
Zassen.
Twee ponden derthien schellingen ende vier penningen coomans paijment tsiaers eewige
renten op zeeckere landen in Zassen ende elders, gecomen in testamente van Huijch Claesz.
anno 1487 opten zevenden dach in december.
Wij Claes van Leijden ende Dirc van Werve schepenen in Leijden oirkonden dat voor ons quamen Marie
Claesdr. mit Dammas Sijmonsz. horen man ende rechte voochts handt ende gelieden dat zij den
ghasthuus meesteren van Onse Liever Vrouwen ghasthuus tot Leijden, alse Jacob Engebrechts zoon,
Jan Lambrechtsz., Dirck Aernt Dirzsz.sz. ende Wijnaert Wijnaerts zoon tot des ghasthuus ende armen
behoef leggende inden voorsz. ghasthuse, gegeven hebben twie pondt derthien schellingen ende vier
penningen coomans paijments tsiaers, eewighe ende erflicke renten alse voor zulc testament als Huge
Claes zoon horen broeder (dien god genadich zij) den voorsz. ghasthuse gemaect ende besproocken
heeft. Welcke renten men betalen zal alle jare tot Voorschoten ende Valckenburger marcten. Daer of
dat eerste jaer renten verschijnen zel tot Voorschoten ende Valckenburger marcten int jaer van acht
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ende tachtich naestcomende. Ende dan zo voort van jaer te jaer tot Voorschoten ende Valckenburger
marcten daer naestcomende dese voorsz. renten te betalen durende tot eewigen dagen. Ende dese
voorsz. renten hebben Marie ende Dammes voorsz. voor hem ende horen erven den voorsz. ghasthuse
ghelooft, verzeeckert ende bewijst te verzien ende te verhaelen op die helft van zulcke drie percelen
van landen als hier nae beschreven staen. Eerst op die helft van twie morgen landts gelegen inden
ambocht van Sassenem ende hebben belegen an die oostzijde Gerijt Heere, an die westzijde Ave Claes
Barthouts zoons wedewij. Item op die helft van een morgen landts luttel min of meer bijden hoop zonder
maet ende is streckende van die Noortbrouck tot an die Zuijtbroeck ende die heerwech ghaet midden
deur dese geest. Item noch op die helft van anderhalf hondt landts ende leijt inder abdisse landt van
Reijnsburch al omme ende omme. Van welcke drie percelen vanden voorsz. landen die wederhelft
toebehoort Ermgaert Andries Dirx zoons wedewij. Ende Marie ende Dammes Sijmons zoon voorsz.
loveden mit gesamender handt ende elx voor al den ghasthuse van Onser Liever Vrouwen voorsz.
totter armen voorsz. behouf dese voorsz. renten vrij te waren, jaer ende dach als recht is ende alsmen
vrije renten up vrij eijgen landt ende erve schuldich is te waren. Voor welcke voorsz. renten die
ghasthuus meesteren van Onse Liever Vrouwen ghasthuus voorz. die nu zijn ende naemaels wesen
zullen tot eewigen dagen durende alle jaer opten heijligen Kersdach den armen ziecken leggende ende
wesende in Onse Liever Vrouwen ghasthuus voorsz. des middages wtreijcken zullen acht mengelen
Rijns wijns of Romijnen ende veertich coomans groot an gebraden spijse. Die welcke wijnen ende spijse
men den voorsz. ziecken des middages scheijncken ende omme deelen zel, elck zijn portie alsmen dat
ghelijcste scheijncken ende omme deelen zel mogen. Item zo zullen die ghastguus meesteren voorsz.
die nu zijn ende naemaels wesen zullen van des voorsz. ghasthuus weghen alle jaer op Huge Claes
zoons memorie dach ende jaer getijde diemen doen ende houden zel in die weke voor Kersdage doen
doen in Onse Liever Vrouwen ghasthuus voorsz. een lesende misse van requiem. Ende die priester
die die voorsz. misse doet zel inder misse bidden voor die ziele van Hughe Claes zoon ende zijne
ouderen ende zel die in zijn zonderlinghe memente hebben. In oorkonden desen brieve bezeghelt mit
onsen zeghelen. Int jaer ons heeren dusent vierhondert zeven ende tachtich op den zevenden dach in
decembri. Onderghetekent Johannis.
Nr. 60 folio 97 d.d. 29-11-1507.
Lisse.
Twee pondt coomans paijments eewige renten op zeven hondt landts in Lisse, gecoft anno
1507 den 29e novembris.
Kanttekening: Dese twee pont comans paijment is oflost upten 8e junij 1593. De ontfang daer van sal men vinden inden blaffaert
vant jaer 1593 folio drie.

Wij Pieter de Grebber ende Dirck van Werve schepenen in Leijden oorkonden dat voor ons quam Allert
Gerijts zoon ende geliede dat hij vercoft heeft die ghasthuus meesteren van Onsen Liever Vrouwen
ghasthuus als Jan Aernts zoon van Tetroede, Willem Reijersz., Gerijt Claes zoon Egmondt ende
IJsbrant Jacobsz. ende die gheene diet naemaels wesen zullen tot behouf van tvoorsz. ghasthuus,
twee pondt coomans paijments tsiaers eewige ende erflicke rente, staende op zeven hondt landts luttel
min of meer bij den hoop zonder maet, gelegen inden ambacht van Lisse. Welcke voorsz. renten jaerlix
verschijnen zullen tot Onse Vrouwen dage te Lichtmisse. Ende die voorsz. zeven hondt landts belegen
heeft an die oostzijde Pieter Velleman, an dat zuutoosteijnde Sijmon Witsen, an die zuutzijde Hadewij
Pieter Claes zoons wedue ende an dat westeijnde tsGravenwater. Ende Allert voorsz. ende Mathijs
Gerijtsz. loveden mit ghesamender handt ende elx voor al die ghasthuus meesteren voorn. ende diet
naemaels wesen zullen dese voorsz. twee pondt tsjaers vrij te waren jaer ende dach als recht is ende
alsmen vrije renten op landen schuldich is te waren. Ende Allert voorsz. lovede Mathijs voorsz. hier of
schadeloos te houden. Voort zo beliede hem Allert voorn. van desen coope wel voldaen ende betaelt,
den lesten penning mitten eersten. In oorkonden desen brief bezegelt mit onsen zegelen. Int jaer ons
heeren dusent vijfhondert ende zeven opten negen ende twintichsten dach in novembri. Ondergetekent
Johannis.
Nr. 61 folio 101 d.d 05-09-1447.
Voorhout.
Drie vierde paerten van zeven hondt thijnsbaer landt in Voorhout, gecomen van de wedue
ende zoon van Dirck Eggertsz. anno 1447 opten vijten dach septembris.
Wij Joost Henrix zoon ende Louwe vander Ghoude schepenen in Leijden oirkonden dat voor ons
quamen Hillegont Dirck Eggaerdts wedewij mit hoors gecoorns voocht handt ende Sijmon Dirck
Eggaertsz. hoor zoon ende gaven over mit goeden voorzien ende schonden quijt tot eenen vrijen eijgen
Onse Liever Vrouwen ghasthuus tot Leijden op Sinte Pancraes Kercgraft, de drie deelen van zeven
hondt broecklandts daer dat vierde vierendeel of toebehoort Jan Jans zoon, gelegen inden ambocht
van Voorhout. Ende heeft belegen an die oostzijde Gerijt Pouwels zoon woonende bij der Leede, an
die westzijde Jan Jans zoon voorsz., an die noortzijde Henric van Santvoort, Ocker mit een baghijn te
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samen, an die zuijtzijde streckende an Voorhouter laen. Mit welcken lande voorsz. Hillegont voorn.
bijden ghasthuus meesteren van Onse Liever Vrouwen ghasthuus voorsz. alse Aernt Pouwelsz., Jan
Vinckensz. ende Claes Claas Michiel zoonsz.sz. inden voorsz. ghasthuse an genomen is. Ende
Hillegont ende Sijmon voorsz. loveden mit gesamender handt ende elx voor al Onser Vrouwen
ghasthuse voorsz. dit voorn. landt vrij te waren jaer ende dach alse recht is alsmen vrij lant ende eijgen
erve schuldich is te waren ende dat zij nu noch tot geene tijt hem eenich rechts, eijgendom of toe
zeggens an den lande voorsz. voort meer vermeten en zullen. In oorkonden desen brieve bezegelt mit
onsen zegelen. Int jaer ons heeren dusent vierhondert zeven ende veertich opten vijften dach van
september. Onder stont H. Werve.
Nr. 62 folio 105 d.d. 28-12-1443.
Noortwijck.
Derdalfve morgen landts in Noortwijck bij Duundam, gecomen van heer Gerijt de Witte priester
in testamente anno 1444 den lesten februarij, mits daer voren jaerlix deelende.
Wij ministra ende gemeen convent der beslotenre zusteren ten Elfdusent Maechden tot Warmont doen
kondt allen luden dat wij vercoft hebben her Willem van Poelgeest, her Jan Duker, her Peter Vlamincxz.,
her Dirck van Oijen priesteren ende Wouter Woutersz. als testamentoors van heer Gherijt die Witte
priester zaliger gedachten een camp landts van derdalven margen landts, luttel mijn of meer bij den
hoop zonder maet, gelegen inden ambacht van Noortich bij den Duundam ende bruuct nu ter tijt Lijsbeth
Claes Nefkens zoons weduwe. Wellic land belegen heeft an die noort zijde Machtelt Jacob Aelbrecht
soons weduwe, an die zuutwestzijde Machtelt voorsz, an dat zuutoosteijnde die Dunensloot ende an
dat noor oosteijnde dat cloester van der Leede. Ende loven hem dit landt te waren, jaer ende dach
alsmen vrij landt schuldich is te waren. Voort belijen wij ons hier ons hier of voldaen ende wel betaelt,
den lesten pennick mitten eersten. In kennisse der waerheijt zo hebbe wij desen brief mit onsen
gemeenen convent zegele bezegelt. Int jaer ons heeren dusent vier hondert ende drie viertich op Sinte
Clemens avondt.
Nr. 63 folio 105v. d.d. 28-02-1444.
Transfix.
Wij Claes Claes Willemsz.sz. ende Pieter Dirx zoon schepenen in Leijden oirkonden dat voor gerechte
quamen heere Willem van Poelgheest, heer Jan Duijcker, heer Pieter Vlamijnxz., heer Dirck van Oijen
priesteren mit hoor gecorens voochts handen ende Wouter Woutersz. als testamentoors van heeren
Gerijt de Witte ende ghaven over Jan van Zijl Claesz., Claes Gerijts zoon ende Gerrijt Boeijs ghasthuus
meesteren van Onser Vrouwen ghasthuus te Leijden optie Hoogelandts Kerckgraft eenen waerbrief
bezegelt mitten besletene zusteren zegele van Warmonde daer dese schepenen brief deur steecken
is, met recht ende mit vonnisse alse recht is. Ende schepenen wijsden die ghasthuus meesteren mede
te winnen ende te verliesen in allen schijn oft die testamentoors voorsz. zelve waren totten armen
behoif. In voorwaerden dat die ghasthuus meesters diet nu zijn of naemaels wesen zullen alle jaer
wtreijcken zullen op Onsen Vrouwen avondt te Lichmisse, Jan Gerritsz. heer Gerijt die Witten neve
ende Reijnselt zijn wijf hoor beijder leven lanc, die twie deel vanden renten die van dese derdelf morgen
landts comen zullen ende dat derdendeel zullen die ghasthuus meesteren behouden totten armen
behouf. Ende nae Jan Gerritsz. ende Reijnselt horen beijder doot zo zullen dan die ghasthuus meesters
dese tweedeel vanden renten alle jaer deelen den armen huus zitten inder prochi van Hoogelande, tot
vier termijnen des jaers, daer dat eerste termijn of wesen zal derthien weecken nae Sinte Lambrechts
dach als zij beijde voorsz. oflivich geworden zijn. Ende dan voort volgende tot elcken derthien weken
eenen vierendeel vanden renten die zij Jan Gerijts zoon ende zijn wijf plagen wt te reijcken. Ende of
die ghasthuus meesteren in desen deelingh versumende waren ende die renten niet en deelden als
voorsz. is, zo zullen dan die godshuus meesters van Sinte Pancras kerck te Leijden dese twiedeel
vanden renten an varen ende die deelen als voorsz. is. Ende dat derdendeel vanden renten zel dat
ghasthuus voorsz. behouden. In oorkonden desen brieve bezegelt mit onsen zegelen. Int jaer ons
heeren vierhondert vier ende veertich opten lesten dach in februario.
Nr. 64 folio 106v. d.d. 10-09-1467.
Eenen goeden gouden halven engelse nobel tsiaers eewige renten op acht hondt landts in
Noortwijck, gecomen van Lijsbet Reijners wedue anno 1467 opten 10 e septembris, mits daer
voren doende.
Kanttekening: Nota dat deese nae volgende pacht ofte rente is affgelost in deser vouge als de quitantije diende ….. onderteijckent
hebben dat om hondert, daer van dat is dit de cropije. Wij ondergescreven als …. ofte regenten van St. Ekisabetten de Vrouwen
gasthuijs geruijeert mette Leprosen binnen Leijden, bekennen midts deesen ontfangen te hebben vuijt handen van Claes
Cornelissoon woonende tot Voorschooten ontrent de Paepewech, de somme van zes ende dertich gulden te 40 grooten vlaems
tstuck. Ende dat over afflossinge van den rente ofte pacht van twee gulden vijff stuijvers siaers, verschijnende Kersmisse daermen
dien tot noch toe jaerlijx mede betaelt heeft meer eijgenlijck te spreecken meeste gescieden met een halven roosenobel in specie
siaers, daer van den heelen is weegende vijftalff engels ofte daermen den halven noobel ten verschijndach om (hupen?) ofte
wijfelen mach. Breeder blijckende bij de register vant gasthuijse daervan zijnde staende ghepothensueert op acht lants in
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Noortwijck geleegen. Belent aen de zuijoost en westsijde Floorijs van der Bouchorst, aent noorteijnde de graeffelijckheijt van
Hollant mette wildernisse, aent noorwesteijnde joffrouw Lijsbeth. Daer van de betaelinghe heeft op huijden den 28e januarij anno
1600 ende twaelff, betaelt aen handen vande meesters vant voorsz. gasthuijs, de hooftzomme, te weten zes ende dertich gulden
teegens den penninck sestien te verlenen, wel verstaende onvermindert tgasthuijs haer verdere actije opt hijpotheecq, twelck hij
consenteert ende gunnet de voorn. meesteren diens aengaende te blijven int geheel ende onge…ckt, maer dat de meesteren
beloven Claes Cornelisz. voornt nochte zijne erfgenamen, aengaende van deserente ofte pacht. Zoo voorscreeven staet, nu nocht
nimmermeer hem ijet meerder te (maeren) ofte te eijschen oft ijemant van zijne erfgenamen diens angaende te moelesteren. Alles
zonder bedroch. Tot kennisse daer waerheijt bij de (volbrenging?) …. Onderteijkent opten 28e januarij 1600 ende twaelff.

