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Voor eventuele vragen, opmerkingen en verbeteringen
(anthoniusvandertuijn@gmail.com).
Als u gegevens uit deze bewerking gebruikt maakt 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.
Hier beghint die tafel van desen tegenwoerdigen boecke soe elcken brief mit die renten
daerinne verclaert in dit regijster gescreven staen om lichtelicken te vinden wat brieven oft
renten dat men hebben wille.
De oorspronkelijk nummering heb ik achter de omschrijving gezet. Mijjn nummering staat aan het
eind.
Eerst:
Een brief van den cappelrijen van Rijsoorde nr. 1
1
Een brieff van den cappelrijen tot Leijden nr. 2

2

Noch een brief van een cappelrije nr. 3

3

Noch een brieff van een cappelrije nr. 3

4

Die fundacie brief van Boudewijn van Zwieten nr. 4

5

Een transfix brief upten fundacie brief doersteken nr. 9

6

Dat upten rugge vanden fundacie gescreven staet nr. 9

7

Een brief van £ 2 hollants tsiaers staende up Pieter Allertsz. huijs inde Bornstege an die Oude
vest, verschijnende Voorschoten ende Valckenburger marcten nr. 10

8

Een brief upten voorsz. brief doorsteken Nr. 10

9

Een brief van £ 1 tsiaers op een huijs in Sinte Jorijs stege, noch 14 sc. tsiaers op een huijs
inde zelve stege, noch 4 sc. 4 pen. tsiaers inde selve stege, noch 2 sc. opten Rijn, noch £ 1
tsiaers in Jans Vos stege, alle comans paijment mitten houde, verschijnende ut supra nr. 11

10

Een brief van een gouden coervorster rinsgulden tsiaers op Dirck Coen Gerijtsz. huijs int
Noorteijnde, verschijnende tot Kersavondt nr. 12

11

Een brief van een halve gouden philips bourgoendesche schilt up een huijs ende erve inden
boomgaert, verschijnende dertienen dage

12

Een brief van een sceijdinge tusschen den heijligen geest ende die seven getijden, roerende
van 22 sc. 7 penn. goets gelt tsiaers mitten houde, staende up Heijnric van Outshoerns huijs
ende erve upte Hogewoert daer elck de helft of heeft, verschijnende Voorscoten ende
Valckenburger marcten nr. 13

13

Een brief van 10 sc. hollants paijments tsiaers ter lossinghe staende up Claes Claesz. 2
cameren in Levendeell, verschijnende Heijligermisse nr. 14

14

Een brief van £ 2 hollants paijments tsiaers up een huijs ende erve upte Nuwen Rijn,
verschijnende Voorscoten ende Valckenburger marcten nr. 15

15

Een brief van een £ hollants tsiaers up Huge Ghijsbrechtsz. van Zwietens huijs ende erve upte
Volresgraft, verschijnende Heijligermisse nr. 17

16

Een brief van 10 comans groten tsiaers op Heijnric Wouters zoone huijs ende erve over thof,
verschijnende Heijligermisse nr. 18

17
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Een brief van 30 sc. paijments tsiaers op Jan van Elstgeest huijs ende erve upte Maern,
verschijnende upten eersten dach van aprille nr. 18

18

Een brief van 1 £ paijments tsiaers up Claes Jacobsz. huijs ende erve in Sinter Nijclaes stege,
verschijnende tSinte Pieters dage ad cathedram nr. 19

19

Een brief van der huijsinge in die Scoelstege die Boudijn van Zwieten tot een proeven
gemaeckt heeft nr. 19

20

Een brief van 1 £ paijments tsiaers up Dirck Claren huijs ende erve upten Ouden Rijn,
verschijnende tot Vastelavont nr. 20

21

Een transficx brief upten voersz. brief doorsteken nr. 20

22

Een brief van een £ paijments tsiaers mitten houde up Pieter Claesz. huijs ende erve in
Marendorp, verschijnende tot Sinte Gregorien dage nr. 21

23

Een transfix brief upten voorsz. brief doorsteken nr. 21

24

Een transfix brieff upten voorsz. brieven doirsteken nr. 21

25

Een brief van 26 comans groten tsiaers up Jacob Jacopsz. huijs ende erve upte Hogewoert in
Martijn Claes zoone stege, verschijnende tot Sinte Baven dage nr. 22

26

Een brief van 6 sc. 6 penn. paijments up Govert Duusts huijs ende erve buijten der noort
poorthuijs, noch 11 sc. 4 penn. paijments up Andries die Pijpers huijs ende erve in die
Kerckstege, noch 6 sc. paijments up Coen Sijmonsz. huijs ende erve in die Crepelstege, noch
2 sc. hollants up Claes Coenen huijs ende erve in die voorsz. Crepelstege, verschijnende nr.
23

27

Een transfix brief upten voorsz. brieff doorsteken nr. 23

28

Een brief van een half huijs ende erve in die Kercstraet, noch een half huijs ende erve upte
Papengraft, noch een halven thuijn in tNoorteijnde buijten der poort, noch een half huijs ende
erve inde Sackstege, noch 22 sc. paijments up Griete Wouters huijs ende erve int Noortende,
noch 10 sc. paijments op Kerstant die olislagers huijs daer naest, noch 11½ sc. paijments up
Jan Colijnsz. huijs ende erve int Noortende, noch 17 comans groten tsiaers up Andries die
Pijpers huijs ende erve upten hoec van der Kercstege, noch 9 comans groten tsiaers up Jacob
de gorters huijs inder Lombaerden stege, noch 3 comans groten up Claes Coesen huijs daer
naest. Alle dese renten staende in die fundacie van Boudijn van Zwieten nr. 23

29

Een brief upten voorsz. brief doorsteken nr. 24

30

Die fundacie van Dirc Dircxz. nr. 25

31

Een brief van £ 11 hollants tsiaers sprekende up Sinte Katrijnen gasthuijs nr. 26

32

Item een brief houdende de helft van 18 comans groten cum honda?, de helfte van 20
comans, de helfte van 18 comans groten ende de helfte van zes comans groten, staende bij
dMersche huijs upte Hogewoert ende inde Ketelboeters stege, al mitte houde nr. 26

32

Die fudacie van Aelwijn IJsbrantsz. testament nr. 27

33

Een brief van (dum fabricator mundi) mit die collect nr. 27

34

Renten in Voorburch.
Een brief van 40 sc. hollants up Claes Witte Claesz. woninge te Voorburch, verrschijnende up
Sinte Martijns dach inden winter nr. 28

35
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Een brief van 1 £ hollants tsiaers up Colijn Ghijsbrachtsz. woninge te Voorburch veertien
dagen nae Sinte Martijns misse nr. 28

36

Een brief van 40 sc. hollants op Colijns voorsz. woninge tot Voorburch, verschijnende tot Sinte
Martijns misse nr. 29

37

Een brieff van 3 £ hollants tsiaers op 3 woningen mit 15 morgen lants tot Voorburch nr. 29

38

Noch 1 brief van 3 £ hollants up 3 woningen mit 15 morgen lants tot Voorburch nr. 30

39

Een brief van een woninge mit 15 morgen lants in Voorburch nr. 21

40

Renten in Wassenaer, Oestgeest, Warmond ende Outshoeren.
Een brief van 40 sc. hollants up 3 morgen lants gelegen in Wassenaer, verschijnende binnen
den vier Heijlige dagen van Kersavont nr. 36

41

Een brief van 40 groten tsiaers staende up een morgen lants in Wassenaer, verschijnende
Voorscoeten ende Valckenburcher marcten nr. 36

42

Een brief van 40 comans groten tsiaers staende up een morgen lants in Wassenaer,
verschijnende Voorschoten ende Valckenburger marcten nr. 36