Willem Jans zoon diemen noempt Willem van Nes doe kondt allen luden dat ick vercoft hebbe Adriaen
Florisz. eenen goeden gouden halven eijnghelschen nobel erflicken jaer, den heelen nobel weghende
vijthalven ijngels ende alzo den halven nobel naegaende te vervolgen of daermen den halven nobel
voorn. opten dach van betalinge om coopen of wisselen mach die ic hem of den houder van desen brief
verwist, verzekert ende gezet hebbe op achte hondt landts, luttel min of meer bij den hoop zonder maet
gelegen inden ambocht van Noortich ende belegen heeft an die zuutoostzijde ende an tzuutwesteijnde
Florijs van Boechhurst, an tnoortoosteijnde die graeflicheijt van Hollandt mit die wildernisse, an die
noortwestzijde joufrou Lijsbeth. Ende ic gelove voor mij ende mijnen erven Adriaen voorsz. of den
houder sbriefs desen halven nobel voorsz. alle jaers erflicken te betaelen binnen den vier Heijligen
dagen van Kersmisse, zonder eenich ofbreck. Ende waert dat inder betalinge gebreck geschiede, des
gog verhoede, zo gelove ick voor mij ende mijn erfnamen dat Adriaen voorn. of den houder van desen
brief alsdan mach comen panden mitten schouten bode dan inder tijt wesende, an den lande voorn.
daert hem gelieven zal ende nemen schatting tot renten bij bode ende buren den derden penninck
beter, dwers Nacht verstaen. Ende ic ghelove alle dese lofnisse te houden voor mij ende mijnen erven
Adriaen voorsz. of den houder van desen brief ende dat niet te weren mit gheestelicken of mit
waerlicken rechten noch mit gheenen nijen vonden of wtweghen die men op desen brief vinden of
visieren mach. Alle dijng zonder argelist. Ende ick gelove voor mij ende mijn erven Adriaen voorsz. of
den houder van desen brief dese voorzeijde erfrenten te vrijen end ete waren alsmen vrij erflicke renten
schuldich is te waren inden ban daer tlandt voorn. in gelegen is. Ende ic bekennen mij van den halven
nobel voorn. erflicken jaers van Adriaen voorsz. eerbaerlic voldaen ende wel betaelt den lesten
penninck mitten eersten. In kennisse der waerheijt zo ic Willem Jansz. diemen noomt Willem van Nes
zilve geenen zegel en hebbe, zo heb ic gebeden eenen eerbaren man Vranck van der Boechurst dat
hij desen brief ter bede van mij over mij bezegelt heeft mit zijnen zegel. Opten zeven ende twintichsten
dach in decembri. Daer bij waren als tugen oude Gerrit Jacobs zoon ende jonge Gerrit Jacobs zoon
ende Pieter Thijmans zoon. Int jaer ons heeren dusent vierhondert ngen ende vijftich.
Nr. 65 folio 108 d.d. 11-09-1461.
Transfix.
Adriaen Florijs zoon doe kondt allen luden dat ic vercoft hebbe Lijsbeth Reijner Reijnersz. wedewij
eenen brief van eenen halven nobel jaers erf renten op achte hondt landts op Willem Jans zoon diemen
noempt Willem van Nes nae inhout sbriefs die daer of is ende bekenne mij van Lijsbeth voorn. vanden
brief voorsz. voldaen ende wel betaelt, den lesten pennick mitten eersten. In oorconde der waerheijt zo
heb ic mijnen zegel an desen brief als overghift gehangen opten elften dach in septembri int jaer ons
heeren dusent vierhondert een ende tzestich.
Nr. 66 folio 108v. d.d. 10-09-1467.
Transfix.
Wij Gerijt van Zonnevelt ende Henric van der Laen schepenen in leijden oorkonden dat voor gerechte
quam Lijsbeth Reijner Reijnersz. wedewij mit hoors gecorens voocht handt ende ghaf over die
ghasthuus meesteren van Onsen Vrouwen ghasthuus tot Leijden alse Dirc Wouter Danels zoon, Aelwijn
Pieters zoon, Pieter Jans zoon ende Gerijt Veen Jacobs zoon, twee bezegelde brieven daer dese brief
doorsteecken is, mit recht ende mit vonnisse alse recht is. Ende schepenen wijsden die ghasthuus
meesteren voorsz. of diet naemaels wesen zullen tot des ghasthuses voorsz. behouf, daer mede te
winnen ende te verliesen in allen schijn oft Lijsbeth voorsz. zelve waer. Voor welcke renten inden
voorsz. brieven begrepen die ghasthuus meestere van Onse Vrouwen ghasthuus voorsz. altijt op Onser
Vrouwen avondt den ziecken leggende in den voorsz. ghasthuus, omme scheijntken zullen een
mengelen rijnschen wijn of roomenije. Ende des ghelix op Lijsbetten voorsz. memorie dach een
megelen rijnsch wijn of roomenije zo den schepenen brief dat wtwijst die Lijsbeth voorsz. daer of heeft.
Ende zo wat dat vanden voorsz. renten inden brieven voorsz. begrepen daer dese brief deursteken is
jaerlix over blijft van den zeven menghelen wijns voorsz. daer zullen die ghasthuus meesteren inder tijt
wesende jaerlix om coopen misbroot ende miswijn dat men inden voorsz. ghasthuus behoift. In
oorkonden dese brieve bezegelt mit onsen zegelen. Int jaer ons heeren dusent vierhondert zeven ende
tzestich opten thienden dach in septembri. Opte ploije stont getekent Johannis.
Nr. 67 folio 113 d.d. 23-02-1549.
Rijnsburch.
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Achtien karolus guldens tsiaers ter losse mit 300 gelijcke guldens, geijpotequeert op landen in
Rijnsburch ende Oestgeest, gecoft den 23 e februarij anno 1549 stilo communi.
Kanttekening: Desen losrente es affgelost bij Gerijt Claesz. mitte somme van 300 gulden ende tverloop van dijen als den brieff
verhaelt. Ergo deurgehaelt.

Wij Gerijt Jans zoon schout inden ambochte van Reijnsburch ende Jan van Endegheest schout inden
ambachte van Oestgeest doen condt allen luden dat voor ons den schepenen in Reijnsburch ende den
buren in Oestgheest hier nae geschreven in properen personen gecomen ende gecompareert zijn Gerijt
Claes zoon alias Gherijt Heer ende Claes Claes zoon van Alphen beijde woonende tot Reijnsburch
ende beliede schuldich te wesen mit ghesamender handt ende elx voor al die ghasthuus meesteren
van Onser Liever Vrouwen ghasthuus binnen Leijden als Jan Meesz. houtcooper, Claes Jans zoon
brouwer, Abraham Jacobs zoon ende Allert Jacobs zoon de Haes ende diet naemaels wesen zullen tot
des voorsz. ghasthuus behouf achthien karolus guldens van veertich grooten vlaems tstuck tsiaers
eewighe ende erflicke renten. Te betaelen alle jaers tot Sinte Pieter daghe ad Cathedram daer of teerste
jaer renten verschijnen zal tot Sinte Pieters dage ad Cathedram naestcomende ende zo voorts van jare
te jare tot Sinte Pieter dage ad Cathedram daer naestcomende dese voorsz. renten te betalen. Te
verzien ende te verhalen specialicken, eerst an vierthien hondt lands, bij den hoop zonder maet gelegen
inden voorsz. ambachte van Reijnsburch. Ende heeft beleghen an die oostzijde ende noortzijde
tclooster ende convent tot Reijnsburch, an die zuutzijde die Vliet ende an die westzijde die heeren van
Sint Jans tot Haerlem. Noch an zeventhien hondt landts gelegen inden voorsz. ambachte van
Oestgeest in die Hoern. Ende hebben belegen an die oestzijde tconvent van Reijnsburch voorn., an die
zuut ende westzijde den heijligen geest voorzeijt ende an die noortzijde die Hoernwech in Oestgeest.
Ende voort te verzien ende te verhalen qualicken an alle die goeden die zij comparanten voorsz. nu ter
tijt hebben ende naemaels vercrijgen zullen roerende ende onroerende geen wtgezondert noch buten
gehouden bij bedwange ende cohertie van allen sheeren rechteren ende executien daer mede tvoorsz.
ghasthuus hem zal willen behelpen zonder iemands weder zeggen of oock eenich weer van rechte tzij
gheestelic of waerlic daer jeghens te duen of te doen doen in eeniger manieren hoemen dat zoude
mogen dencken, peijnsen, vinden ofte visieren. Des zijnt voorwaerden dat zij comparanten voorsz.
horen erven ende naecomelingen dese voorsz. renten zullen mogen lossen tot horen believen tot eenen
male mit driehondert karolus guldens in hooftghelde ende mit zulcke renten als naeden beloop des tijts
verschenen zullen wesen als die lossinge geschiet in paijmente den gouden corvorster rinsche gulden
van vijf ende tzeventich int marck voor acht ende twintich stuvers, den gouden philipus gulden van vier
ende tzeventich int marc voor vijf ende twintich stuvers, den voorsz. gouden karolus gulden van vier
ende tachtich int marck voor twintich stuvers ende alle andere paijmente ons genaden heeren naer
advenant gerekent. Ende Gerijt Claesz. voorsz. lovede Claes Claesz. voorn. hier of schadeloos te
houden. Alle arch ende list buten gesloten. Hier hebben bij, an ende over geweest Martijn Cornelis zoon
ende Cornelis Mees zoon als schepenen inden ambochte van Reijnsburch voorsz., Jacob Henrixz.
ende Cornelis Louweris zoon als tugen ende buurluden inden ambochte van Oestgeest voorzeijt. In
kennisse der waerheijt zo hebben wij Gerijt Jansz. schout tot Reijnsburch ende Jan van Endegheest
schout tot Oestgeest in tegenwoordicheijt vande schepenen ende buurluden voorzeijt desen brief
bezeghelt, elx mit onsen zegelen hier aen gehangen. Opten drie ende twintichsten dach in februario int
jaer ons heeren dusent vijfhondert negen ende veertich nae schrijven der kercke van Utrecht ende der
voorsz. stede van Leijden.
Nr. 68 folio 114v. d.d. 12-08-1517.
Valckenburch.
Vier ponden hollandts tsiaers losrenten gecomen van heer Jan Henricx zoon IJwelandt
priester anno 1517 den 12e augusti.
Wij Pieter Henric Reijnersz.sz. ende Dirck Dirxz. schepenen in Leijden oirkonden dat voor quam Gerijt
Jan Kerstants zoon van Valckenborch ende beliede schuldich te wesen Agnies Dirx dochter vier pondt
hollants tsiaers erflicken rente. Te betalen alle jare tot Sinte Katherijnen dage, daer of dat eerste jaer
renten verschijnen zal tot Sinte Katherijnen dage naestcomende zonder een ende zo voort van jare te
jare tot Sint Katrijn dage daer naestcomende dese voorsz. renten te betalen ghedurende tot eewigen
dagen. Te versien ende te verhalen an alle die goeden die Gerijt Jan Kerstants zoon voorsz. nu ter tijt
heeft of hier naemaels vercrijgen mach, zij zijn roerende of onroerende, waer ende waer an dat die
gelegen zijn ofte bevonden mogen worden binnen der stede van Leijden of daer buten. Ende hier
tegens en zal hem Gerijt Jan Kerstants zoon voorsz. niet verweren noch doen verweren mit gheenen
rechten, geestelic noch waerlic noch mit geenen nuwen vonden diemen ter contrarie van desen zoude
mogen dencken, peijnsen, vinden of visieren in eeniger manieren. Des zijn voorwaerden dat Gerijt Jan
Kerstantsz. voorsz. ofte zijnen erven dese voorsz. renten zullen mogen lossenen tot horen belieften tot
eenen male mit zes ende vijftich pondt paijments voorsz. in hooftgelde ende mit zulcken verscheenen
renten alt nae den beloop vander tijt vanden jare verscheenen zullen wesen als die lossinge geschiet.
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In oorkonden desen brieve bezegelt mit onsen zegelen. Int jaer ons heeren dusent vierhondert acht
ende tnegentich opten vijften dach in decembri. Ondergetekent Johannis.
Nr. 69 folio 115v. d.d. 07-12-1513.
Transfix.
Wij Jan Stoop Kerstantsz. ende Philips Nachteghael schepenen in leijden oirkonden dat voorden
gerechte quamen Coen Dirx zoon ende Willem Schrevels zoon ende ghaven over heer Jan Henrix zoon
IJwelandt priester eenen schepenen brief daer desen brief deursteecken is, mit recht ende vonnisse
als recht is. Ende schepenen wijsden heer Jan Henrixz. voorsz. daer mede te winnen ende te verliesen
in allen schijn oft Coen Dirx zoon ende Willem Schrevels zoon voorn. zelver waren. Welcke renten
inden principalen brief daer desen brief deursteecken is, den voorsz. Coen Dirx zoon ende Willem
Schrevels zoon opgecomen ende an bestorven zijn van Agnies Dirx dochter hoor zuster. In oorconden
desen brief bezegelt mit onsen zegelen. Int jaer ons heeren dusent vijfhondert ende dertgien opten
zevenden dach in decembri. Ende opte ploije stont ghetekent H. Florijsz.
Nr. 70 folio 115v. d.d. 12-08-1517.
Wij Jan Reijers zoon ende Wormbout Pietersz. schepenen in Leijden oorkonden dat voorden gerechte
quam heer Jan Henrix zoon IJwelandt priester mit Aelbarent van Noorde zijnden gecoren voocht in
dese zaecke ende ghaf over die ghasthuus meesteren van Onsen Liever Vrouwen ghasthuse binnen
Leijden als Jan Arents zoon van Tetroede, Willem Reijers zoon, Claes de Man ende Dirck Aelbrechts
zoon totten voorsz. ghasthuse behouf twie schepenen brieven daer desen brief deursteken is, mit recht
ende mit vonnisse als recht is. Ende schepenen wijsden die ghasthuus meesteren voorsz. ende diet
naemaels wesen zullen totten voorsz. ghasthuse behouf daer mede te winnen ende verliesen, in allen
schijn oft heer Jan Henrix zoon voorn. zelver waer. In oorkonden desen brief bezegelt mit onsen
zegelen. Int jaer ons heeren dusent vijfhondert ende zeventhien opten twaleften dach in augusto. Ende
opte ploije stont ghetekent H. Florijsz.
Nr. 71 folio 121 d.d. 15-05-1525.
Wassenaer.
Drie ponden vier schellingen hollandts tsiaers eewige pachte op zeecker landt in Wassenaer,
gecomen in testamente van Katherijn Dirc Gerijts zoons wedue anno 1525 den 15 e dach in
meije.
Dit is mijn Kathrijn Dirck Gerijts zoons wedue testament ende wterste wille. In den eersten zo bespreke
ick mijn ziele god almachtich Marie zijn gebenedide moeder ende alle gods live heijligen ende mijn
lichaem der kerckelicke seputure. Ende voort also ic in onser Lieter Vrouwen ghasthuus in Sinte
Pacraes prochie binnen Leijden geproveniert ben ende mijn consciëntie vroeget dat ick tvoorsz.
ghasthuus te luttel voor mijn coste ende den dienste die mij minnelick dagelix gedaen wordt gegeven
ende bewesen hebbe. Ende angesien dat die ghasthuus meesteren ende bij zonder die ghasthuus
moeder ende dienstmaechden mij zo vriendelick ende duechdelic zijn ende zo wel doen, zo ist dat ic
wel daet ongeloont ende onder mij niet laen en wille, maer hebbe in recompense van dien tvoorsz.
ghasthuus geassigneert ende gegeven ende in pure aelmisse affiguere ende geve mits dese alzulcke
drie ponden ende vier schellingen paijments als ic in eewige pachte hebbe legghende binnen den
ambochte van Wassenaer op een stucke landts. Op welck landt mede tot jaerlixe pachte hebben die
kerc van Wassenaer zes pondt tsiaers, Willem Mourijnsz. provens vier ponden, meester Florijs Oom
een pondt, heer Dirck priester tot Wassenaer zes schellingen, al ponden ende schellingen van 30
grooten tpondt, die zelve drie ponden ende vier schellingen van nu voort aen jaerlix in te manen opte
bueren te ontfangen ende den proufijt ende oorbaer vanden voorsz. ghasthuse daer mede te daen
ghelijck mit des voorsz. ghasthuus anderen goeden, welverstaende dat die ghasthuus meesteren dese
renten zo lange ick leve niet vercoopen noch vervreemden en zullen maer gedurende mijn levene mij
jaerlix daer voor wtrijcken zullen een gravelicheijt zo veel mij daer van noode wesen zal tzij deen helft
of al heel zo dat ghebueren zal. Ende terstondt nae mijn doot den oorbaer vanden ghasthuus daer
mede te doen zonder mijn erfgenamen daer voor ijet wt te reijcken ofte rekeninge daer of te doen, maer
in de possessie daer zij mijnen wille in treden in blijven zullen zonder iemants wederzeggen.
Hierna gaat deze akte verder in het Latijn.
Nr. 72 folio 127 d.d. 27-04-1441.
Voorschoten.
Drie gouden wilhelmus schilden tsiaers ter behouf vande capelrije in desen ghasthuse van
Onsen Liever Vrouwe binnen Leijden gedoteert op een huus ende erve mit anderhalf morgen
landts in Voorschoten, gecoft anno 1431 den 17e dach in aprille.
Wij Willem Heerman ende Claes Claesz. van Noortich schepenen in Leijden oirkonden dat voor ons
quamen Philips heeren Philips zoon ende Philips zijn zoon ende gelieden dat zij vercoft hebben mit
gesamender handt ende elc voor al heeren Jan Schade priester tot behoef der cappelrijen dier nu
gedoteert is in Onsen Vrouwen ghasthuus te Leijden, drie gouden wilhelmus scilde of paijment hore
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waerde tsiaers. Te betalen alle jare tot Voorschoten ende Valckenburger marcten. Te verzien ende
staende op een huus ende erve ende op anderhalve margen landts gelegen inden ambacht van
Voorschoten. Welc huus ende landt belegen heeft an die westzijde Jacob Dirx zoon, an die oostzijde
Baerte Dirc Jans zoons weediwi, an die noortzijde die Diefacker ende an die zuutzijde die heerstraet.
Ende Philips heeren Plhilips zoon, Philips zijn zoon, Wouter Philipsz. ende her Jan Gherijtsz. priester
mit zijns gecorens voochts handt loveden mit gesamender handt ende elc vooral heeren Jan voorsz.
tot behouf der cappelrijen voorsz. dese voorsz. renten te waren jaer ende dach alse recht is, alsmen
vrij renten schuldich is te waren. Ende Philips heeren Philipsz., Philips zijn zoon ende Wouter Philips
zoon voorsz. loveden heeren Jan Gerijtsz. hier of schadeloos te houden. Ende Philips heeren Philipsz.
ende Philips zijn zoon voorsz. lieden him hier of voldaen ende betaelt, den lesten pennick mit den
eersten. In oorkonden desen brieve bezegelt mit onsen zegelen. Int jaer ons heeren dusent vierhondert
een ende dertich opten zeventhienden dach in april.
Nr. 73 folio 128 d.d. 31-03-1529.
Vier karolus guldens tsiaers losrenten ghecomen van Alijt Hugen dochter weduwe van Florijs
van Bosch anno 1547.
Wij Jan van Bosschusen ende Jacop Cornelis zoon gorter schepenen in Leijden oirkonden fat voor ons
quamen coman Outzier Cornelis zoon ende Aelbrecht Gerijts zoon den Hartoch schoemaecker ende
belieden schuldich te wesen mit ghezamender handt ende elx voor all Alijdt Florijs van Bosschen wedue
zes gouden karolus guldens van vier ende tachtich int marck tsiaers eewighe ende erflicke renten. Te
betalen alle jaers tot Sinte Jans dage te midtzomer. Daer of teerste jaer renten verschijnen zal tot Sinte
Jans dage te midzomer alsmen schrijft dusent vijfhondert ende dertich ende zo voort van jare te jare
daer an volgende dese voorsz. rente te betalen. Te verzien ende te verhalen eerst an een stucke landts
groot wesende omtrent zesthien hondt bijden hoop zonder maet, ghelegen inden ambochte van
Voorschoten. Ende heeft belegen an die oost zijde die abdisse van Reijnsburch, an die zuutzijde die
van Wateringen, an die westzijde Dirck van der Boechorst ende an die noortzijde Sinte Stevens clooster
binnen Leijden ende voort meer te versien ende te verhalen an alle die goeden die cooman Outzier
Cornelisz. ende Aelbrecht Gerijts zoon voorsz. nu ter tijt hebben ende naemaels vercrijgen zullen,
roerende ende onroerende naer ende waer an die gelegen zijn of bevonden zullen worden, binnen
steden, dorpen ende daer buten zonder eenich weer van renten tzij geestelic of waerlic daer jegens te
doen of te doen doen in eeniger manieren hoemen dat zoude mogen dencken, peijnsen, vinden ofte
visieren. Des zijn voorwaerden dat cooman Outzier Cornelis zoon ende Aelbrecht Gerijtsz. voorsz.
horen erven ende nacomelingen dese voorsz. renten zullen mogen lossen tot horen belieften tot eenen
male mit hondert ghelijcke gouden karolus guldens, wegende als voren in hooftgelde ende mit zulcke
renten als naden beloop des tijts verscheenen zullen wesen, als die lossinghe geschiet. Ende cooman
Outzier Cornelis zoon voorschreven lovede Aelbrecht Gerijtsz. voorn. hier of schadeloos te houden. In
oorkonden desen brief bezegelt mit onsen zegelen. Int jaer ons heeren duijsent vijfhondert negen ende
twintich opten drie ende twintichsten dach in junio. Ondergetekent H. Florijs zoon.
Ende in dorso was geschreven; hier is op gelost twie karolus gulden tsiaers mit die verscheenen renten. Actum den lesten dach
van maert 1500 zeven ende dertich.