43

Een brief van 3 £ hollants tsiaers staende op een tuijn gelegen upte Maeren inden ambocht
van Leijderdorp, verschijnende tot Alre Heijligen daghe nr. 37

44

Een brief van een gouden wilhelmus scilt ende 3 oude bots tsiaers, staende up een tweedeel
van woninge ende verschijnende up Sinte Katrijnen dach nr. 37

45

Een brief upten voorsz. brieven doorsteken nr. 38

46

Een brief van een achtendeel van 3½ morgen lants gelegen in Oestgeest nr. 38

47

Een brief van vier hont lants gelegen in Oestgeest nr. 39

48

Een transfix brief upten voorsz. brief doorsteken nr. 39

49

Een brief van een gouden wilhelmus schilt tsiaers staende op een huijs ende hofstede tot
Warmondt, verschijnende upten meije dach nr. 39

50

Een transfix brieff doer den voorsz. gesteecken nr. 40

51

Een brief van een gouden vrancrijcxe schilt op tien hont lants gelegen in Oudshoren,
verschijnende tot Onser Vrouwen dage te Lichtmisse nr. 40

52

Een transfix brief upten voorsz. brief doorsteken nr. 41

53

Een brief van drie rijnsche gulden tsiaers, verschijnende tot Kersavont nr. 41

54

Een brieff van 41 stuvers tsiaers op zekere huijsen gelegen inden ambocht van Zuijtwijck
binnen den dorpe van Wassenaer bij die kercke nr. 43

55

Een brieff van die rechte helfte van 10 hont lants gelegen in Oestgeest nr. 43

56

Het volgende item is doorgehaald:
Eenen brief dair £ 10 hollants tsiaers losrenten den penninc 20 verzekert op zekere parchelen
van landt gelegen in Oestgeest nr. 44

57
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Neghen karolus guldens tsiaers ter losse den penning 16 tot Sinte Gillis dage gehijpotequeert
op zeeckere landen in Oestgeest, sprekende op Sijmon Gerijtsz. tot Rijnsborch, folio nr. 49

58

Renten in Noortich.
Die fundacie brief van Lijsbet Reijnen Reijnensz. wedewij nr. 46

59

Een brief van een gouden engelschen nobel tsiaers staende op een huijs ende erve inden
ambocht van Noortich, verschijnende binnen de maent van meije nr. 48

60

Een brief vanden voersz. nobel tsiaers upten voersz. brief doorsteken nr. 49

61

Een brief van een gouden rijnsche gulden staende up een halven camp lants in Noertich,
verschijnende binnen de maent van meije nr. 49

62

Een brief van een nobel tsiaers staende up een huijs scuijer barge ende omtrent drie morgen
lants gelegen in Noortich, verschijnende up te meije dach nr. 50

63

Een brief van een rijnsche gulden tsiaers staende up een huijsinge ende werff inden ambocht
van Noortich, verschijnende op Sinte Lamberts dach nr. 51

64

Een transfix brief mitten seven leste brieven doorsteken

65

Een brief van een pont paijments tsiaers staende up een huijs werff ende hofstede inden
ambocht van Noortich ende verschijnt binnen den 12 nachten van Kersavont nr. 51

66

Die fundacie van Isaack Aelwijnsz. ende Agnies Dircs dochter zijn wijff van een ewighe
singende mis ter weeck op Sint Annen outaer nr. 52

67

Eenen brief van vierthien hont lants gheleghen inden ambocht van Oestgheest nr. 53

68

Enen brief van acht mergen lants ghelegen inden ambocht van Stompick nr. 53

69

Enen brief van twie percelen van landen geleghen inden ambocht van Cathwijck nr. 53

70

Een transfix opten voirsz. brieven doirsteken nr. 54

71

Een schouten brief van acht morghen lants gheleghen in Stompick van elff pont ende thien
schelling tsiaers nr. 55

72

Zueterwoude.
Die fundacie van Huge van Zwieten ende joncfr. Luijtgaert van Boshuijsen zijn wijff nr. 58

73

Een brief van 9½ morgen lants mitter rietzude ende wterdijck gelegen inden ambocht van
Zoeterwoude nr. 60

74

Een transfix brief doorden voorsz. brief gesteken nr. 61

75

Een brief van vijf rijnsche gulden tsiaers, staende op 4½ morgen lants in Voorschoeten
gehieten die Donct, verschijnende Voerschoten ende Valckenburger marcten nr. 61

76

Een transfixbrief doorden voorsz. brief gesteecken nr. 62

77

Een brief van een half morgen lants gelegen inden ambocht van Zoeterwoude nr. 62

78

Een brief van 14 morgen lants gelegen in Zoeterwoude nr. 63

79

Een transfixbrief upten voorsz. brief doorsteken nr. 63

80
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Een brief van 3 wilhelmus siaers up Claes Jan Claes die Blindensz. woninge in Zoeterwoude,
verschijnende tot Voorscoeten ende Valckenburger marcten nr. 64

81

Een brief van vijff morgen lants gehieten die rietzude, gelegen in Zoeterwoude nr. 64

82

Een brief van achte morgen lants gelegen inden ambocht van Zoeterwoude nr. 66

83

Een brief upten voorsz. brief doorsteecken nr. 66

84

Een transfixbrief upten voorsz. twee brieven doersteken nr. 67

85

Een brief van vijf pont hollants tsiaers staende up Willem Heijnricxz. ende Claes Heijnricxz.
woningen mit zekere landen gelegen in Zoeterwoude, verschijnende Heijlige misse nr. 67

86

Een brief van 40 sc. hollants staende up 3½ morgen lants ende op die driedeel van een huijs
gelegen ende staende in Zoeterwoude, verschijnende tot Heijliger misse nr. 72

87

Een transfixbrief door den voorsz. brief gesteecken nr. 72

88

Een brief van twee gouden engelse nobelen tsiaers staende up 17 morgen lants in
Zoeterwoude, verschijnende tot Sint Louweris dage nr. 73

89

Een transfixbrief upten voorsz. brief doorsteecken nr. 73

90

Een transfixbrief upten voorsz. twie brieven doorsteken nr. 73

91

Een scepenbrief van der Hage vanden eijgendom van den voorsz. landen, daer de voorsz.
renten up staende sijn nr. 74

92

Een scepenbrief van Leijden vanden selven landen vanden eijgendomme nr. 74

93

Een brief van 3 gouden eijngelschen gulden staende opten molen werf, verschijnende tot
meije nr. 75

94

Een transfixbrief upten voorsz. brief doorsteken nr. 75

95

Een transfixbrief upten voorsz. twie brieven doirsteken nr. 75

96

Een brief van 4 £ 14 sc., noch 4 £, noch 17 sc. 4 penn. 1 mijte, al hollants comans paijment
tsiaers mitten houde staende up zekere perchelen van landen buijten de Coepoort nr. 76

97

Een brief van hondert gaerden lants gelegen buijten die Coepoort anden Hoflaen nr. 76

98

Een brief van 3 morgen lants gelegen inden ambocht van Zoeterwoude nr. 77

99

Een brief van 7 £ paijments tsiaers staende up 3 morgen lants gelegen in Zoeterwoude,
verschijnende Voorscoten ende Valckenbuger marcten nr. 77

100

Een brief van 16 sc. hollants staende up 2 morgen lants in Zoeterwoude ende inden ban van
Stompick, verschijnende tot Sinte Lambrechts dage nr. 78

101

Dit is den voorsz. brief vande 16 sc. tsiaers vuijtgesceijden een artikel dat in desen brief niet
begrepen is nr. 78

102

Een brief van 2½ morgen lants ende de helft van 2 morgen lants, die helft daer of gelegen in
Zoeterwoude nr. 79

103

Een brief van 4 gouden engelsche nobel tsiaers staende op 17 hont lants ende up die helft
van vierdalf morgen lants gelegen inden ambocht van Zoeterwoude nr. 79

104
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Een brief van 2 £ tsiaers staende op 9 morgen lants gelegen in Zoeterwoude nr. 80
Dit een pont hebben die getijde meesters an hem gecoft mit halff dit lant. Actum 1512.