Nr. 74 folio 129 d.d. 24-07-1535.
Brieven van approbatie.
Ic Aernt Wouters zoon schout van Voorschoten doe condt allen luden dat voor mij gecomen is ende
voor tugen hier onder geschreven Aelbrecht Gerijts den Hartoch scoemaecker ende bekende dat hij
mit cooman Outzier Cornelis zoon wijlen eer zijnen zwager voor schepenen van Leijden tsamentlijck
ende elx een voor al bekent schuldich te wesen Alijtgen Florijs van Bosschen wedue zes gouden
karolus gulden tsiaers losrenten te lossen tot eenen male mit hondert gouden karolus gulden, breeder
blijckende bij de schepenen brief daer of wesende. Ende alzo die schepenen brief verleden ende
bezegelt is nader tijt dattet placaet vercondicht is, inhoudende dat alle rent brief bezegelt moeten wesen
bij den schout vande plaecke daer onder tlandt gelegen is, dat voor speciale ijpoteque van zulcke renten
verbonden staet of ander die schulde brieven als nul ende van onwaerden gehouden zullen wesen
ende ende Alijtgen voorn. deur dien bedriegen mochte wesen gemerct datte speciale ijpoteke inden
principalen schulde brief zijn zesthien hondt landts in Voorschoten gelegen ende hij niemant en begeert
te bedriegen. Zo bekende die voorsz. Aelbrecht den principalen schepenen schuldebrief daer dese brief
gesteke doer den zelven brief bezegelet is van zulcker cracht, macht ende van waerden te wesen als
ofse voor schout ende getugen van Voorschoten verleden ende bezegelt ware, mit voorwaerde dat
Aelbrecht voorn. dese zes gouden karolus gulden tsiaers zal mogen lossen tot drie reijsen toe telcken
een derdendeel tot zijnen wille ende dat hij zijn grant ende verhael houden zel an coman Outzier
Cornelisz. Alle dijnck zonder argeliste hier hebben bij an ende over gheweest als tugen Pieter Hugen
zoon ende Gerijt Willemsz. Des te oorconden hebbe ic Aernt Wouters zoon van Harles als schout
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voorsz. desen brief gesteecken doer den principalen schulde brief mit mijnen zegel wthangende
bezegelt. Int jaer ons heeren dusent vijfhondert vijf ende dertich opten 24 e julij.
Nr. 75 folio 130 d.d. 01-02-1547.
Transfix.
Wij Jan Huuch Andriesz.sz. ende Claes Aelwijn Claes zoons zoon schepenen in Leijden oirkonden dat
voorden gerechte quamen die testamentoors ende executoors van Alijt Hugen dochter Florijs van
Bosschen wedue als heeren Gerijt van Lochorst ridder, Gerijt Boickels zoon Butewech ende Willem
Dirx zoon olijslager oudste ghasthuus meester van Sinte Katherijnen ghasthuus binnen Leijden ende
vervangende meester Raes van Treslongue priester ende canonick van Sinte Pancraes collegie binnen
Leijden mede testamentoor ende executoor voorseijt ende ghaven over die gasthuus meesteren van
Onsen Liever Vrouwen ghasthuse binnen Leijden als Jan Meesz. houtcooper, Abraham Jacobsz.
drapier, Sijmon Willemsz. coorncooper ende Claes Jansz. brouwer tot des voorsz. gasthuus behouf
eenen schepenen rentebrief van Leijden mit eenen schouten brief van Voorschoten van approbatie
daer op deursteecken, daer desen brief deursteecken is, mit recht ende mit vonnisse als recht is. Ende
schepenen wijsden die ghasthuus meesteren voorsz. daer mede te winnen ende te verliesen
(mitsgaders die naemaels gadthuus meesteren wesen zullen tot tvoorschreven ghasthuus behouf). In
allen schijn oft de voorn. testamentoors ende executoors zelver waren. In oirkonden desen brief
bezegelt mit onsen zegelen. Int jaer ons heeren dusent vijfhondert zeven ende veertich opten eersten
dach in februario. Opte ploije stont getekent Deijman.
Nr. 76 folio 135 d.d. 08-02-1448.
Leijden.
Pachten ende renten op husen ende erven binnen deser stede van Leijden.
Twee gouden engelsen nobelen op een huus ende erve an den Rijn, gecomen van Luijtghaert
Ghoverts om lijfrenten, anno 1496.
Wij Gerijt van Oestgeest ende Louwe van der Goude schepenen in Leijden oirkonden dat voor ons
quam Josep Dirck Aems zoon ende geliede dat hij vercoft heeft Govert Gerijts zoon drie weeskinderen
alse Geertruut Goverts dochter, Wijven Goverts dochter ende Clemeijns Goverts dochter, twie gouden
engelsche nobelen, elcke nobel wegende vijfthalven engels of paijment hore waerde tsiaers die Joesep
voorsz. heeft op een half huus ende erve gelegen opten Rijn, dat Claes schutemaecker nu ter tijt
tobehoort. Te betalen alle jaer tot meije dage. Welc heel huus ende erve belegen heeft an die een zijde
Maritgen cooman Damen wesekinderen ende Sijmon Jacobsz. ende aen die ander zijde Aecht Jan
Ghoden wedewij mit horen kinderen, streckende voor wten Rijn after in een stege. Ende Josep voorsz.
ende Henric Willem Harmansz.sz. loveden mit gezamender handt ende elx voor al Geertruut, Wijven
ende Clemeijns dese voorsz. renten mitten houde vrij te waren, jaer ende dach alse recht is ende
alsmen vrij renten mitten houde schuldich is te waren. Voort zo lovede Josep voorsz. Henrick voorn.
hier of schadeloos te houden. Ende Josep voorn. beliede hem hier of wel voldaen ende betaelt, den
lesten pennic mitten eersten. In oirkonden desen brieve bezegelt mit onsen zegelen. Int jaer ons heeren
dusent vierhondert acht ende veertich opden achten dach in februario. Ondergetekent A. Werve.
Nr. 77 folio 135v. d.d. 20-08-1459.
Transfix.
Wij Bueckel Heerman ende Kerstant Nannen zoon schepenen in Leijden oirkonden dat voor gerechte
quam Willem Henrixz. als voocht van Geertruijt Goverts dochter zijn wijf ende gaf over Dirck Govertsz.,
Jacob Govertsz., Claer Goverts dochter, Lijsbeth Govertsdr. ende Ghovert Ghovertsz. eenen
schepenen brief daer dese brief deursteken is mit recht ende mit vonnisse alse recht is. Ende
schepenen wijsden Dirck, Jacob, Claer, Lijsbeth ende Govert voorsz. daer mede te winnen ende te
verliesen in allen schijn oft Willem voorn. zelve waer. In oorkonden desen brieve bezegelt mit onsen
zegelen. Int jaer ons heeren dusent vierhondert negen ende vijftich opten twintichsten dach in augusto.
Opte ploije stont geschreven Johannis.
Nr. 78 folio 136 d.d. 06-03-1485.
Transfix.
Wij Florijs Pieters zoon ende Sijmon Paedse schepenen in Leijden oorkonden dat voor gerechte
quamen die wesemeesteren van Leijden alse Pieter Henrixz. ende Jan van Lochorst, voor hem ende
voorden gheenen die naemaels wesemeesteren wesen zullen, inden name van Govert Gerijtsz. vijf
kinderen alse Dirck Govertsz., Jacop Govertsz., Claer Goverts dochter, Lijsbeth Goverts dochter ende
Govert Goverts zoon ende gaven vander voorsz. kinderen wegen over Luijtgaert Goverts wedewij twee
schepenen brieven daer desen brief deursteecken is, mit rechte ende mit vonnisse alse recht is. Ende
schepenen wijsden Luijtgaert voorsz. daer mede te winnen ende te verliesen in alle schijn oft die voorn.
weesmeesteren inden name vanden vijf kinderen voornomt zelve waren. In oorkonde dese brieve
bezegelt mit onsen zegelen. Int jaer ons heeren dusent vierhondert vijf ende tachtich opten zesten dach
in maerte. Ondergetekent op die ploije Johannis.
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Nr. 79 folio 136v. d.d. 27-09-1496.
Transfix.
Wij Jan Heerman ende Coen van Bosshusen schepenen in Leijden oirkonden dat voor gerechte quam
Luijtgaert Govert Gerritsz. wedewij mit hoors ghecorens voochts handt ende ghaf over den ghasthuijs
meesteren van Onsen Vrouwen ghasthuus als Jan Aernts zoon van Tetroede, Jan Heerensz., Jan
Lambrechts zoon ende Pieter Jansz. zoon tot des voorscr. ghasthuus ende den armen personen behouf
liggende inden voorsz. ghasthuus, drie schepenen brieven daer desen brieve deursteecken is, mit recht
ende mit vonnisse alse recht is. Ende schepenen wijsden die ghasthuus meesteren voorsz. ende diet
naemaels wesen zullen tot des voorsz. ghasthuus ende der armen behoef wesende inden voorsz.
ghasthuse daer mede te winnen ende te verliesen in allen schijn oft Luutgaert voorsz. zelve waer. Voor
welcke renten inden principalen brieve begrepen daer desen brieve deur steecken is die ghasthuus
meesters voorsz. ende diet naemaels wesen zullen van des voorsz. gasthuus wegen der voorsz.
Luutgaert jaerlix wtreijcken ende geven zullen drie pondt groot vlaems tsiaers jaerlixe lijfrenten, durende
hoir leven lanck ende niet langer, zo den schepenen brief die Luutgaert voorsz. daer van heeft dat
inhout, wtwijst ende begrijpt. Ende wes dat die renten inden voorsz. principalen brieve beter zijn dan
de voorsz. drie pondt groot tsiaers lijfrenten die tghasthuus voorsz. der voorn. Luijtgaert hoor leven
lanck wtreijcken ende gheven zal als voorsz. is. Die beterschap ghift luijtgaert voorsz. den voorn.
ghasthuse ende den armen puermentelick om goedswillen, mit zulcken voorwaerden ende conditiën
datmen die renten inden voorsz. principalen brieve begrepen tot eeuwigen dagen anden ghasthuse
voorsz. ende tot den armen behouf daer in leggende blijven ende houden zel zonder in eeniger
manieren daervan te scheijden of te vervreemden tot waer van nootzaecken als dieren tijt of dattet
ghasthuus voorsz. verbrande, twelc god verhoeden wil ende om geene andere zaecken wille. In
oorkonden desen brieve bezegelt mit onsen zegelen. Int jaer ons heeren dusent vierhondert
zessentnegentich opten zeven ende twintichsten dach in septembri. Opte ploije stont getekent
Johannis.
Nr.80 folio 138 d.d. 26-02 1557.
De helfte van 38 st. goets gelts tsiaers mitten houde, bedragende 19 stuvers op een huus ende
erve in die Maersmaens stege, gecomen van Jacob Sijmons anno 1459.
Wij Willem Heerman ende Joest Henricx zoon schepenen in Leijden oorkonden dat voor ons quam
Jacob Dirck Tijmansz.sz. ende geliede dat hij vercoft heeft Jacob Sijmonsz. die rechte helfte van acht
ende dertich schellingen goets gelts tsiaers mitten houden. ende verschijnen alle jaer tot Voorschoten
ende Valckenburger marcten. Daer van die wederhelft of toe behoort Machtelt cooman Aelbrechts
wedue ende zij staende hebben op Florijs Pieters zoon die zwaertvegers huus ende erve, gelegen in
die Maersmans stege. Ende heeft belegen an die een zijde Machtelt cooman Aelbrechts wedue ende
Jacob Tijmans zoon ende an die ander zijde die joncfrou van Rijswijck, streckende voor van der straet
after an Sijmon Vrederic Bertelmeesz. huus ende erve. Ende waert zaecke dat dit voorsz. huus ende
erve in coop of in besterfte quame, zoe zoude ment vervoorhuren mit zes coomans groote. Ende Jacop
voorsz. lovede Jacop Sijmonsz. voorn. dese renten inder manieren voorsz. te waren, jaer ende dach
alse recht is ende alsmen vrij renten mitten houde schuldich is te waren. Ende hier of beliede hem
Jacob voorsz. wel voldaen ende betaelt den lesten penninc mitten eersten. In oirkonden desen brieve
bezegelt mit onsen zegelen. Int jaer ons heeren dusent vier hondert zeven ende vijftich opten
zessendetwintichsten dach in februario. Ondergetekent Johannis.
Nr. 81 folio 138v. d.d. 15-06-1459.
Transfix.
Wij Sijmon Vrederic Bertelmeesz. ende Dirck van Zijl Jans zoon schepenen in Leijden oirkonden dat
voor gherechte quam Jacob Sijmons zoon ende ghaf over die ghasthuus meesteren van Onser Liever
Vrouwen ghasthuus binnen Leijden alse Claes Heijnrix zoone, Snel Jacobs zoon, Jan Velleman ende
Pieter Jansz. van Noortich tot des voorsz. ghasthuus behoef eenen schepenen brief daer desen brief
doorsteken is, mit recht ande mit vonnisse alse recht is. Ende schepenen wijsden die ghasthuus
meesteren voorsz. of diet naemals wesen zullen tot des ghasthuus behouf daer mede te winnen ende
verliesen in alle schijn oft Jacob voorsz. zelve waer. In oikonden desen brieve bezegelt mit onsen
zegelen. Int jaer ons heeren dusent vierhondert negen ende vijftich opten vijftienden dach in junio. Opte
ploije stont getekent Johannis.
Nr. 82 folio 139v. d.d. vrijdag na St. Aachten dag 1421.
Veertich coomans grooten tsiaers op een huus ende erve an die Vischbrugge, gecomen van
Dirck van Alckemade anno 1421.
Wij Gerijt Aerntsz. ende Ghijsbrecht Paedzensz. schepenen in Leijden oirkonden dat voor ons quam
Dirc van Alcma ende ghaf den ghasthuus meesters van Onsen Vrouwen ghasthuus op die Hoogelandts
Kercgraft alse Pouwels Reijnersz. ende Dirck Rengher tot des ghasthuus behouf voorsz. in rechten
testamente ende aelmisse veertich coomans groot tsiaers, staende op Willem Florijsz. huus ende erve
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gelegen opten Ouden Rijn bijder Vischbrugge, daer hij nu ter tijt in woent. Ende heeft belegen an die
een zijde Aem Aems zoon ende an die ander zijde Dirc Folcaertsz. weedwi mit horen husen ende erven.
In manieren ende voorwaerden dat men alle jaer eens doen zel jaergetijt ende memori in Sinte Pieters
kerck joncfrouwe Kiestgens van der Duijn, Dircx zuster voorsz. daer god die ziel of hebben moet, mit
vier kaerssen. Ende men zel den priester die te grave comt geven tsavondts achte penningen ende den
coster vier penningen ende des ochtens des gelijck. Voort zo zient voorwaerden waer dat zaecke dat
dit voorsz. ghasthuus te niet ghijnge zo datmen die armen daer niet en sustineerde noch onderstandich
en waer, zo zouden dese voorsz. renten voortaen comen an Sinte Katherijnen ghasthuus tot Sinte
Pieters ende die zouden dan doe renten ontfaen ende die memori doen als voorsz. is. In oorkonden
desen brieve bezegelt mit onsen zegelen int jaer ons heeren dusent vierhondert een ende twintich
tsvrijdagen nae Sinte Aechten dach.
Nr. 83 folio 140 d.d. de anderen dag in december 1456.
Eenen gouden engelssen nobel tsiaers mitten houde op een huus in Marendorp, gecomen van
Jacob Sijmonsz. anno 1459.
Wij Dirck van Zijl Jans zoon ende Jan Claes Willemsz. schepenen in Leijden oirkonden dat voor ons
quam Pieter Aernts zoon ende geliede dat hij vercoft heeft Jacob Sijmonsz. eenen gouden engelsschen
nobel vijfthalfven eijngels wegens of paijment hore waerde tsiaers mitte houde. Te betalen alle jaer tot
Sinte Andries daghe. Te verzien ende staende op Pieters voorsz. husinge ende erve, voor ende after
deurgaende gelegen in Marendorp. Ende heeft belegen an die een zijde Claes Gerijtsz. ende aen die
ander zijde Pieter voorsz. zelve, streckende voor vander straet after mit een ghanck ende mit een
schuur daer an staende mit horen erve, in Bouwen Louwen zoon stege totter graft toe. Ende Pieter
voorsz. ende Willem Jacob Doensz.sz. loveden mit ghezamender handt ende elcx voor al Jacob
Sijmons zoon voorn. dese voorsz. renten mitten houde vrij te waren, jaer ende dach alse recht is ende
alsmen vrij renten mitten houde schuldich is te waren. Ende Pieter voorsz. lovede Willem voorn. hier of
schadeloos te houden. Voort zo beliede hem Pieter voorschreven hier of wel voldaen ende betaelt, den
lesten pennick mitten eersten. In oorkonden desen brieve bezeghelt mit onsen zeghelen. Int jaer ons
heeren dusent vierhondert zes ende vijftich opten anderen dach in decembri. Ondergetekent Johannis.
Nr. 84 folio 141 d.d. 15-06-1459.
Transfix.
Wij Sijmon Vrederic Bertelmeesz. ende Dirck van Zijl Jans zoon schepenen in Leijden oirkonden dat
voor gerechte quam Jacob Sijmonsz. ende ghaf over die ghasthuus meesteren van Onser Liever
Vrouwen ghasthuuse binnen Leijden alse Claes Henrix zoon, Snel Jacobs zoon, Jan Velleman ende
Pieter Jansz. van Noortich tot des voorsz. ghasthuus behoef eenen schepenen brief daer desen brief
deursteecken is, mit recht ende mit vonnisse alse recht is. Ende schepenen wijsden die ghasthuus
meesteren voorsz. of diet naemaels wesen zullen tot des ghasthuus behouf daer mede te winnen ende
te verliesen in allen schijn oft Jacob voorschreven zelve waer. In oirkonden desen briefve bezeghelt mit
onsen zeghelen. Int jaer ons heeren duijsent vierhondert neghen ende vijftich opten vijfthienden dach
in junio. Ende opte ploije stont getekent Johannis.
Nr. 85 folio 141v. 15-07-1449.
Drie ende dertich schellingen ende vier penningen tsiaers mitten houde, alle thien jaren te
vervoorhuren mitte helft opt convent van Schaghen.
Ic Katherijn Jacobs dochter ministra van Sinte Kathrijnen zusterhuse ende convente vander oorden van
Penetencien tSinte Franciscus binnen Leijden in Jans Vos stege doe condt luden alzo Onser Vrouwen
ghasthuse tot Leijden, staende heeft op onse husinge ende convente daer wij nu ter tijt in woonen ende
dat Jacop van Bosschen plach toe te behooren drie ende dertich schellingen ende vier penninghen
paijments tsiaers mitten houde. Zo ist dat ic Katherijn Jacobs dochter ministra der zusteren voorsz.
bekenne voor mij ende voorden gheenen die naemaels ministra vanden voorsz. convente wesen zal
bij consent ende goetdencken van den gemeene zusteren inden convente wesende dat ic mitten
ghasthuus meesteren van Onsen Vrouwen ghasthuse voorsz. alse Jan Rijcken zoon, Gerijt Boeijsz.,
Snelle Jacobsz. ende Aernt Jansz. van des voorsz. ghasthuus wegen overdragen ben dat wij voort an
om elcke thien jaren van datum des briefs tegen Onsen Vrouwen ghasthuse voorsz. onse voorsz.
husinge vervoorhuren zullen mit die helfte vanden voorsz. drie ende dertich schellingen ende vier
penningen paijments tsiaers mitten houde. Welcke husinge ende erve voorsz. belegen heeft an die een
zijde die graft die daer onder ghaet ende an die ander zijde een stege, streckende voor vander straet
after in een graft. In kennisse der waerheijt zo hebbe ic Kathrijn Jacobs dochter ministra voorsz. bij
consent ende goetdencken vanden gemeenen zusteren des convents voorsz. desen brieve bezegelt
mit ons convents zegel hier an gehangen. Opten vijftien dach in julio int haer ons heeren dusent
vierhondert negen ende veertich.
Nr. 86 folio 142v. d.d. 05-05-1457.
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Eenen gouden wilhelmus schilt mit den houde op de helfte van drie cameren mit horen erven
in Jan Vosstege, mede gecomen van Jacob Sijmons zoon anno 1459.
Wij Aernt Jan Godensz. ende Joost Henricx zoon schepenen in Leijden oirkonden dat voor ons quam
Walich Eversz. ende geliede dat Jan Claes zoon staende hout op die helfte van die drie cameren mit
horen erve die Walich voorsz. tgeghen Jan Claesz. voorsz. gecoft heeft, eenen gouden wilhelnus schilt
of paijment diere waerde tsiaers mitten houde. Te betalen alle jaer tot Heijliger misse. Ende hier of liede
him Walich voorsz. voldaen ende betaelt den lesten peninc mitten eersten. Welcke cameren voorsz.
gelegen zijn in Jans Vos stege ende heeft belegen an die een zijde Henric Reijnersz. ende an die ander
zijde een graft die daer onder ghaet. In oorkonden desen brieve bezegelt mit onsen zegelen. Int jaer
ons heeren dusent vierhondert drie ende dertich opten vijften dach in maert.
Nr. 87 folio 143 d.d. 05-05-1457.
Transfix.
Wij Joost Henricxz. ende Dirck van Zijl Jansz. schepenen in Leijden oirkonden dat voor gerechte quam
Jan Claes Deijnen zoon ende ghaf over Jacob Sijmons zoon eenen schepenen brief daer dese brief
doorsteken is, mit recht ende mit vonnisse alse recht is. Ende schepenen wijsden Jacob voorsz. daer
mede te winnen ende te verliesen in allen schijn oft Jan voorsz. zelve waer. In oorkonden desen brieve
bezegelt mit onsen zegelen. Int jaer ons heeren desent vierhondert zeven ende vijftich opten vijften
dach in meije. Ende opte ploije stont getekent Johannis.
Nr. 88 folio 143 d.d. 15-06-1459.
Transfix.
Wij Sijmon Vrederic Bertelmeesz. ende Dirck van Zijl Jans zoon schepenen in Leijden oirkonden dat
voor gerechte quam Jacob Sijmonsz. ende ghaf over die gasthuus meesteren van Onser Liever
Vrouwen ghasthuus binnen Leijden alse Claes Henrix zoon, Snel Jacobs zoon, Jan Velleman ende
Pieter Jansz. van Noortich tot des voorsz. ghasthuus behoef, twie schepenen brieve daer dese brief
deursteken is, mit recht ende mit vonnisse alse recht is. Ende schepenen wijsden die ghasthuus
meesteren voorsz. of diet naemaels wesen zullen tot des ghasthuus behouf daer mede te winnen ende
te verliesen, in allen schijn oft Jacop voorsz. zelve waer. In oirkonden desen brieve bezegelt mit onsen
zegelen. Int jaer ons heeren dusent vierhondert negen ende vijftich opten vijftienden dach in junio. Ende
opte ploije stont ghetekent Johannis.
Nr. 89 folio 143v. d.d. St. Liclaas dag 1375.
Thien schellingen coomans paijments tsiaers op een huus bij der Maren, gecomen van Jacob
de Monic Claesz. anno 1445.
Sijman Sijmans zoon ende Vrancke Diedwaren zoon schepenen in Leijden oirkonden dat voor ons
quam Clemment Gerijts zoon bastaert van Alcmade ende geliede schuldich te wesen Ghijsebrecht
Bertelmeeus zoon thien schellingen hollandt tsiaers coomans paijments die Willem van der Maern op
mijn erve hadde dat gelegen is bijder Maern. Ende beleghen heeft Florijs Jans zoon an die een zijde
ende Ghijsebrecht Jans zoon an die ander zijde. Hiermede schout Willem voorsz. Clemment voorsz.
quijt van desen renten voorsz. en beliede hem van Ghijsebrecht hier of voldaen ende betaelt den lesten
penninc mit den eersten. Voort zient voorwaerden dat Clemment voorn. jegens Ghisebrecht voorn.
jegens Ghisebrecht voorn. dese voorzeijde renten of lossenen mach te Kersavondt naestcomende
zonder een om 8 pondt hollandts paijments voorsz. dat hijse dan niet en lossende zo zullen die renten
daer eewelic op blijven staen. In orkonden desen brieve bezegelt mit onsen zegelen. Int jaer ons heeren
dusent drie hondert vive ende tseventich op Sinte Liclaes dach.
Nr. 90 folio 144v. d.d. 27-01-1445.
Transfix.
Wij Dirck Coen Gerijts zoon ende Florijs Claes Willemsz.sz. schepenen in Leijden oirkonden dat voor
gerechte quam Jacob die Monic Claes zoon ende gaf over die ghasthuus meesteren van Onsen
Vrouwen ghasthuus tot Leijden alse Jan van Zijl Claes zoon, Claes Gerijts zoon ende Gerijt Boeijs tot
des ghasthuus behouf, eenen schepenen brief daer dese brief doirsteecken is, mit recht ende mit
vonnisse alse recht is. Ende schepenen wijsden die ghasthuus meesteren voorsz. of diet namaels
wesen zullen tot des gasthuus behouf daer mede te winnen ende te verliesen in allen schijn oft Jacob
die Monick voorsz. zelve waer. In oirkonden desen brieve bezegelt mit onsen zegelen. Int jaer ons
heeren dusent vierhondert vijf ende veertich opten zeven ende twintichsten dach in januario.
Nr. 91 folio 145 d.d. 23-06-1456.
Eenen gouden engelschen nobel of 49 placken daer voor tsiaers mitten houde op een huus an
die Middelwech, oock gecomen van Jacob Sijmonsz. anno 1449.
Wij Gerijt Mouwerijnsz. van Leijden ende Dirck van Noerde schepenen in Leijden oirkonden dat voor
ons quam Willem Kerstantsz. ende bekende dat heer Vranck Claes Horstsz. priester canonic tSinte
Pancraes tot Leijden behouden heeft op dat huus ende erve dat hij tiegens heer Vranck voorsz. gecoft
heeft eenen gouden eijngelschen nobel of negen ende veertich placken voor den nobel tsiaers mitten
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houde. Te betalen alle jaer tot meije. Welck huus ende erve gelegen is op die Middelwech ende heeft
belegen an die een zijde Henric Gerijts zoon ende an die ander zijde Pieter Claes zoon, streckende
voor vanden Middelwech after an Haestgen Willem Jacobsz. wedewien huus ende erve. In oirkonden
desen brieve bezegelt mit onsen zeghelen. Int jaer ons heeren dusent vierhondert zes ende vijftich
opten drie ende twintichsten dach in junio. Ende onder stont ghetekent Johannis.
Nr. 92 folio 145v. d.d. 15-06-1459.
Transfix.
Wij Dirck van Zijl Jansz. ende Jacob van Alckemade heeren Willemsz. schepenen in Leijden oirkonden
dat voor gerechte quam heere Vranck Claes Horstensz. priester mit zijns gecorens voochts handt ende
ghaf over Jacop Sijmonsz. eenen schepenen brief daer dese brief deursteecken is, mit recht ende mit
recht ende mit vonnisse alse recht is. Ende schepenen wijsden Jacob voorsz. daer mede te winnen
ende te verliesen in allen schijn oft heere Vranck voorn. zelve waer. In oorkonden desen brieve bezegelt
mit onsen zegelen. Int jaer ons heeren dusent vierhondert zeven ende vijftich opten zes ende
twintichsten dach van februario. Ende opte ploije stont ghetekent Johannis.
Nr. 93 folio 146 d.d. 15-06-1459.
Transfix.
Wij Sijmon Vrederic Bertelmeesz. ende Dirck van Zijl Jans zoon schepenen in Leijden oorkonden dat
voor gerechte quam Jacob Sijmons zoon ende ghaf over die gasthuus meesteren van Onsen Vrouwen
ghasthuus binnen Leijden alse Claes Henrix zoon, Snel Jacobs zoon, Jan Velleman ende Pieter Jans
zoon van Noortich tot des voorsz. ghasthuus behouf twie schepenen brieffe daer desen brief deur
steecken is, mit recht ende mit vonnisse alse recht is. Ende schepenen wijsden die ghasthuus
meesteren voorsz. of diet namaels wesen zullen tot des ghasthuus behouf daer mede te winnen ende
te verliesen, in allen schijn oft Jacob voorsz. zelve waer. In oorkonden desen brieve bezegelt mit onsen
zeghelen. Int jaer ons heeren dusent vierhondert negen ende vijftich opten vijfthienden dach in junio.
Ende op de ploije stont getekent Johannis.
Nr. 94 folio 146v. d.d. 22-06-1464.
Anderhalve gouden engelschen nobel tsiaers op een huus ende erve an die Hoijgraft. Noch
anderhalven gouden engelschen nobel tsiaers op een huus ende erve an de Wterste graft.
Beijde gecoft van Wilboort Jacobsz. anno 1464.
Wij Jacob Vinck ende Jan Aernt Pouwelsz.sz. schepenen in Leijden oorkonden dat voor ons quam