105

Een transfixbrief upten voersz. brief doersteken nr. 81

106

Een brief van 2 £ hollants tsiaers staende op 25 morgen lants in Zoeterwoude nr. 81

107

Eenen brief van 14 rijns gulden siaers sprekende up 14 morgen lants in Zoeterwoude, in
erfpacht wtgegeven nr. 82

108

Eenen brief van heer Adriaen van Zwietens memorie nr. 83

109

Eenen brieff van vijftalven marghen lant ghelegen inden ambocht van Zoeterwoude inden ban
van Stompick nr. 84

110

Enen transfixbrieff vanden brieff voirsz. doirsteken nr. 84

111

Een rentbrief van 20 sc. tsiaers up Willem Huijghen wielmaiker nr. 90

112

Een rentebrief van 12 karoles gulden tsiaers up meester Frans Adriaensz. nr. 91

113

Een rente brief van 8 karoles te fiats up Claes Gherritsz. lant ter lain nr. 92

114

Een rente brief van 3 karoles gulden tsiaers up Aergen Willem Weij volder.

115

Een brief van derthien karoles gulden tsiaers sprekende up Jan van Adrichem. Losrenten.

116

Een brief van 9 rijns gulden tsiaers losrenten, sprekende up Dirck van der Geer scout tot
Nieuweveen.

117

Renten in Hazertswoude.
Ghehijpotequeert.
Vier ponden hollandts tsiaers op huuch Hugen zoon, ter losse den penning 16, verschijnende
tot Alre Heijligen dage. folio nr. 95

118

Noch twee ponden hollants tsiaers op Huge voorsz. ooc ter lossen den penninc 16, folio nr. 96

119

Zes karolus gilden tsiaers op Claes Henricz. ooc ter losse den penninc 16, verschijnende
Lichtmisse folio nr. 97

120

Transporte van de voorsz. drie parthijen daer mede die zijn gecomen an de ghetijden, folio nr.
97