Willeboort Jacobsz. ende geliede dat hij vercoft heeft die gasthuus meesteren van Onser Liever
Vrouwen gasthuse tot Leijden staende op Sinte Pancraes Kercgraft, alse Jan Velleman, Pieter Jansz.,
Louwerijs Willemsz. ende Aelwijn Pieter Sijmonsz.sz. tot dese voorsz. ghasthuus behouf, zulcke renten
staende op husen ende erven binnen Leijden als hier nae beschreven staen. Eerst op Jan Jacobsz.
huus ende erve gelegen op die Hoijgraft eenen gouden engelschen nobel of paijment hore waerde
tsiaers mitte houde ende verschijnt alle jaer tot meije. Item noch opt zelve huus ende erve eenen halven
gouden engelsche nobel, den heelen nobel wegende vijftalven engels of paijment hore waerde tsiaers
ende verschijnt alle jaer tot Sinte Louweris dage. Mit voorwaerden als dit voorsz. huus ende erve compt
in coope of in besterfte, zo zelment mede vervoorhuren mit half dese voorsz. renten gelijc of zij mede
mitten houde waren. Welck voorsz. huus ende erve gelegen is op die Hoijgraft ende heeft belegen an
die een zijde Willem Jan die Wijsen zoon ende an die ander zijde Ade Gerijt Jans zoons wedewi.
Streckende voor wt die Hoijgraft after an Meijnse Sijmon Sijmonsz. wedewien huus ende erve. Item
noch ander halver gouden engelschen nobele of paijment hoeren waerde tsiaers ende verschijnen alle
jaer tot Sinte Jacobs dage die Willeboort Jacobsz. voorsz. staende heeft op Gerijt Gerijtsz. husinge
ende erve gelegen op die Wterstegraft. Ende heeft belegen an die een zijde Willem Aernt ende an die
ander zijde Jacop Jans zoon, streckende voor wt die graft after an Pieter van Oeijens ende an Pieter
Jansz. erven. Ende Willeboort voorsz. ende Aernt Aernt Pouwelsz.sz. loveden mit gesamender handt
ende elx voor al die ghasthuus meesteren voorsz. of diet naemaels wesen zullen tot des voorsz.
ghasthuus behouf alle dese voorsz. renten inder manieren ende voorwaerden boven gheschreven, vrij
te waren jaer ende dach alse recht is ende alsmen vrij renten op husen ende erven mitten houde ende
zonder houde schuldich is te waren die den voorsz. personen diese op hoor huus ende erve staen
geboden zijn nae den rechte vander stede. Ende Willeboort Jacobsz. voorsz. lovede Aernt Aernt
Pouwelsz.sz. voorn. hier of schadeloos te houden. Voort zo beliede hem Willeboort Jacobsz. voorsz.
hier of wel voldaen ende betaelt, den lesten peninc mitten eersten. In oorkonden desen brieve bezegelt
mit onsen zegelen. Int jaer ons heeren dusent vierhondert vier ende zestich opten twie ende
twintichsten dach in junio. Ondergetekent Johannis.
Nr. 95 folio 148 d.d. St. Lebuins dag 1389.
Twee schellingen coomans paijments tsiaers mitten houde op een huus ende erve in die
Groenstege, gecomen van Pieter Dirx zoon mandemaecker anno 1453.
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Wij Dirck vanden Werve ende Harman Bitter schepenen in Leijden oirkonden dat voor ons quam Dirc
Trullen zoon ende beliede schuldich te wesen Pieter IJsac twie schellinge hollandts coomans paijments
tsiaers mitten houde. Te verzien ende staende op een huus ende erve dat gelegen is opt Hoogelandt
in die Groenstege ende belegen heeft an die een zijde Harman Claes zoon ende an die ander zijde
Claes Willems zoon, beijde mit horen husen ende erven, streckende voor wter stege voorsz. afterwaerts
an Baertout Aelwijns zoons erve. Ende dese renten voorsz. alle jaer te betalen tot Voorschoten ende
Valckenburger marcten. In oirkonden desen brieve bezegelt mit onsen zegelen. Int jaer ons heeren
dusent driehondert negen ende tachtich op Sinte Lebuijs dach.
Nr. 96 folio 148v. d.d. 15-10-1453.
Transfix.
Wij Vranc van der Does ende Sijmon Paedze Pietersz. schepenen in Leijden oirkonden dat voor ons
quam inden gerechte Pieter Dirx zoon die mandmaecker ende ghaf over die ghasthuus meesteren van
Onsen Vrouwen ghasthuus tot Leijden alse Ghijsbrecht van der Ghoude, Claes Henrix zoon, Dirc de
Bruijn ende Harman Boudewijns zoon tot de ghasthuus behoef eenen schepenen brief daer dese brief
deursteken is, mit recht ende mit vonnisse alse recht is. Ende schepenen wijsden die ghasthuus
meesteren voorsz. of diet maemaels wesen zullen tot des ghasthuus behoef mede te winnen ende te
verliesen, in allen schijn oft Pieter voorsz. zelve waer. Welcken brief Pieter voorsz. van zijn ouderen
opgecomen ende aen bestorven is. In oirconden desen brieve bezegelt mit onsen zegelen. Int jaer ons
heeren dusent vierhondert drie ende vijftich opten vijfthiensten dach in octobri.
Nr. 97 folio 149 d.d. 23-11-1453.
Thien schellingen coomans paijments tsiaers mitten houde op een camer mit horen erve in die
Groen stege.
Wij Vranc van der Does ende Willem Vos Jansz. schepenen in Leijden oirkonden dat voor ons quam
Sijmon Jans zoon die stilleghancmaecker ende bekende dat Onsen Vrouwen ghasthuus tot Leijden
staende op Sinte Pancraes Kercgraft, staende heeft op zijn camer mit horen erve thien schellingen
hollandts coomans paijments tsiaers mitten houde die die ghasthuijs meesteren van Onsen Vrouwen
ghasthuus alse Ghijsbrecht van der Goude, Claes Henrix zoon, Dirc die Bruijn ende Harman
Boudewijns zoon tot de ghastjuijs behoef daer op hilden doe Sijmon voorsz. die voorzeijde camer mit
horen erve tegen hem cofte. Te betalen alle jaer tot Voorschoten ende Valckenburger marcten. Welcke
camer mit horen erve gelegen is in die Groenstege ende heeft belegen aen die een zijde Jacob
Aelbrechts zoon ende an die ander zijde Geertruut Wouters dochter, streckende voor van der straet
after an Joris Pieters zoons erve. In oirkonden desen brieve bezegelt mit onsen zegelen. Int jaer ons
heeren dusent vierhondert drie ende vijftich opten drie ende twintichsten dach in novembri.
Ondergetekent Johannis.
Nr. 98 folio 149v. d.d. zondag na St. Lambrechts dag 1395.
Thien schellingen hollandts coomans paijments tsiaers op een huus ende erve an die
Middelste graft, voortijts genomt Sinte Joosts graft, gecoft anno 1395.
Wij Sijmon Bort ende Barent Jans zoon schepenen in Leijden oirkonden dat voor ons quamen Wijbrant
Louwen zoon ende Gherijt Fien zoon ende gelieden dat zij vercoft hebben mid gezamender handt Claes
Rengher tot des ghasthuse behoef dat hij gesticht heeft op die Hoijgraft, thien schellingen hollandts
coomans paijments tsiaers, alle jaer te betalen tot Voorschoter ende Valckenburger marcten. Te verzien
ende staende op een huus ende erve dat gelegen is op Sinte Joosts graft ende heeft belegen an die
een zijde Jan Bredekijn ende an dander zijde Claes Gherijt Gheijen zoon, beijde mit horen husen ende
erven. Voort zo gelieden Wijbrant ende Gerijt Fien dat op dit huus ende erve niet meer renten en staen
behalven dese thien schellingen siaers voorsz. dan drie ende twintich coomans groot siaers. Ende
Wibrant ende Gerijt voornompt lieden hun hier of wel voldaen ende betaelt, den lesten peninc mitten
eersten. In oirkonden desen brieve bezegelt mit onsen zegelen. Int jaer ons heeren dusent driehondert
vijf ende tnegentich tsonnendagen nae Sinte Lambrechts dach.
Nr. 99 folio 150v. d.d. woensdag na Kerstmis 1428.
Een gouden wilhelmus schilt tsiaers op een huus ende erve an de Hooge woert,
ghecoft anno 1428.
Wij IJsbrant van Alcmaed Willemsz. ende Willem Bort Nuweveensz. schepenen in Leijden oirkonden
dat voor ons quam Claes Aernts zoon ende gheliede dat hij vercoft heeft den ghasthuijs meesters van
Onsen Vrouwen ghasthuijs te Leijden als Pouwels Reijners zoon ende Willem Baertoutsz. tot des
gasthuus behouf voorsz. eenen gouden wilhelmus scilt of paijment diere waerde tsiaers. Te betalen
alle jaer tot Kersavont. Te verzien ende staende op Claes voorsz. huus ende erve gelegen op die
Hoochwoert ende heeft nelegen an die een zijde Dirck Willemsz. ende an die ander zijde Jacob
Evertsz., streckende voor van der straet after an Dirx voorsz. erve. Ende Claes voorsz. lovede den
ghasthuus meesters voorsz. tot des voorsz. ghasthuus behouf dese voorsz. renten te waren jaer ende
dach alse recht is, als men vrij renten schuldich is te waren. Ende dat op dit voorsz. huus ende erve mit
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meer renten en staen dan achtien coomans groot tsiaers mitten houde behalven dese renten voorsz.
Ende hier of liede hem Claes voorsz. voldaen ende betaelt, den lesten peninc mitten eersten . In
oirkonden desen briefve bezegelt mit onsen zegelen. Int jaer ons heeren dusent vier hondert acht ende
twintich tswoonsdagen nae Korsdach.
Nr. 100 folio 102 d.d. 11-01-1434.
Vierdhalve schellingen hollandts coomans paijment tsiaers mitten houde op een huus in
Coppenhiexstege, gecomen van Gerijt Jacobsz. anno 1434.
Wij Claes Claesz. van Noortich ende Claes Claes Willems zoonsz. schepenen in Leijden oirkonden dat
voor ons quam Lijsbeth Liclaes Dirxsz. wedue met hoors ghecoorens voochts handt ende bekende dat
Gerrit Jacobsz. voorsz. gecoft heeft gelegen in Coppenhiexstege, vierdalf schellingen hollandts
coomans paijments tsiaers mitten houde. Te betalen alle jaer tot Voorschoten ende Valckenburger
marcten. Welck huus ende erve voorsz. belegen heeft an die een zijde Willem Dirxz. ende an die ander
zijde Aelbaeren Willemsz., streckende voor wter stege after an Willem Dirxz. voorsz. huus ende erve.
In oorconden desen brieve bezegelt mit onsen zegelen. Int jaer ons heeren dusent vierhondert vier
ende dertich opten elften dach in januario.
Nr. 101 folio 104 d.d. Kerstavond 1513.
Losrenten op de stede van Leijden ende op verscheijden personen binnen ende omtrent die
zelve stede van Leijden.
Dertien schellingen ende vier penningen vlaems tsiaers losrenten op die stede van Leijden.
Wij schout, burgermeesteren, schepenen ende raden der stede van Leijden doen condt allen luden die
desen brief zullen zien of horen lesen hoe onsen alre genadichsten heeren den roomschen keijser ende
onse gheboren erfachtigen heere, heere Kaerle eertshartoge van Oestenrijck, prince van Spaengen,
grave van Hollandt etc. omme te vervallen die groote schulden ende afterwesen daer inne die voorsz.
stede geobligiert ende verbonden staet jegens vele ende diversche personen die zelve stede
geoctroijeert, geoorloft ende geconsentiert hebben omme tot eenen male of tot meer stonden te mogen
belasten ende vercoopen opt gemeen lichaem der voorsz. stede ter somme toe van twie dusent rinsche
gulden ten prijse van veertich groot vlaems den gulden jaerlixe erflicke rente, te lossen den peninc
zestien of tot vier dusent der zelver guldens jaerlixe lijfrenten of beijde te samen erflicke losrenten nae
advenant ende tot waerde ende extimatie vanden voorsz. twie dusent guldens erflicke renten tsiaers
mer met daer en boven noch vorder, zo als henluden dat best ende bequaem zal wesen om haest tot
penningen te geraecken. Ende dat die zelve stede tot verzeeckerthede des coopers der voorsz. renten
zal mogen belasten, ijpotekeren, verbinden ende in handen stellen alle der voorsz. stede goeden of
eenige van dien hoedanich die zijn met wtgezondert ghelijck dat breeder blijct bij den zelven brieve van
octroije wesende van der date den negen ende twintichsten dach van julio int jaer ons heeren duijsent
vijfhondert ende derthien. Zo ist dat wij wt crachte vanden zelven octroije ende om die redenen wille
voorsz. bij rade, consent ende goetduncken vander gemeenre vroeschap vander voorsz. stede wegen
vercoft hebben Jan Kerstantsz. zijn erven ende nacomelingen derthien schelling vier penninck groot
vlaems tsiaers erflicke renten. Te betalen alle jaers tot twie termijnen, te weten die een helft tot Sinte
Jans dage te midzomer ende die ander helft tot Kersavont of vierthien dagen nae elcken termijn
onbegrepen ende zo voort van termijne te termijne daer naestcomende dese voorsz. renten te betalen
durende tot eewigen dagen. Welcke voorsz. renten wij den voorsz. Jan Kerstants verzekert ende bewijst
hebben, verzeeckeren ende bewijsen mits desen te verzien ende te verhalen an al zulcke penningen
als dagelix comen vander voorsz. stede strijckerije. Des zijn voorwaerden dat den geenen die de
voorsz. stede stelt ten ontfange vanden voorsz. penningen of den gheenen die de zelve strijckerije
pachte of huijrde eenen behoorlicken eedt doen zal dat hij alzulcke penningen van zijnen voorsz.
ontfanck, inhouden zal tot behoef vanden voorsz. Jan Korstantsz. zijnen erven ende naecomelingen
ende dat die voorsz. ontfangen pachter of huurman op elck vanden voorsz. termijnen ende inder
manieren boven verhaelt den voorsz. Jan Kerstants zoon wel ende deuchdelicken voldaen ende
betalen zal mits daer of bemende behoorlicke quijtancie die hij gehouden wort over te leveren den
tresorieren der voorsz. stede, daer hij alsdan mede jegens der voorsz. stede vanden voorsz. penningen
ontlast zal wesen. Ende want wij immers willen procederen ter goeder trouwen tot betalinge vanden
voorsz. renten, zo hebben den schout mitten achte schepenen bij rade ende goetduncken vander
gemeenre vroescepe eendrachtelijck gekeurt dat van nu voort an den ontfanger vander voorsz.
strijckerije lieflicken ten heijligen zweren zal die voorsz. renten inder manieren boven verclaert wel ende
getrouwelicken te betalen. Ende alzo dicke ende menich werve als bij den gerechte een ander ontfanger
inden voorsz. ontfanck gestelt wort ofte dat een ander pachter of huurman inden voorsz. ontfanck
quame, die zal terstont ende eer hij den voorsz. ontfancken anvaerden zal eenen ghelijcken eedt doen
ende zo zalment voort an handtieren ter tijt toe dat die voorsz. stede die voorsz. renten ghelost zal
hebben. Zijn ooc voorwaerden ende is wel voorsproocken dat indien iemant vanden gheenen die der
voorsz. strijckerije ontfanget in gebreecke ware die voorsz. renten te betalen, dat alsdan den schout
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ende schepenen inder tijt wesende gehouden zullen wesen den selven ontfanger daer toe te
constringeren ende bedwijngen mit alle rechten ende costumen van der voorsz. stede binnen den
voorsz. tijt van veerthien dagen nae elcke termijn zonder langer vertreck. Ende indien die schout ende
schepenen des niet en deden ene den voorsz. ontfanger in gebreecke ware vander voorsz. betalinge,
dat alsdan die waerdeijns van onser voorsz. stede binnen achte dagen nae dat zij daer toe verzocht
zijn geenre hande laeckenen an den ramen opter paertsen noch andersins waerderen paertsen, noch
ooc deelen en zullen mer daer mede cesseren ende op houden ter tijt toe den voorsz. ontfanger die
voorsz. renten betaelt zal hebben. Twelc ooc die waerdeijns die nu zijn ende naemaels wesen zullen
int annemen van hoorluder offitie alzo beloven ende zweren zullen te doen ghelijck voren
ghespecificeert staet. Voort zijnt voorwaerden dat die voorsz. Jan Kerstants zoon zijnen erven ende
naecomelinghen dese voorsz. renten zullen mogen transporteren, alieneren, wechgeven of
vervreemden wien dat hem belieft, hij zij van binnen of van buten der voorsz. stede zonder dat die
voorsz. stede daer an hebben of behouden zal eenigen voorcoop. Ende oft alzo geviel dat alst of god
wil niet en zal, dat die voorsz. renten niet betaelt en worden op die voorsz. termijnen of binnen vierthien
dagen daer nae gelijck voorsz. staet, zo verlijen wij, geloven ende verbinden ons allen gesamender
handt ende elx bijzonder onselven ende alle onse goeden alle onse naecomelingen ende horen
goeden, roerende ende onroerende die wij nu hebben ende naemaels vercrijgen zullen, waer ende
waer an die gelegen zijn voor allen rechteren geestelic ende waerlic te nemen te toeven ende te
arresteren om ons te dwijngen dese voorsz. renten ende voorwaerden wel ende ghetrouwelicken te
voldoen. Ende hiertoe zo renunchieren wij ende verthijen voor ons ende voor allen onse naecomelingen
van allen hulpen van previlegien, gratien, letteren ende hulpe van rechteren beijde geestelic ende
waerlic. Voort zo renunchieren wij ende verthijen van allen anderen exceptien, cavillatien of nieuwe
vonden hoemen die dencken, peijnsen of visieren zoude mogen, belovende ons nijet te behelpen mit
brieven van relievementen, staten, respiten, octroijen, actarminatien of gratien hoe die genoemt mogen
wesen die ons onse naecomelingen of der stede te baten zouden mogen comen in eeniger manieren.
Noch ooc dat wij die zelve renten zullen reduceren of doen reduceren vanden penninc zestien tot den
penninc achtien of anders, mer zullen die laten staen zonder te veranderen. Mit zulcke conditie ende
voorwaerden dat wij die voorsz. renten zullen mogen lossen tot onser belieften den penninc met zestien
gelijcke penningen in hooft gelde ende mit zulcke verscheenen renten als naden beloope des tijt
verscheenen zullen wesen als die lossinge gheschiet. Ende want wij vast ghestade ende van goede
waerden houden willen alle tgeene dat voorsz. is. Zo hebben wij in kennisse der waerheijt desen brieve
bezegelt mitter stede grooten zegele van Leijden wthangende. Gegeven int jaer ons heeren dusent
vijfhondert ende derthien opten heijligen Kersavont. Ende opte ploije stont getekent H. Florijsz
Nr. 102 folio 158v. d.d. 31-05-1514.
Thien schellingen vlaems tsiaers losrenten op die stede van Leijden.
Wij schout, burgermeesteren, schepenen ende rade der stede van Leijden doen condt allen luden die
desen brief zullen zien of horen lesen hoe dat onsen alre genadichsten heere den roomschen keijser
ende ons geboren erfachtigen heere heer Kaerle eertshertoge van Oostenrijck prince van Spangien,
grave van Hollandt etc. omme te vervallen die groote schulden ende afterwesen daer inne die voorsz.
stede geobligeert ende verbonden staet jegens vele ende diversche personen. Die zelve stede
geoctroijeert, geoorloft ende geconsenteert hebben omme tot eenen male of tot meer stonden te mogen
belasten ende vercoopen opt gemeen lichaem der voorsz. stede ter somme toe van twee dusent
rijnsche gulden ten prijse van veertich grooten vlaems die gulden jaerlixe erflicke renten te lossen den
penninck zestien of tot vier duijsent der zelver guldens jaerlixe lijfrenten of beijde te samen erflicke
losrenten ende lijfrenten nae advenant ende tot waerde ende extimatie vanden voorsz. twie dusent
gulden erflicke renten tsiaers, mer met daer en boven noch vorder zo als hemluden dat best ende
bequaem zal wesen om haest tot penningen te geraecken. Ende dat die zelve stede tot verzekerthede
des coopers der voorsz. renten zal mogen belasten, ijpotequeren, verbinden ende in handen stellen
alle der voorsz. stede goeden of eenige van dien hoedanich die zijn niet wtgezondert gelijck dat breeder
blijct bijden zelven brieve van octroije, wesende vander date den negen ende twintichsten dach van
julio int jaer ons heeren duijst vijfhondert ende derthien. So ist dat wij crachte vanden zelven octroije
ende om die redenen wille voorsz. bij rade, consent ende goetduncken vander gemeenre vroeschap
vander voorsz. stede weghen vercoft hebben Willem Jan Kerstants zoons zoon zijnen erven ende
naecomelingen thien schellingen grooten vlaems tsiaers erflicke renten. Te betalen alle jaers tot twie
termijnen, te weten die een helft opten lesten dach in novembri ende die ander helft opten lesten dach
in meije of veerthien dagen nae elcken termijn onbegrepen ende zo voort van termijne te termijne daer
naestcomende dese voorsz. renten te betalen durende tot eewigen dagen. Welcke voorsz. renten wij
den voorsz. Willem Jan Kerstantsz.sz. ende bewijst hebben verzeeckeren ende bewijsen mits desen
te verzien ende te verhalen an alzulcke penningen als dagelijcx comen van der voorsz. stede strijckerije.
Des zijn voorwaerden dat den gheenen die de voorsz. stede stelt ten ontfange vande voorsz. penningen
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of den gheenen die de zelve strijckerije pachte of huijrde eenen behoorlicken eedt doen zal dat hij
alzulcke penningen van zijnen voorsz. ontfanck inhouden zal tot behouf vanden voorsz. Willem Jan
Kerstantsz.sz. zijnen erven ende naecomelingen ende dat die voorsz. ontfanger, pachter of huurman
op elck vanden voorsz. termijnen ende inder manieren boven verhaelt den voorsz. Willem wel ende
deuchdelick voldoen ende betalen zal, mits daer of nemende behoorlicke quijtantie die hij ghehouden
wert over te leveren den tresorieren der voorsz. stede daer hij alsdan mede jegens der voorsz. stede
vanden voorsz. penningen ontlast zal wesen. Ende want wij immers procederen Willem ter goeder
trouwen tot betalinge vanden voorsz. renten. Zo hebben den schout mitten achte schepenen bij rade
ende goetduncken vanden gemeenre vroeschepe eendrachtelicken gekeurt dat van nu voort an den
ontfangen vanden voorsz. strijckerije lieflicken ten heijligen zweren zal die voorsz. renten inder
manieren boven verclaert wel ende getrouwelicken te betalen. Ende alzo dicke ende menich werve als
bij den gerechte een ander ontfanger inden voorsz. ontfanc gestelt wordt ofte dat een ander pachter
ofte huurman inden voorsz. ontfanc quame, die zal terstont eer hij den voorsz. ontfanc anvaerden zal
eenen deuchdelijcken eedt doen. Ende zoe zalment voort aen hantieren ter tijt toe dat die voorsz. stede
die voorsz. renten gelost zal hebben. Zijn ooc voorwaerden ende is wel voorsproocken dat indien
iemant vanden geenen die der voorsz. strijckerije ontfanget, in gebreecke ware die voorsz. renten te
betalen, dat alsdan den schout ende schepenen inder tijt wesende gehouden zullen wesen den zelven
ontfanger daer toe te constringeren ende bedwingen mit alle behoorlicke constrincten ende bedwangen
naden rechten ende costumen vanden voorsz. stede binnen den voorsz. tijt van vierthien dagen nae
elcken termijn zonder langer vertreck. Ende indien die schout ende schepenen des niet en deden ende
den voorsz. ontfanger in gebreecke ware vander voorsz. betalinge, dat alsdan die waerdeijns van onser
voorsz. stede binnen achte dagen nae dat zij daer toe verzocht zijn geenderhande laeckenen anden
ramen opter paertsen noch andersins waerderen paertsen, noch oordeelen en zullen, mer daermede
cesseren ende ophouden ter tijt toe dat den voorsz. ontfanger die voorsz. renten betaelt zal hebben.
Twelc ooc die waerdeijns die nu zijn ende naemaels wesen zullen int aen nemen van hoorluder offitie
alzo beloven ende zweren zullen te doen gelijck voren ghespecificeert staet. Voort zijn voorwaerden
dat die voorsz. Willem Jan Kerstantsz.sz. zijnen erven ende naecomelingen dese voorsz. renten zullen
mogen transporteren, alieneren, weechgeven of vervreemden, wien dat hem belieft hij zij van binnen
of van buten den voorsz. stede zonder dat die voorsz. stede daer an hebben of behouden zal eenigen
voorcoop. Ende oft alzo geviel dat alst of god wil niet en zal dat die voorsz. renten niet betaelt en worden
op die voorsz. termijn of binnen vierthien dagen daer nae gelijck voorsz. staet, zo verlijen wij geloven
ende verbinden ons allen gezamenderhant ende elx bijzonder onse lijven ende alle onse goederen alle
onse naecomelingen ende horen goederen, roerende ende onroerende die wij nu hebben ende
naemaels vercrijgen zullen, waer ende waer an die gelegen zijn voor alle rechteren geestelic ende
waerlic te nemen te toenen ende te arresteren om ons alzoo te dwijngen dese voorsz. renten ende
voorwaerden wel ende ghetrouwelicken te voldoen. Ende hier toe zo renuncieren wij ende verthijen
voor ons ende voor alle onse naecomelingen van allen hulpen van previlegien, gratien, litteren ende
hulpe van rechteren beijde geestelick ende waerlick. Voort zo renuncieren wij ende vertijen van allen
anderen exceptien, cavillatien of nieuwe vonden hoemen die dencken, peijnsen of visieren zoude
mogen. Belovende ons niet te behelpen mit brieven van relievementen, staten, respijten, octroijen,
acterminatien of gratien hoe die genomt mogn wesen, die ons onse naecomelingen of der stede te baet
zoude mogen comen in eeniger manieren, noch oock dat wij die zelve renten zullen deduceren of doen
reduceren vanden penning zestien tot den penning achthien of anders, mer zullen die laten staen
zonder te veranderen mit zulcke conditie ende voorwaerden dat wij die voorsz. renten zullen mogen
lossen tot onsen belieften den penninck mit zestien gelijcke penningen in hooftgelde ende mit zulcken
verscheenen renten als naden beloop des tijts verscheenen zullen wesen als die lossinge geschiet.
Ende want wij vast gestade ende van goeder waerden houden willen alle tgene dat voorsz. is, zo
hebben wij in kennisse der waerheijt desen brieve bezegelt mitter stede grooten zegele van Leijden
wthangende. Gegeven int jaer ons heeren dusent vijfhondert ende vierthien opten lesten dach in meije.
Opten ploije stont getekent H. Florijsz.
Nr. 103 folio 162 d.d. 04-05-1519.
Neghen rijnsche gulden tsiaers losrenten den peninc zeventhien, gecomen van Gerijt Jan
Kerstantsz. erfgenamen, van Willem Jan Kerstantsz. zijnen broeder anno 1539.
Kanttekening: Dese rente is ofgelost bij Claes Adriaensz. naer inhouden vanden brief mit de verloopen renten opten 29e januarij
anno 1562 stilo corij, blijckende bij het jaerlixe blaffaert de anno een ende tzestich folio 27 artikel 2. Ergo dese brief gecasseert.