121

Nr. 1 folio 1 d.d. 13-11-1438.
Van den cappelrijen van Rijsoirde.
Dit is alsulck seggen ende sceijdinghe als Sijmon Vrederick Dircxz. ende Florijs van Boshuijsen
geseijt ende gesceijden hebben tusschen die stede van Leijden an die een sijde ende meester
Andries Pietersz. ende heer Claes Renger an die ander zijde, soe zij des an beijden zijden an ons
seggens voernt tot enen gevoege gebleven zijn, roerende van sulcken verslachten als die stede van
Leijden van Sinte Pieters goedshuijs wegen hadden op meester Andries ende heren Claes voernt van
den cappelrijen van Rijsoerde die zij hebben in Sinte Pieters kerck voorsz. ende Gerijt Aelwijnsz.
gefondeert heeft. In den eersten soe is onse seggen dat meester Andries ende heer Claes voern elcx
geven sullen den kercmeesters van Sinte Pieters kerck te Leijden, alle jair durende alsoe lange als zij
bezitters sijn vanden cappelrijen voorsz. off tot dat zij die verpermetten eenen gouden engelschen
nobel wegende vijftalve engelschen of paijment dier wairde tsiaers. Te betalen alle jair op Sinte
Martijns dach inden winter. Ende wair dat saick dat meester Andries ende heer Claes voorsz. of enich
van hen beijden alle jair totten daghe voorsz. den voorsz. nobel niet en betaelden, soe en sal
dieghene die sijnen nobel tsiaers niet en betaelt als voorsz. is, hij noch zijn cappellaen geen memorie
hebben, noch bueren inden kercke voersz. ter tijt toe dat hij zijnen nobell tsiaers als voorsz. is, betaelt
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heeft. Ende wee hem buert van sijnre memorie te hebben, die sijnen nobel tsiaers niet en betaelt als
voorsz. is dat sullen die gasthuijs meesteren ende die heijlige geest meesteren gheven ende betalen
den kerck meesteren van Sinte Pieters kerck voorsz. van allen memorien die zij sculdich zijn te doen,
in allen schijn off meester Andries ende heer Claes voornt off hoir cappelanen dair selve te grave
quamen sonder cortinge vanden nobel tsiaers voorsz. Ende hier mede sal men lonen den ghenen die
dat coer bewaren sullen in Sinte Pieters kerck voorsz. eer tijt toe dat elck van hun beijden voorsz.
zijnen nobel tsiaers betaelt heeft. Ende waert dat hoir officianten bequaem waren den dienst goeds
mit sange te bewaren. Zoe zouden zij an genomen wordden bij den kerck meesteren van Sinte
Pieters kerck voorsz. voer ijemant anders. Ende dan sullen zij doen sulcke verbanden als die ander
dienres die die kerc meesteren van Sinte Pieters kerck angenomen hebben den dienst goede mit
sanghe te bewaren. In kennisse der wairhede. Soe hebben wij scout scepenen ende raede der stede
van Leijden dit voorsz. zeggen besegelt mit onser stede zegel. Ende om der meerre zekerheden wille
want wij meester Andries ende heer Claes voornt selve geen zeglen en hebben, soe heb ick meester
Andries voornt gebeden Florijs Paedzensz. van Zonnevelt dat hij dit seggen over mij bezegelen wilde.
Ende Florijs Paedzensz. van Zonnevelt voornt hebbe om bede wille van meester Andries voernt dit
seggen over him bezegelt mit mijnen zegel. Ende ick heer Claes voern hebbe gebeden Jan vanden
Zijl Claesz. mijnen vader dat hij dit seggen mede over mij bezegelen wilde. Ende ick Jan van den Zijl
voorsz. hebbe om bede wille van heer Claes mijnen zoon voornt dit seggen mede over hun bezegelt
mit mijnen zegel. Gegeven int jair ons heren duijsent vier hondert acht ende dertich upten dertienden
dach in novembrij.
Nr. 2 folio 2 d.d. 13-11-1438.
Van den cappellrije van Leijden.
Dit is sulck seggen ende sceijdinghe als Sijmon Vrederick Dirxz. ende Florijs van Boschuijsen geseijt
ende gescheijden hebben tusschen die stede van Leijden an die een zijde ende meester Jan van
Leijden voor him ende voor Claes van Leijden zijnen neve, heer Gerijt Hoochstraet ende heer
IJsbrant van Alckmaede an die ander zijde, soe zij des an beijden zijden an ons seggers voornt tot
eenen gevoege gebleven zijn, roerende van zulcken beclachte als die stede van Leijden van Sinte
Pieters goedshuijs wegen hadden op den vier persoenen voorsz. van horen cappellanen die zij
hebben in Sinte Pieters kerck voorsz. ende heer Pieter van Leijden dair gefondeert heeft. In den
eersten zoe is onse zeggen dat meester Jan voorsz. voor him ende voor Claes zijnen neve voersz.,
heer Gherijt Hoochstraet ende heer IJsbrant van Alcmaed elcx geven sullen den kercmeesters van
Sinte Pieters kercke (te) Leijden alle jair durende alsoe langhe als zij bezitters sijn vanden cappelrijen
voorsz. eenen gouden engelschen nobel wegende vijftalven engels off paijment dieren wairden
tsiaers. Te betalen all jair up Sinte Martijns dach inden winter. Ende wair dat zaick dat enich vanden
vieren voorsz. alle jair totten daghe voersz. den voorsz. nobel niet en betaelden, soe en sal die geene
die sijnen nobel tsiaers niet en betaelt als voorsz. is, hij noch sijnen cappellaen geen memorie hebben
noch bueren inden kercken voorsz. ter tijt tot dat hij zijnen nobel tsiaers als voirsz. is betaelt heeft.
Ende wes him buert van sijnre memorie te hebben die sijnen nobel tsiaers niet en betaelt als voorsz.
is, dat sellen die gasthuijs meesters ende die heijlige geest meesters gheven ende betalen den kerck
meesters van Sinte Pieters kerck voersz. van allen memorien die sij sculdich zijn te doen in allen
schijn off die vier cappellanen voersz. daer selve te grave quamen sonder cortinge van den nobel
tsiaers voorsz. Ende hier mede sal men lonen den geenen die dat coer bewaren zullen in Sinte
Pieters kerck voersz. ter tijt toe dat elck van den vieren voersz. sijnen nobel tsiaers betaelt heeft. In
kennisse der wairhede soe hebben wij scout, scepenen ende raede der stede van Leijden dit voorsz.
zeggen bezegelt mit onser stede zegel. Ende om der meerre zekerhede wille soe hebben wij heer
Gerijt Hoechstraet ende heer IJsbrant van Alcmaed voorn. onse zeglen an dit voorsz. seggen mede
gehangen. Ende om dat ick meester Jan van Leijden voorsz. selve geenen zegel en hebbe, zoe heb
ick gebeden Heijnric Reijnersz. dit seggen over mij ende over Claes van Leijden mijnen neve mede te
bezegelen. Ende ick Heijnrick Reijnersz. voernt hebbe om bede wille meester Jans voernt, dit seggen
voor him ende voer Claes zijnen neve besegelt mit mijnen zegel. Gegeven int jair ons heren duijsent
vier hondert acht ende dertich upten dertienden dach in novembrij.
Nr. 3 folio 2v. d.d. 24-06-1439.
Enen brieff van een cappelrije.
Condt ende kenlijck zij allen luijden dat ick heer Wouter van Veen geloeft hebbe ende gelove mit
desen jegenwoirdige brieve den goedshuijs van Sinte Pieters kerck tot Leijden jairlicx wt te reijcken
ende te betalen eenen engelschen nobel of paijment dier waerde in alre manieren als die vier
cappelrijen van Leijden, twe van Rijsoorde ende heer Roettert wten Camp doen zullen. Behoudelick
tot wat tijden ick mijn cappelrije verdienen wil, nae inhout ende wtwijsinge mijnre fundacie. Alsdan sal
ick ongehouden ende omslegen wesen van der betalinge des nobels voorsz. Dese voorsz. zullen
duerich zijn ende staen tot der stede van Leijden of mijns of mijne nazaten weder sprekenghe. Alle
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dinck sonder argelist. In kennisse der wairheijt soe ick self geen zegel en hebbe, heeft Claes Horst
mijn broeder doer bede van mij den brief mit zijnen zegel bezegelt. Gegeven int jair ons heren
duijsent vier hondert negen ende dertich upten vier ende twintichsten dach in junio.
Nr. 4 folio 3 d.d. 13-02-1439.
Een brieff van een capelrije.
Ick Roettert wtten Camp priester persoenre der kercken van Velsen doe condt allen luijden dat ick
gelooft hebbe ende love dat ick zulcke dading ende composicij vast ende gestade houden wil van
mijnre cappelrijen wegen die ick tot Leijden in Sinte Pieters kerck hebbe als die vier cappelrijen van
Leijden ende die twee cappellanen van den cappelrijen van Risoorde van hoire cappelrijen wegen
mitter stede van Leijden gedanigt ende overdragen zijn nae vuijtwijsinge der brieve die die stede van
Leijden vanden voorsz. cappellanen dair of heeft. In kennisse der wairhede zoe heb ick desen brief
bezegelt mit mijnen zegel wthangende. In jaer ons heeren duijsent vierhondert negen ende dertich
upten dertienden dach in februario.
Nr. 5 folio 3v. d.d. 15-05-1443.
Dit is die fundacie van Boudewijn van Zwieten.
In den name der heijliger drievondicheijt des vaders des zoons ende des heijligen geest der
gebenedider moeder goids Maria ende allen heijligen amen, ick Bouden van Zwieten doe conde allen
luijden dat ick gesont ende machtich mijnre zinnen in mijnen gesonden lijve mit goede voersien ende
wel bedacht om den dienst goede te vermeren ende zalicheijt mijnre zielen om dat ick gesien hebbe
dattet dair toe van noede was gegeven hebbe ende bewijst, geve ende bewijst mit desen brieve die
goeden vanden tween cappelrijen die ick voertijden wt mijns selves goeden gemunt hebbe te
verdienen up mijn altaer in Sinte Pieters kercke tot Leijden inden omme ganck an die noortzijde bij
consent der cappellanen diese nu besitten om daer mede te doen singen die seven getijden upten
hoege choere van der selver kercken alle dage, dat is alsoe te verstaen dat alle heijlige dages. Soe
zullen die scoelmeesters mitten scoelkinderen dat chore bewaren ende alle weecken, dagen seven
priesteren ende twee coralen die daer bequaem toe zijn mitten coster alst hem geboden mach. Ende
waer die voerseijde cappelrijen van mij tot zeker missen geordineert waren, soe wil ic ende begeer
dat dese voorseijde zeven priesteren di nu zijn of hier namaels wesen zullen tot ewijgen dagen zullen
verbonden wesen te doen een misse alle dagen op mijn altaer voerseijt dieeen van hem allen
beghinnen sal als dat intro…. van der hoechmisse wt is uptten chore. Ende als die priester die misse
gedaen heeft zoe sel hij daer toe verbonden wezen te gaen tot mijnen grave bezijden mijnen
voorseijden altaer gelegen ende aldair leesen een miserere ende de profundis mit eenen collecte pro
defunctis voir mij mijns lantsheeren, lantsvrouwen ende heeren die ick gedient hebbe. Ende dair toe
sel die geene die manendages, woensdages ende vrijdages die misse doet op dat altaer voerscr.
gaen tot heren Jan Willemsz. grave ende leesen sijnre zielen te troesten een miserere ende
deprofundis mit tween collecten pro defunctis. Ende des soe zullen die sangmeesters besorgen den
priester als hij die misse gedaen heeft twee comans grote. Voort soe sellen dese voorseijde seven
priesteren mitten coralen vergaderen elck wercke dages als zij horen compleet gesongen hebben an
die noortsijde dair die priesteren nu singen mit horen choreclederen ende leesen aldair onsen zielen
te troesten die voorscreven zijn ende mede voer alle diegene die hoir aelmisse hier toe gegeven
hebben of namaels geven zullen een miserere ende deprofundis mit een collecte prodefundis ende
terstont dair an salve regma mit een versinck ende collecte van Onser Vrouwen. Ende hier voir so
heb ick den selven sangmeesters weder bewijst dien den zelven cappelrijen plagen toebehoren
alsulcke goeden ende renten als hier nae bescreven staen. Eerst achtien morgen lants gelegen in
Maeslant ende geheten zijn dat Vroen, alsoe mij die toebehoren plagen ende voortijts in bruijcwaer
plach te hebben Willem van der Huuff. Item een huijs ende erve staende binnen Leijden gelegen bij
der scoelen. Welck huijs ende erve die sangmeesters vercopen zullen ende beleggen an zekere
renten totter getijden behoeff voerscreven. Item noch twintich pont tsiaers hollants vuijt mijnen
goeden ende renten die ick leggende hebbe in die Wairt bij Leijden, die ick gemeen hebbe leggen mit
heer Gillis van Cralingen erfnamen geliefde die twintich pont tsiaers andersins omtrent een mijl nae
Leijden an alsoe goeden goeden als die renten in die Waert zijn te bewijsen. Dat sullen wij dan
moegen doen sonder enich wederseggen. Item noch tot Voirburch up Colijn Gijsbrechtsz. ende Witte
Claes woeninck dair een bezitter off geweest heeft Jacop Jacopsz. vijff pont hollants comans paijment
tsiaers. Item vierdalf morgen lants gelegen up die Morsche een achtendeel min off dair omtrent
gelegen voer ende achter Jacop Robbrechtsz. woninck die toe behoren plagen heren Jan Willems
zoen ende Clemeijnse zijnre suster off hoir dochter kindt. Item inden ambocht van Wassenair op drie
morgen lants die toebehoren Jacob van der Steghe vairtich scellinc hollants paijment tsiaers. Item
binnen Leijden op een huijs ende erve in Marendorp zuijtwaert bij Frans Vos steghe staende dair
Heijnen die scoemaker in te wonen plach achte comans groten tsiaers. Item binnen Leijden up dat
huijs ende erve dair Pieter Buijtewech Gerijt Lams zoon in te wonen plach, gelegen up die
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Hoochwoert ende nu toebehoort Jan Taij twientwintich comans groot tsiaers mit half den hou. Item
binnen Leijden in die Dieffstege up dat huijs ende erve dair Heijnen Camerlick in te wonen plach
twintich comans groot tsiaers. Item binnen Leijden op een huijs ende erve staende up Gansoerde dat
wijlen heer Clais Pormer was ende toebehorende plach Jan Aerntsz. tien comans groten tsiaers alsoe
als die brieven vanden landen ende renten voorsz. dair of begrepen hebben. Voort wairt dese twee
cappelrijen ter memorien gerecht zijn inder kercken voirsz. ende zij dair met meer gaen en zullen, soe
ist om gevoichs wille gezettet ende om best wille geordineert dat die heijlige geest meesters geven
sullen alle jairs den sang meesters tot behoef der getijden voorsz. ses pont hollants comans paijment
tsiaers. Ende des gelijck zullen geven die gasthuijs meesters van Sinte Katrijnen ende die goedhuijs
meesters van Sinte Pieters kerck voorsz. elck drie pont hollants comans paijment. Welck gelt zij alle
jairs betalen zullen die een helft op Sinte Renugius dach ende die ander helft op meijen dach ewelijck
vervolgende van jaere tot jaere hier na. Item alsoe die stede van Leijden aengezien heeft dat dese
voorsz. renten die ick Boudewijn van Zwieten voorsz. ende ander goede luijden daer toe gegeven
hebben niet vordt genoech en strecken den voersz. dienste gods mede te houden, zoe heeft dat
gerecht van Leijden geordonneert ende wille dat vuijter overster costrije van Sinte Pieters kerck
voorsz. den sangmeesters wt gereijct sal worden elkes tsiaers twintich pont hollants comans
paijment, te betalen tot elken verndel jairs vijff pont. Ende dese ordinancie sel staende blijven tot
ewijgen dage ende van waerden wesen. Voort soe wil ick ende is geordineert dat voorseijde seven
priesters die dese zeven getijden singen zullen mit choralen in Sinte Pieters kercke voernt zullen alle
manendages naden ses Onse Lieve Vrouwen dagen die binnen den jair comen bij consent des
commenduijers een misse singen pro defunctis van requiem opten chore der kercke voorscreven
ende op dat hoge altaer ter stont nader pennen ende die geen vanden zeven priesteren voorsz. of die
die commenduijer van sijnen gesellen dair toe zoude ordineren willen die voerseijde misse te singen
ende dair off zullen hebben die priester die die misse doet twe groot ende elcke getijde priester die
die misse singen een groten ende elcke chorale een halven groten, wtgenomen of Onser Vrouwen
dach annuciacio quame naeden sonnendach datmen singet inder kercke pro introitu misse indica.
Soe selmen dese misse pro desvuctie als voorsz. is, doen ende singen des manendages voer desen
sonnendach voernt ende des manendages nae Onser Vrouwen dach assumptio alsmen die
voerseijde misse gesongen heeft ende dair enige cappellanen comen tot mijnen grave voerseijt mit
hoer religie tot vier ende twintich toe van den oudtsten rekende, die van die getijde priesters niet en