Wij Jan Reijers zoon ende Wermbout Pieters zoon schepenen in Leijden oirkonden dat voor ons
quamen Kerstant Jans zoon cooman ende Florijs Volprechts zoon ende belieden schuldich te wesen
met gesamender handt ende elx voor al Willem Jan Kerstantsz.sz. negen rijnsche gulden van veertich
grooten tstuck tsiaers eewige ende erflicke renten. Te betalen alle jaers opten vijften dach in meije,
daer of teerste jaer verschijnen zel opten vijften dach in meije alsmen schrijft dusent vijfhondert ende
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twintich. Te verzien ende te verhalen an alle die goeden die Kerstant Jans zoon ende Florijs Volprechts
zoon voorsz. nu ter tijt hebben ende naemaels vercrijgen zullen, roerende ende onroerende, waer ende
waer an die gelegen zijn of bevonden zullen werden, binnen der stede van Leijden ende daer buten
zonder eenich weer van rechte tzij geestelick of waerlick daer jegens te doen of te doen doen in eeniger
manieren hoemen dat zoude mogen dencken, peijnsen, vinden ofte visieren. Des zijn voorwaerden dat
Kerstant Jans zoon ende Florijs Volprechts zoon voorsz. horen erven ende naecomelingen dese
voorsz. renten zullen mogen lossen tot eenen male tot horen belieften den peninc mit zeventhien in
hooftgelde ende mit zulcke renten als naden beloop des tijts verscheenen zullen wesen als die lossinge
geschiet in paijmente den gouden coervorster rinsche gulden van vijf ende tzeventich int marck voor
zes ende vijftich coomans grooten, de gouden phillipus gulden van vier ende tzeventich int marck voor
vijftich coomans grooten ende alle andere paijmente ons ghenaden heeren lestwerfs verkundicht naden
advenant gerekent ende mit zulck paijment zalmen oock jaerlix dese voorsz. renten betalen. Ende
Kerstant voorsz. lovede Florijs voorn. hier of schadeloos te houden. In oorkonden desen brief bezegelt
mit onsen zegelen. Int jaer ons heeren dusent vijfhondert ende negenthien opten vierden dach in meije.
Ondergetekent H. Florijsz.
Nr. 104 folio 163 d.d. 26-09-1539.
Transfix.
Wij Frans Gerijts zoon Ghool ende Jan Paedts Bouwensz. schepenen in Leijden oirconden dat voorden
gerechte quam Gerijt Jan Kerstantsz.sz. als erfname van Willem Jan Kerstantsz.sz. zijn broeder zaliger
gedachten ende ghaf over die ghasthuus meesteren van Onser Liever Vrouwen ghasthuus binnen
Leijden als Sijmon Dirx zoon kaersmaecker, Dirck Pieters zoon cooman, Gerijt Frans zoon Doe ende
Sijmon Willemsz. tot des voorsz. ghasthuus behouf eenen schepenen brief daer desen brief
deursteecken is mit recht ende mit vonnisse als recht is. Ende schepenen wijsden die ghasthuus
meesteren voorsz. ende diet naemaels wesen zullen tot des zelven gasthuus behouf daer mede te
winnen ende te verliesen in allen schijn oft Gerijt Jan Kerstants zoon voorn. zelver waer. In oirconden
desen brieve bezegelt mit onsen zegelen. Int jaer ons heeren dusent vijfhondert negen ende dertich
opten zes ende twintichsten dach in septembri. Opte ploije stont getekent Deijman.
Nr. 105 folio 163v. d.d. 15-02-1552.
Vijfthien stuvers tsiaers losrenten den peninck 16, gecoft anno 1552.
Kanttekening: Desen 15 stuijvers sien off ghelost ende betaelt op den 10e januarije ’59.