sijn, zoe wil ick dat men dien mede elcx een half groten geve, wanttet des sonnendaechs dair voer
kermis is, op mijn altaer voerscr. ende alsmen dese misse doet soe zullen die sang meesters doen
zetten tot mijnen grave besijden mijn altaer vier stalcaersen die allen die misse doer barnen sullen
ende als die misse gedaen ende gesongen is soe salmen altoes deelen een achtendeel tarnwen
scoen broets den armen om goedswillen. Ende als dese misse gesonghen is, soe sel dan die priester
die misse gedaen heeft off comen mitter alnen anhebbende mit een wijtwaters quast in sijn hant ende
die ander getijde priesters ende coralen mit hoer religie ende gaen samentlijck tot mijnen grave
bezijden mijn altaer voerscr. daer die stalcaersen staen ende aldaer lesen een miserere ende
deprofundis mit een collecte pro defunstis voir mij ende der geene sielen die voersz. zijn ende daer
nae salve regina mit een versicule ende collecte van Onser Liever Vrouwen. Ende als dit gedaen is,
soe sullen die sangmeesters deelen ter stont die presencie die dair voer toe geset is als voerscreven
is. Ende voer dese leste last als vorsz. is, soe heb ick den sangmeesters voersz. daer off bewijst
ende gegeven mit desen brieve alsulcke goeden ende renten als hier nae gescreven staen. In den
eersten up Griete Wouters huijs ende erve int Noortende twientwintich scellinck hollants paijment
tsiaers. Item up Kerstant die olijslagers huijs ende erve int Noortende tien scellinck paijment tsiaers.
Item op Govert Duijst huijs ende Jan Colijnsz. huijs dat een huijs ende erve is int Noortende dertien
scellinc paijment tsiaers. Item op Andries die Pijpers huijs in die Kercstege twientwintich scellinck
achte penninc paijment tsiaers. Item up Coen Sijmonsz. huijs ende Jacob die gortter dat een huijs is
gelegen in die Crepelsteghe mitten erve twaleff scellinc paijment tsiaers. Item up Claes Coesen huijs
in die Crepelstege vier scellinc paijments tsiaers. Item noch een achtendeel van vierdalff morgen lants
gelegen up die Mersch gemeen mitten lande dat toebehoort den sang ende ick gegeven hebbe
gelijcken voorsz. is ende op dese tijt gelt dertich scelling paijment tsiaers. Item noch up een halff huijs
mitten erve dat ick staende heb in die Kercstege van Sinte Pieters up ten hoeck jegens dat huijs over
dat Andries die Pijper plach te wesen ses scellinc vier penninck paijment tsiaers. Dit beloopt te samen
ses pont tsiaers als voorsz. is. Voort want ick in voirtijden den sang meesters gelooft hadde totten
sang voersz. ses pont tsiaers te betalen totter tijt toe dat ick hem tnegentich pont dair voer gegeven
hebbe. Soe heb ick dair om dat mede te voldoen bewijst ende bewijst mit desen brieve die voorseijde
renten up te boeren ende te ontfangen wtten renten nu toe behorende, alsoe als nae bescreven is.
Inden eersten up dat huijs over dat hoff dair meester Engbrecht nu ter tijt in woent elff scellinc ses
penninc goets gelts tsiaers mitten hou. Item up Katrijn Engebrecht huijs ende erve gelegen up die
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Papengraft dair bij sevenendetwintich drie penninc goets gelts mitten hou tsiaers. Item up Heijnric
Woutersz. huijs ende erve doirgaend dair bij gelegen sevenentwintich scellinck drie penninc goets
gelts tsiaers mitten hou. Item noch op mijn halff huijs ende erve gelegen in de Kercstege als voersz.
is, noch vier ende twintich scellinck goets gelts tsiaers. Maect te samen ses pont paijment tsiaers die
ick geloeft hadde als voersz. is mit sulcken voorwairden dat ic of mijn erven dese voorseijde ses pont
altoes sell mogen lossen sonder enich weder segghen mit tnegentich pont comans paijment voersz.
Ende dan soe sel ick of mijn erven die voerseijde renten vrij weder aen tasten ende tot onsen wil
gebruijcken. Voert oft geviel dat here Ghijsbrecht Mast dien in dese een cappelrije vanden tween die
ick gesticht hebbe inder kercken voirscr. ende gegeven hebbe dese a(n)millarie ende metmakinge
van sijnre cappelrije met consenten noch volgen ende wonende. Soe wilc ic nochtans dat die
sangmeesters voersz. dat huijs dat in die Scoelstege staet vercopen zullen ende dat gelt dat dair of
coemt zullen zij weder an renten beleggen ende zullen dan heren Ghijsbrecht voersz. alle jairs
wtreijcken die renten die zij om dat gelt van den huijse gecoft hebben ende des soe sel ick dan den
sangmeesters voirsz. alle jairs geven ende vuijtreijcken wt mijnen goeden ende mijnen erfnamen nae
mijnre doot, alsoe lange als heer Ghijsbrecht Mast voerseijt leeft, die wairde vanden renten van zijnre
cappelrijen dat is sestien wilhelmus schilden tsiaers ende dan soe zullen die sangmeesters voernt
ontlast wesen van drien missen te doen doen alle weeck vanden getijde priesteren op mijn altair als
voirsz. is. Want soe is heer Gijsbrecht Mast voernt dair toe verbonden alle weke te doen drie missen
op mijn altair voersz. ende vergaet hij zijne missen te doen alle weke als voersz. is, soe zullen die
sangmeesters alsoe dicke ende menich werve als hij dair in verscinende is van drien missen te weke
te doen voer elck misse van hem nemen twee vlaemsche groten nae wtwijsinge zijnre fundacie. Ende
want dan heere Ghijsbrecht voorsz. mach ter memorie gaen wil hij ende die kerckmeesters van Sinte
Pieters kerck die gasthuijs meesters van Sinte Katrinen ende die heijlige geests meesters voerseijt
belast zijn mit memorien te geven van der eenre cappelrije alsoe lange als heren Gijsbrecht Mast
levet. Soe wil ick dan dat zij sullen wtreijcken den sangmeesters als lange als heer Gijsbrecht voornt
leeft, met dan ses pont comans paijment tsiaers. In manieren als dat heijlige geests meesters zullen
geven drie pont comans paijment tsiaers, die kercmeesters van Sinte Pieters anderhalff pont ende die
gasthuijs meesters van Sinte Katrijnen anderhalf pont comans paijment tsiaers, up twee termijnen
ende dagen des tsiaers als voersz. is. Ende naer heer Ghijsbrecht Mast voorsz. doot soe wil ick dat
die cappelrije geannulleert ende te nijet zij ende dat die goeden ende renten van sijnre cappelrijen
alheel comen sal ende gaen zullen tot behoef ende gebruijckinge des sanges der seven getijden in
der kerck voersz. in allen manieren als voersz. is eer ick besonderde of het Ghijsbrecht Mast onwillich
weesen woude ende met consent en mijn wille ende begeeren als ic hier voir begeert hebbe. Ende
voert soe wil ic dat mijn twee ornamenten, mijn missale ende mijn kelck die ick zelve hebbe doen
maken, gebruijcken zullen ende bezigen tot ewijgen dagen die getijde priesteren als zij hoir missen
doen up mijn altair voersz. ende andere nergent, ten wair dat ick die selve off mijn rechte lienvolger te
doen hadden buijten den tijden der voirsz. missen ende dan zoe zouden wijse mogen bezigen in
onsen huijsen tusschen tijden als ons des behoeff wair. Ende hier om ist voirt geordonneert dat die
goede luijden wten gerechte van Leijden diet nu sijn off hier namaels wesen zullen alle jairs op sinte
Pieters avont ad Cathedram die in toecommenden tijden comen zullen, dair toe kiesen ende nemen
zullen drie sangmeesters goede luijden die bij hoir consiccencieren alle zaken den voorseijde sange,
roerende ende angaende mede dat voorsz. is bewaren zullen ende alle tijt dair toe zetten seven
goede priesteren ende twee coralen die bequaem ende nut zijn te singen ende den dienst goeds dair
off te die doen die oick macht zullen hebben die priesteren ende choralen te vernuwen ende te
verwandelen alst hem dunct oirbair wezen nae hoire consciencien. In kennisse alre dese dingen zoe
hebbe ick Boudewijn van Zwieten voirsz. desen brieff bezegelt mit mijnen zegel van mijnre rechter
wetenheijt hier an gehangen. Ende om der meere zekerheijts wille soe heb ic Boudewijn voirsz.
gebeden den eerbaren scout, scepenen ende burgemeesters der stede van Leijden, want zij mede
hoir consent hier toe gedaen hebben dat zij alle zaken voorsz. confirmeren belieden ende besingen
willen ende doen houden als voorsz. is tot ewijgen dagen. Ende wij Florijs van Boschuijsen nu ter tijt
schout tot Leijden ende Wermbout Jansz., Aernt Heerman, Ghijsbrecht van Zwieten, Jacob van
Zonnevelt, Jacob Gerijtsz., Jan van der Graft, Heijnrick Harmansz. ende Jan Danelsz. die Bruijn nu
ter tijt scepenen in Leijden, Jacop Rijswijck, Clais van Boschuijsen, Jan van Zwieten ende Dirck die
Bruijn Pietersz. nu ter tijt burghemeesters tot Leijden, om des willen dat wij mit Boudewijn van
Zwieten voerscr. alle punten ende ordonnancie als voersz. is over gecomen zijn ende belieft hebben.
Soe hebben wij dair om geloeft ende loven mit desen brieve van onser stede weghe voirsz. voor ons
ende voor alle onse mede poorteren die nu zijn off hier namaels wesen zullen allen voorsz. punten in
allen manieren als voorsz. is van wairden te houden ende te doen houden onverbrecken sonder enich
weder seggen tot ewijgen dagen. Ende hebben dair om in kennisse der wairheijt desen brieff mede
bezegelt mit onsen stede zegel hier an gehangen die wij nu van onser stede wegen samentlijck
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gebruijcken. Ende om der meere zekerheijt wille zoe heb ick Florijs van Boschuijsen nu ter tijt scout
tot Leijden mijnen zegel an desen brieff gehangen in getugenisse der wairheijt. Ende om dattet mittet
gemeenen gerechte samentlijck ende eendrachtelijcken mit malkander, aldus mit Boudewijn voirsz.
over gecomen is, soe hebben wij Ghijsbrecht van Zwieten ende Jacob van Zonnevelt als scepenen
tot Leijden om bedewil van onsen gemenen gesellen voorsz. desen brieff open bezegelt voor hem
alleen ende voor ons mit onsen zegelen hier an gehangen. Ende deser brieve sijn twee alleens van
woirde te woirde sprekende ende des zoe heeft Boudewijn van Zwieten den eenen brief ende den
sangmeesters den anderen brief. Gedaen int jair ons heren duijsent vierhondert drie ende veertich
upten vijftienden dach in meije.
Nr. 6 folio 8v. d.d.
Dito een transfix upten fundacie brieff doirsteken.
Akte in het Latijn.
Nr. 7 folio 9 d.d.
Dit staet gescreven upten rugge vanden fundacie brieff.
Alsoe Boudijn van Zwieten gegeven hadde tot den sange als dese fundacie wel verclairt die hij
bewijst hadde mit anderen renten, soe heeft hij dair off gelosset op Onser Vrouwen dach conseptio in
den jaere van negen ende veertich, vier ende twintich scellinc goets gelts ende ses scellinc vier
penningen paijments die bewijst staen inder fundacie op dat huijs dat Andries de Pijper plach toe te
behoren in Sinte Pieters Kercstege op den hoeijck. Ende heeft dair off voldaen den sangmeesters als
Gerijt van Oestgeest, Wermbout Nannensz. ende Jan Woutersz. Item noch heeft hij off gelosset
twintich groot die bewijst staen op Heijnrick Camerlincx huijs in den Dieffsteghe.
Nr. 8 folio 9v. d.d. 09-06-1440
Wij Aernt Jan Goedensz. ende Andries Costijnsz. scepenen in Leijden oirkonden dat voir ons quamen
die vier poertmeesters alse Florijs Paedzensz. van Zonnevelt, Gerijt van Oestgeest, Willem Heerman
ende Sijmon Vrederic Willemsz. ende loveden van der stede wege Machtelt Zegers te waren Aelwijn
Claisz. huijs ende erve gelegen in die Bornsteghe, jair ende dach als recht is ende allen commer of te
doen die dair nu ter tijt up staet, sonder twie scellingen goets gelts tsiaers mitten houde. Ende alle
ander brieve ende renten sellen of wesen ter scepenen scattinge. Welck huijs ende erve vercoft wort
bij den poortmeesters voersz. alsoe him dat mit recht an gedinget wort van den ghenen die brieven
sprekende hadden op Aelwijn voorsz. Ende heeft Machtelt Zegers voersz. angenomen voer viertich
scellingen tsiaers die sij zelve dair op staende hadde wanttet met gelden en mocht alsoet vervallen
lach ende was laten leggen voerden pacht. Ende mit deser bewijsinge lieden hun die poortmeesters
van der stede wegen voorsz. hier of voldaen ende betaelt den lesten penninc mit den eersten. In
oirkonden desen brieve besegelt mit onsen zeglen. Int jair ons heren duijsent vierhondert ende
veertich opten derden dach in junius.
Nr. 9 folio 9v. d.d. 20-02-1465.
Een brief van £ 2 hollants tsiaers staende up Pieter Allertsz. huijs ende erve, staende in de
Bornstege an die Oude veste.
Wij Dirck van Zijl Jansz. ende Pieter Florijs Asselijnsz. scepenen in Leijden oerkonden dat voer ons
quam Claes Zegersz. ende geliede dat hij Geertruijt Claes dochter mit Aernt die Rijge Jansz. hoir man
te mede gave gegeven heeft twee pont hollants comans paijments tsiaers die Clais voorsz. staende
heeft op Pieter Allertsz. huijsinghe ende erve gelegen in die Bornstege ende op die Oude veste ende
verschijnen alle jair tot Voerschoten ende Valckenburger marcten. Ende dese voorsz. huijsinge ende
erve heeft belegen an die een sijde Thonis Jansz. die tapper ende an die ander Pieter Allertsz.
voorsz., streckende voir wt die Bornstege afte an die Oude vest. Ende Claes Zegersz. voersz. lovede
Geertruijt ende Aernt hoir man voernd. dese voorsz. twee pont hollants comans paijments tsiaers vrij
te waren jair ende dach als recht is ende alsmen vrije renten up huijsen ende erve schuldich is te
waren. Ende Clais voorsz. gaf over ende schout quijt Geertruijt ende Aernt hoir man voorsz. alle
recht, eijgendom ende toeseggen, dat hij an dese voorsz. twie pondt comans paijments tsiaers te
seggen gehadt macht hebben tot desen dage toe. In oerkonden desen brieve besegelt mit onsen
zegelen. Int jair ons heren duijsent vier hondert vijf ende tsestich upten drie ende twintichsten dach in
februario.
Nr. 10 folio 10 d.d. 20-10-1465.
Een brief upten voorsz. brief doorsteken.
Wij Gerijt Rijswijck ende Willem van der Does scepenen in Leijden oirkonden dat voor den gerechte
quam Aernt die Riege ende gaff over die percuratoers vanden seven getijden in Sinte Pieters kerck
tot Leijden alse Jan van der Graft, Willem van Oestgeest ende Claes van Leijden totter zeven getijden
behoef twie scepenen brieve daer dese brief doirsteecken is, mit recht ende mit vonnisse alse recht
is. Ende scepenen wijsden die percuratoers van den seven getijden voorsz. of diet namaels wesen
zullen dair mede te winnen ende te verliesen in allen schijn oft Aernt die Riege voersz. zelve wair.
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Ende wairt dat die renten inden voorsz. principalen brieff begrepen bij Aernt voorsz. ijet becommert of
belast wair boven den inhouden vanden principael brieff voorsz., dat gelovede Aernt die Riege
voorsz. op te rechten ende te beteren. In oerkonden desen brieve bezegelt mit onsen zegelen. Int jair
ons heren duijsent vierhondert vijf ende tsestich upten twee ende twintichsten dach in octobrij.
Nr. 11 folio 10v. d.d. 19-07-1465.
Een brief van £ 1 tsiaers up een huijs in Sinte Jorijs stege, noch 14 sc. tsiaers op een huijs
inde selve steghe, noch 4 sc. 4 penn. tsiaers inde selve stege, noch 2 sc. opten Rijn, noch £ 1
tsiaers in Jans Vos stege, alle comans paijments mitten houde.
Wij Dirck van Zijl Jansz. ende Pieter Florijs Asselijnsz. scepenen in Leijden oerkonden dat voer ons
quam Pieter Butewech Danels zoon ende geliede dat hij vercoft heeft die sangmeesteren van den
seven getijden die men dagelicx hout ende singet in Sinte Pieters kerck tot Leijden, alse Jan van der
Graft, Willem van Oestgeest ende Claes van Leijden, sulcke renten staende op huijsen ende erven
binnen der stede van Leijden ende verschijnende alle jair tot Voerscoten ende Valckenburger marcten
als hier nae volgen ende bescreven staen. Eerst een pont hollants comans paijments tsiaers mitten
houde, staende op een huijsinge ende erve in Sinte Jorijs stege toebehorende Jan Pieters zoon ende
Jan Maechtgen ende heeft belegen an die een zijde Clais Clais Jacopsz.sz. ende die ander sijde die
steghe, streckende voor vuijt Sinte Jorijs stege after an Ghijsbrecht van Langeraer cameren. Item