Wij Adriaen Jans zoon ende Jan Huuch Andriesz.sz. schepenen in Leijden oirkonden dat voor ons
quamen Dirck Jacobs zoon wollewever ende Sijmon Dircxz. bode mitter roede inden name ende als
voochden bijden gherechte deser stede gestelt ende geordonneert van Rombout Rombouts zoon
cammaecker zo hij inder voorsz. stede voochdije staet bij consent vanden burgermeesteren der zelver
stede als oppervoochden vanden voorn. Rombout Rombouts zoon ende belieden van des voorsz.
Rombouts wegen schuldich te wesen die ghasthuus meesteren van Onser Liever Vrouwen ghasthuus
binnen Leijden als Jan Mees zoon houtcooper, Claes Jans zoon brouwer, Allert Jacobs zoon de Haes
ende Jacob Willem Dirxsz.sz. ende diet naemaels wesen zullen tot des voorsz. ghasthuus behouf,
vijfthien stuvers tsiaers eewige ende erflicke renten. Te betalen alle jaers tot Alreheijligen dage, daer of
teerste jaer renten verschijnen zal tot Alreheijligen dage naestcomende ende zo voort van jare te jare
tot Alreheijlighen dage daer an volgende dese voorsz. renten te betalen. Te versien ende te verhalen
an alle die goeden die Rombout Rombouts zoon voorn. nu ter tijt heeft ende naemaels vercrijgen zal,
roerende ende onroerende, waer ende waer an die gelegen zijn of bevonden zullen worden binnen
steden, dorpen ende daer buten zonder eenich weer van rechte tzij geestelic of waerlic daer jegens te
doen of te doen doen in eeniger manieren, hoemen dat zoude moghen dencken, peijnsen, vinden ofte
visieren. Des zijn voorwaerden dat die voochden voorsz. van des zelfs Rombout Rombouts zoons
wegen zijnen erven ende naecomelingen dese voorn. renten zullen mogen lossen tot horen belieften,
teenenmale mit twaelf karolus guldens van veertich grooten tstuck in hooftgelde ende mit zulcke renten
als nae den beloop des tijts verscheenen zullen wesen als die lossinge geschiet. Welcke
hooftpeninghen tvoorsz. ghasthuus aen gecomen zijn mit eene Neeltgen Loenis dochter Jan Jacobs
zoons wedue, jegenwoordelick wesende int zelve ghasthuus. In oorkonden desen brief bezegelt mit
onsen zegelen. Int jaer ons heeren dusent vijfhondert twie ende vijftich opten vijfthienden dach in
februario. Ende onder den voorschreefven principalen brief stondt getekent Deijman.
Nr. 106 folio 165 d.d. 18-06-1549.
Drie karolus guldens tsiaers ter losse den peninc 20 gecomen van Baerte Gherijt Heijen
dochter anno 1500 vier ende vijftich.
Wij Jacob Claes zoon houtcooper ende Claes Lambrechts zoon schepenen in Leijden oorkonden dat
voor ons quam Steven Gerijts zoon timmerman ende beliede schuldich te wesen meester Pieter Heije
priester, canonick ende capellaen van Sinte Pancraes colegie binnen Leijden drie karolus guldens van
veertich grooten tstuck tsiaers eewige ende erflicke renten. Te betalen alle jaers tot Alreheijligen dage,
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daer of teerste jaer renten verschijnen zal tot Alreheijligen dage alsmen schrijft dusent vijfhondert ende
vijftich ende zo voort van jaere te jare tot Alerheijligen dage daer aen volgende dese voorsz. renten te
betalen. Te versien ende te verhalen an alle die goeden die Steven Gerijts zoon voorn. nu ter tijt heeft
ende naemaels vercrijgen zal, roerende ende onroerende, waer ende waer an die gelegen zijn of
bevonden zullen worden, binnen steden, dorpen ende daer buten, zonder eenich weer van rechte tzij
gheestelick of waerlick daer jegens te doen of te doen doen in eenighen manieren, hoemen dat zoude
mogen dencken, peijnsen, vinden ofte visieren. Des zijn voorwaerden dat Steven Gerijts zoon voorsz.
zijnen erven ende naecomelingen dese voorn. renten zullen moghen lossen tot horen belieften den
pennic mit twintich in hooftgelde ende mit zulcke renten als naden beloop des tijts verscheenen zullen
wesen als die lossinge gheschiet, welverstaende datmen van dese renten zel mogen lossen telcken
thien stuvers tsiaers ende niet min, meer indient hemluden belieft zonder iemants weder zeggen,
roerende van een huus ende erve gelegen opte Maren opten houc van de Spijckerboors stege, dat
Steven Gerijtsz. voorsz. jegens meester Pieter Heije voorn. gecoft heeft. Ende heeft belegen an die
een zijde die voorsz. stege daer onder gaende ende an die ander zijde Pieter Gerijts zoon rietdecker.
In oirkonde desen brief bezegelt mit onsen zegelen. Int jaer ons heeren dusent vijfhondert negen ende
veertich opten achtienden dach in junio. Ondergheteekent Deijman.
Nr. 107 folio 166 d.d. 18-04-1554.
Transfix.
Wij Jan Huuch Andries zoons ende Sijmon Jan Reijers zoons schepenen in Leijden oirconden dat voor
den gherechte quam Baerte Gerijt Heijendr. als erfgename van meester Pieter Heije priester in zijn
leven canonic ende capelaen van Sinte Pancraes collegie binnen Leijden haer broeder zaliger
ghedachten ende ghaf over die ghasthuus meesteren van Onsen Liever Vrouwen ghasthuus binnen
Leijden als Allart Jacobs zoon de Haes cooman, Huuch Willemsz., Willem Aernt Gerijtsz.sz. ende
Willem Jan Reijersz. zoon brouwer tot des zelfs ghasthuus behouf eenen schepenen bezegelden
rentebrief van Leijden daer dese brieve op deursteken is, mitsgaders alle recht, actie ende toezeggen
haer comparante anden zelven rentebrieve competerende, mit recht ende mit vonnisse als recht was.
Ende schepenen wijsden die ghasthuus meesteren voorsz. ende diet naemaels wesen zullen tot des
zelfs ghasthuus behouf daer mede te winnen ende te verliesen in allen schijn oft Baerte Gerijts dochter
voorn. zelver ware. In oirkonde desen brieve bezegelt mit onsen zegelen. Int jaer ons heeren dusent
vijfhondert ende vier en vijftich opten achthienden dach in aprille. Ende opte ploije stont getekent J. dije
Milde.
Nr. 108 folio 167 d.d. 28-07-1558.
Zes karolus guldens tsiaers ter losse mit hondert gulden, gecoft anno 1558.
Deesen renten zijn offgelost den 16e meije anno ’71 bij Huijbrecht Jacopsz. mitte hooftzomme van hondert karolus gulden van 40
grooten tstuck ende tverloop vandien totten voorsz. daghe toe. Ergo deurgehaelt.

Wij Quirijn Allarts zoon ende Cornelis Gerrits zoon van Poelgeest schepenen in Leijden oirconden dat
voor ons gecomen ende gecompareert is Hubrecht Jacobs zoon tinneghieter ende bekende mits desen
wel ende deuchdelicken vercoft te hebben ofte schuldich te wesen die ghasthuus meesteren van Onser
Liever Vrouwen ghasthuus alhier binnen Leijden als Allert Jacobs zoon de Haes, Huuch Willems zoon
brouwer, Mathijs Jansz. Bouman ende Jheronimus Martijns zoon, voor hem ende heuren nacomers tot
des voorsz. ghasthuus behouf zes karolus guldens van veertich grooten tstuc tsiaers eewige ende
erflicke renten. Te betalen alle jare tSinte Jans misse te midzomer waervan teerste jaer renten
ghevallen ende verscheenen wesen tSint Jans misse te midzomer anno 1500 ende negen en vijftich
nu eerstcomende ende dan voorts van jare te jare telcken tSinte Jans misse in de zomer daer aen
volgende dese voorsz. renten te betalen. Daer onder stellende ende verbindende hij comparant alle
zijne goeden, roerende ende onroerende, jegenwoordige ende toecomende, waer die gheleghen zijn
ofte bevonden zullen worden gheen wtgezondert noch buten ghehouden zonder eenich defentie ofte
verweer van rechte tzij geestelick ofte waerlick, daer jegens te doen noch te doen doene in gheenre
manieren hoe men dat zoude moghen dencken, peijnsen, vinden ofte voortstellen. Des zo zullen
Hubrecht Jacobs zoon voorsz. zijnen erven ende naecomelingen de voorsz. renten tot heuren believen
moghen reduneren, quijten ende aflossen teffens ende tot eenen male mit de somme van eens hondert
der voorsz. karolus guldens of paijments heure waerde in hooftghelde, mits opleggende ende betalende
mede alle alzulcke renten als nae beloop des tijts verscheenen ende onbetaelt zullen wesen als die
lossinghe geschiet. Ende Hubrecht Jacobsz. voorsz. bekende hem voorts vanden voorn. ghasthuus
meesteren van des voorsz. ghasthuus wegen ter cause vanden coope der jaerlixe losrente voorsz. wel
ende volcomelicken vernoocht, voldaen ende betaelt te wesen, den lesten penninck mitten eersten. In
oirconden desen brieve bezeghelt mit onsen zeghelen opten acht en twintichsten dach in julio anno
vijfthien hondert ende acht en vijftich. Onder stondt getekent J. dije Milde.
Nr 109 folio 168 d.d. 11-10-1560.
Vier ende twintich karolus gulden tsiaers ter losse mit 400 gulden, ghecoft anno 1560.
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Wij Cornelis Gerijts zoon van Poelgeest ende Cornelis van Noorde schepenen in Leijden oirconden dat
voor ons gecomen ende gecompareert is Sijmon Sijmonsz. ende bekende mits desen wel ende
wetlicken vercoft te hebben ende schuldich te wesen de ghasthuus meesteren van Onser Liever
Vrouwen ghasthuus alhier binnen Leijden als Allert Jacobsz. de Haes, Huuch Willemsz. brouwer,
Marthijs Jansz. bouman ende Pieter Jans zoon houtcooper tot des voorsz. ghasthuus behouf de somme
van vier en twintich guldens van 40 vlaems tstuck tsiaers eewige ende erflicke renten. Te betalen alle
jaers op ten elften van october, waer van het eerste jaer renten ghevallen ende verscheenen zal wesen
opten elften dach van october anno 1500 ende een en tzestich nu eerstcomende ende dan zoe voorts
alle jaers opten elften dach octobris daer aen volgende de voorsz. renten te betalen, gedurende ter tijt
toe dat de zelfde renten geheel ende volcomelicken gequeten ende afgelost zullen zijn. Twelc de
voorsz. Sijmon Sijmons zoon zijnen erven of naecomelingen altijs tot heuren believen zullen mogen
doen teffens ende tot eenen male mit de somme van vierhondert der voorsz. guldens of paijmente dier
waerde in hooftgelde, mits opleggen ende betalende mede alle alzulcke renten als nae beloop des tijts
verscheenen ende onbetaelt zullen wesen als lossinghe geschiet hier onder ende ter cause voorsz.
Stellende ende verobligerende Sijmon Sijmonsz. voorsz. mits desen alle zijne goederen, roerende ende
onroerende, jegenwoordige ende toecomende waer die gelegen zijn ofte bevonden zullen worden
gheen wtghezondert noch buten gehouden. Omme bij faulte ende gebreecke vande betalijnghe der
jaerlixe renten voorszeijt ten verschijndaghe boven verhaelt, de zelfde renten ende hooftpenninghen
van dien mit alle de costen schade ende interesten daeromme doende ende lijdende aen aen alle zijne
voorsz. goederen ende aen de keure van dien te mogen verzien ende verhalen mit heerlicke ende reale
executie van den Hove van Hollandt off anders mit alzulck recht ende executie als den meesters van
tvoorsz. ghasthuus inden tijt wesende mede zal gelieven te procederen ende executien zonder eenich
defentie ofte verweer van rechten tzij geestelick of waerlic daer jegens te moghen doen noch doen
doen in gheenre manieren hoemen dat zoude mogen dencken, peijnsen, vinden ofte voortstellen. Ende
tot meerder vestenisse ende zekerheijt vande betalijnghe der voorsz. jaerlixe renten ende
hooftpenningen van dien zijn ten zelven tijde mede voor ons schepenen voornoemt ghecompareert
Sijmon Jan Reijersz. ende Huuch Willemsz. voorsz. vader ende schoonvader respective van Sijmon
Sijmonsz. voorn. Ende hebben hem zelven bij desen mit gezamender handt ende elx een voor al
voorden zelven Sijmon Sijmonsz. int tgunt voorsz. staet gheconstitueert ende gestelt borgen onder
verbandt mede van alle heure guederen tot bedwang ende executie als voren. Des zoe beloofde Sijmon
Sijmonsz. voorsz. onder gelijcke verbandt ende executie als boven Sijmon Jan Reijersz. ende Huuch
Willems zoon voorn. hier van te indempneren costeloos ende schadeloos te houden. Ende die zelve
Sijmon Jan Reijersz. ende Huuch Willems zoon beloofden insgelijcs malcander ende elx den anderen
voorde helfte hier van te indemneren costeloos ende scadeloos te houden. Voorts bekende hem Sijmon
Sijmonsz. voorsz. van den ghasthuus meesteren voorn. van des zelven ghasthuus weghen ter cause
van de coope der jaerlixe losrente voorzeijt wel ende volcomelicken vernoucht, voldaen ende betaelt te
wesen den lesten penning mitten eersten. In oirkonden dese brieve bezegelt mit onsen zegelen opten
elften dach van october anno 1500 ende tzestich. Onder stondt getekent P. Colijn Eliasz.
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Spruijt Huig 1
Stevensz. Claas 7-24-26
Claas Claas 24
Stoop Jan Kerstantsz. 69
Taeij Jan 48
Tetroede Jan Arendsz. van 9-15-29-30-31-33-53-54-58-60-70-79
Thomasz. Cors 25
Tiemansz. Jacob Dirk 80
Jacob 80
Tol Arend Cornelisz. 6
Dirk van 19
Dirk Bouwensz. van 44
Jan van 16-19
Treslonque Mr. Raas van 75
Trullensz. Dirk 95
Veen Gerrit 27
Jacob 52-53
Gerrit Jacobsz. 49-66
Machtelt Gerritsdr. 53
Mr. Willem 14-15-53
Velleman Jan 1-81-84-88-93-94
Pieter 60
Vink Jacob 35-39-94
Jan 61
Vlaminck Pieter 62-63
Vliet Gerrit van 56
Vloten Dirk Jacobsz. van 28
Volkensz. Willem 30
Volprechtsz. Floris 103
Voppesz. Claas 19
Vos Willem 8
Willem Jansz. 97
Vrankensz. Jacob 7
Vrederiksz. Simon – Bartelmeesz. 80-81-84-88-93
Vries Jan Claasz. de 45
Warmond Dirk Aalbrechtsz. van 55
Gerrit Jansz. van 55
Weijn 9
Wermboutsz. Werbout 48
Werve Dirk van 59-60-95
Willemsdr. Baartgen – van Bosschen 36-40
Willemsz. Aalbaren 100
Dirk 20-27-37-41
Gerrit 74
Heindrik – Harmansz. 76
Huig 23-46-47-50-51-107-108-109
Jacob 6
Jacob – Dirksz. 105
Jacob – van Alckmade 92
Jan 6-25-28-55
Joost 23
Claas 95
Floris Claas 90
Jan Claas 7-83
Claas Claas 38-63-100
Cornelis 28-51
Louris 94
Maarten 19
Maarten – van der Kade 46-47
Oem 4
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Pieter – van der Kade 46-47
Simon 10-75-104
Thomas 28
Willem 44-45-57
IJsbrant – van Alckemade 99
Willen Jan Claasz. 31
Witsen Simon 60
Witte Gerrit de 62-63
Wormboutsz. Gerrit – die Man 15
Woude Jan van der 27-38
Woutersdr. Geertruida 97
Woutersz. Arend – van Harles 74
Dirk – Danielsz. 1-14-49-66
Jan 25
Adriaan Jan 34-35
Gijsbrecht Jan 34-35
Joost 43
Claas 5
Cornelis 42
Wouter 62-63
Wijnaardsz. Wijnaard 59
Wijsen Willem Jansz. die 94
IJwelandt Jan Heindricksz. 68-69-70
Zonnevelt Gerrit van 20-66
Zwieten Gijsbrecht van 31-42
Zijl Dirk Jansz. van 26-27-34-49-52-81-83-84-87-89-92-93
Jan van 2
Jan Claasz. van 63-90
Willem Foijtgen van 2

AARDRIJKSKUNDIGE NAMEN

Aarlanderveen 30
Alkemade 56-57
Alphen 26-27-28
Benthuizen 44-45-46-47
Hazerswoude 29
Kouderkerk 14-16-17-18-19-20-21-22-23-44
Leiderdorp 1-2-3-5-6-7-8-9-10-11-13-21
Lisse 60
Noordwijk 62
Oegstgeest 48-49-50-51-67
Oudshoorn 25
Rijn 1-8-10-14-17-19-20-22-25-26-27-29-76
Rijnsburg 67
Sassenheim 59
Valkenburg 68
Voorhout 61
Voorschoten 72-73-74-75
Warmond 52-54-55-56
Wassenaar 71
Wateringen 73
Zoeterwoude 31-32-33-34-35-38-39-42-43-45
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S T R A T E N, V A A R W E G E N, P O L D E R S E T C.

Ade 57
Allartsvaart 45
Alphenrehorn 26-27-28
Bouwen Louwensteeg 83
Breemade 44
Duindam 62
Duinsloot 62
Gelderswoude 45
Gelderswouder watering 45
Goeweg 31
Goudland 17
s-Gravenwater 60
Groenesteeg 97
Hemlaan 46
Hogeveense vaart 44
Hogewaard 17-19-21-22-23
Hogewoerd 99
Hooglandse Kerkgracht 63-82
Hooigracht 94-98
Hoorn te Oegstgeest 67
Houtwijk 14
Jan Vossteeg 85-86
St. Joost gracht 98
Kerkgracht 16
Coppenhiexsteeg 100
Kruisvaart 45
Lage Rijndijk 10
Lagewaard 16-23-24
Leede 61
Lutteker Rijn 19-22-23
Maren 89-106
Marsmansteeg 80
Meerburger watering 31
Middelste gracht 98
Middelweg 91
Nieuwe Rijn 5-6
Marendorp 83
Morsch 48
Noorda 42
Noordbroek 59
Oude Rijn 92
Oudhoornse weg 25
St. Pancras Kerkgracht 13-37-41-49-61-94-97
Outswaard 24
Roomburgerlaan 34-35
Rijndijk 34-35-38-39-48
Spijkerboorsteeg 106
Uiterste gracht 94
Vliet 67
Voorhouter laan 61
Waard 5-6
Weipoortse vliet 43
Willick watering 46
Woud ambacht 8-14-20
Zuidbroek 59
Zweiland 56
Zwet 32-43
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Zijl 55
Zijp 48-56

NAMEN VAN ONROERENDE GOEDEREN

Achtien Morgen 26-27
Adam land 21-22
Bredeweer 24
Butterkamp 19-22
Deuracker 51
Diefacker 72
Grote Horn 44
Hongervelt 54
Hooge buic 22
Kleine Horn 44
Laankamp 19-22
Mijen weer 22
Parckgen 54
Perdijck 54
Sassenem weer 27
Vier Hornde kamp 49-50
Visbrug 82
Weddeland 24
Werkellee 54
Wiggers weer 19-21
Zeven Hont 44
Zijlpoort 1-9

INSTELLINGEN

Abdij van Leeuwenhorst 62
Rijnsburg 50-55-59-67-73
Convent Abcoude te Leiden 56
Barnarditen te Warmond 8-14-22-23-50
Cellebroeders te Leiden 18
Elf Duizend Maagden te Warmond 62
Margriet zusterhuis buiten Leiden 38-39
nonnen te Poel buiten Leiden 5-6
Regulieren te Leiderdorp 7-13-38-39-56
van Schagen 85
St. Stevens binnen Leiden 73
Deputaten te Leiden 43
St. Elisabeth gasthuis 6
Sacraments Broederschap ten Hogelande 7-10
Heilige geest van Leiden 34-35
Oegstgeest 67
Huiszitten van de Onze Lieve Vrouwen parochie 24
Pieterskerk 1-24-26
Pancraskerk 24
St. Jans heren te Haarlem 7-67
Kapittel ten Hogelande 2-7-8-27
Catharina gasthuis 2-49-75-82
zusterhuis 85
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Kerk van Hazerswoude 29
Oegstgeest 49
Kosterij van Oegstgeest 50
St. Mauricius kerk te Leiderdorp 21
Onze Lieve Vrouwen kerk te Leiden 23
Pancras kerk 9
St. Pancras college 26-54-75-91-106-107
St. Pancras parochie 1-63-71
Pieterskerk 82
Steenoven 1-17-34-35
Strijkerij van Leiden 101-102

BEROEPEN EN/OF FUNCTIES

Ambachtsheer 31-42
Bakker 25-58
Bode met de roede 105
Bouman 51-108-109
Brouwer 6-11-17-27-33-50-51-67-75-105-107-108-109
Drapier 75
Francijnmaker 49
Gorter 12-73
Heilige geestmeester 21
Houtkoper 5-6-12-17-51-67-75-105-106-109
Jonkvrouw 13-80-82
Kaarsenmaker 104
Kammaker 105
Kanunnik 75-91-106-107
Kapelaan 106-107
Koopman 49-73-74-80-103-104-107
Mandenmaker 95-96
Ministra 85
Notaris 33
Olieslager 75
Priester 7-14-15-49-53-62-63-68-69-70-71-72-75-91-92-106-107
Ridder 75
Rietdekker 106
Rootsieder 12
Schoenmaker 26-73-74
Schout 1-5-6-10-17-25-28-29-30-31-32-42-44-46-47-50-51-55-56-67
Schuitmaker 24-76
Stillegangmaker 97
Timmerman 106
Tingieter 7-108
Weesmeester 78
Wolwever 105
Zwaardveger 80
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