viertien scellingen comans paijments tsiaers mitten houde, staende op een huijs ende erve in Sinte
Jorijs stege voerscr. toebehorende Jacop Jansz. ende heeft belegen an die een zijde die stege ende
an die ander zijde Josep Aerntsz., streckende voir vuijt Sint Jorijs stege after an Ghijsbrechts voersz.
cameren. Item vier scellingen ende vier penningen comans paijments tsiaers mitten houde, staende
op een huijs ende erve in Sinte Jorijs stege voorsz. toebehorende Gerijt Pieter Hazensz. ende heeft
belegen an die een zijde Clais Robbrechtsz. ende an die ander sijde Heijnric die Stien, voere
streckende voir wt Sinte Jorijs stege after an Dirc van Alcmaden erve. Item twie scellingen comans
paijments tsiaers mitten houde staende op een huijs ende erve upten Rijn gelegen toebehorende
Marck Aelbrechtsz. ende heeft belegen an die een zijde Aernt Willemsz. ende an die ander sijde
Aernt Jansz., streckende voir wtten Rijn after an coman Clais erve. Item een pondt hollants comans
paijments tsiaers mitten houde staende op een huijs ende erve dat gelegen is in Jans Vos stege
toebehorende Wijburch Jan Zuermonts wedewij ende heeft belegen an die een sijde Vranck
Willemsz. ende an die ander sijde IJsbrant Florijsz. streckende voir vuijt Jans Vos steghe after aen
Matheus van Berendrechts erve. Ende Pieter Butewech Danelsz. voorsz. lovede den sangmeesteren
voornt. of diet namaels wesen zullen totten vorsz. zeven getijden ende sange behoef alle dese
voorsz. renten mitten houde, vrij te waren jair ende dach alse recht is ende alsmen vrij eijgen renten
mitten houden op huijsen ende erven schuldich is te waren. Ende van desen cope beliede hem Pieter
Butewech Danelsz. voorsz. wel voldaen ende betaelt den lesten penninck mitten eersten. In
oerkonden desen brieve bezegelt mit onsen zegelen. Int jair ons heren duijsent vierhondert vijff ende
tsestich up ten negentienden dach in julio.
Nr. 12 folio 11v. d.d. 20-12-1440,
Een brief van een gouden coervorster rijnsche gulden tsiaers, staende op Dirc Gerijtsz. huijs
ende erve int Noorteijnde.
Wij Ghijsbrecht van Zwieten ende Dirck Coen Gerijtsz. scepenen in Leijden oerconden dat voer ons
quam Dirc Dircxz. die priester ende geliede dat hij vercoft heeft die percuratoers van den zeven
getijden in Sinte Pieters kerck tot Leijden totter getijden behoef eenen gouden coervorster rijnsche
gulden of paijment hoire wairde tsiaers. Te betalen alle jair tot Kersavont. Te versien ende staende op
Dircx voorsz. huijs ende erve gelegen int Noorteijnde ende heeft belegen an die een sijde Gerijt
Jacop Cellensz. ende an die ander sijde Claes Harman cuijpersz., streckende voer van der straet
after an Pieter Pole erve. Ende Dirck voorsz. lovede die percuratoers van den seven getijden voirsz.
of diet namaels wesen zullen totter getijden behoeff dese voersz. renten vrij te waren jair ende dach
alse recht is ende alsmen vrij renten sculdich is te waren. Ende dat up die voersz. huijs ende erve niet
meer renten en staen dan drie penningen goets gelts tsiaers mitten houde ende dese voirsz. rijnsche
gulden tsiaers. Voort soe belieden hem Dirck voersz. hier off wel voldaen ende betaelt, den lesten
penninck mitten eersten. In oerkonden desen brieve bezegelt mit onsen zegelen. Int jaer ons heren
duijsent vierhondert negen ende veertich upten negen ende twintichsten dach in decembrij.
Nr. 13 folio 13 d.d. 27-01-1440.
Een brief van eenen halven gouden bourgondische schilt up een huijs ende erve staende
inden boegaert.
Wij Aernt Jan Goedensz. ende Jan van Zijl Claisz. scepenen in Leijden oerkonden dat voer ons
quamen Willem Vranckensz., Leenairt Willems zoen, Jan van Bograven ende Gerijt Willemsz. ende
gelieden dat zij vercoft hebben mit gesamender hant ende elcx voer all Willem van Leewen eenen
halven gouden philips boirgont schilt voer desen tijt geslegen, off paijment hoere waerde tsiaers. Te
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betalen alle jaere totten Heijligen Dertienen dage. Te versien ende staende up dat huijs ende erve dat
zij staende hebben inden boegaert ende hun an bestorven is van Jan Willemsz. van Aken ende Alijt
sijnen wijve. Ende heeft belegen an die een sijde Machtelt Reijntges wedewij ende an die ander sijde
Gerijt Heijnricxz., streckende voer van der straet after an Gerburch Jacob Ghelmers wedewij huijs
ende erve. Ende Willem, Lenairt, Jan ende Gerijt voersz. loveden Willem van Leewen voersz. dese
voerscreven renten te waren jair ende dach alse recht is ende alsmen vrij renten sculdich is te waren.
Ende Willem, Lenairt, Jan ende Gerijt voersz. loveden elcx den anderen hier off schadeloes te
houden. Voort soe lieden zij hun hier off voldaen ende betaelt den lesten penninc mitten eersten. In
oerkonden desen brief bezegelt mit onsen zeglen. Int jair ons heren duijsent vierhondert ende viertich
upten zeven ende twintichsten dach in januario.
Nr. 14 folio 13v. d.d. 20-01-1508.
Een sceijdinge tusschen den heijligen geest ende de seven getijden roerende van 22½ sc. 7
penn. hollants goets gelts tsiaers mitten houde, staende up Heijnric van Oudtsorens ende Erm
upte Hogewoert daer elc die helft of heeft.
Wij Clais Hugensz. ende Pieter Pieter Reijmbrantsz.sz. scepenen in Leijden oerconden dat voer ons
quamen die heijlige geest meesteren tot Leijden alse Aelwijn Pietersz., Dirck Aerntsz., Adriaen
Florijsz. van Adrichem ende Jorijs Jansz. bij consent ende goetduncken vanden gerechte ende
bekenden van des heijligen geests wegen voer hem ende voer den ghenen die namaels heijlige geest
meesteren wesen zullen, alse dat in des heijlige geest kiste staende in des heijligen geest huijs, is
een doese mit twie scepenen brieven, die eene doer den anderen gesteken ende sijns gans gave
ende ongeraseert ende ongequetst in segelen ende in staerten. Inhoudende ende luijdende als hier
nae bescreven staet: Wij Reijmbrant Vinck ende Sijmon Willemsz. scepenen in Leijden doen condt
allen luden dat voer ons quam Jan Geret Heijmansz.sz. ende geliede dat hij vercoft heeft Arst Dircxz.
twie ende twintich scellingen ende zeven penningen goets gelts tsiaers mitten houde op Heijnricxz.
huijs ende erve van Oudtsorne op die Hogewoert. Dat belegen heeft an die een sijde Willem Heijn
saligen zoon ende an die ander sijde Danel Hubrechtsz. Te betalen alle jair tote Voerscoter marct
ende te Valckenburger marct. Ende Jan belooft Aerst dese renten voorsz. te waren jair ende dach
alse recht is. Ende Jan beliedt him betaelt den lesten penninc mitten eersten. In oerkonde desen
brieve bezegelt mit onsen zegelen. Gegeven int jair ons heren 1300 twee ende tsestich up Sinte
Mathijs dach. Wij Jacop van Noorde ende Willem Bort scepenen in Leijden oerkonden dat voir
gerechte quam Reijmburch Willem brouwers wedewij mit hoirs gecoren voochts hant ende Anthonis
Willemsz. hoir zoen ende gaven samentlijc over die heijlige geest meesteren van Leijden als Gerijt
Mouwerijns zoon, Claes Jan Claisz., Dirck Gerijtsz. ende Bertelmees Dircxz. tot des heijligen geests
behoeff die helfte van eenen scepenen brief dair desen brief doirsteken is mit recht ende mit vonnisse
alse recht is. Ende scepenen wijsden die heijlige geest meesteren voorsz. dair mede te winnen ende
te verliesen in allen schijn oft Reijmburch ende Anthonis voersz. selver waren. In oerkonden desen
brieve besegelt mit onsen zegelen. Int jair ons heren duijsent vierhondert ende tsestich upten vijften
dach in januario. Aldus onder geteijckent Johannes ende soe als dese voersz. brieve inhoudende zijn
twie ende twintich scelling ende seven penninck hollants goets gelts tsiaers mitten houde, staende op
Heijnricx van Oudtsorens huijs ende erve op die Hogewoerdt dat Pieter Butewech Gerijt Lamsz. plach
toe te behoren. Welck voorsz. huijs ende erve gesplittet is an twie huijsinge ende erven. Te weten
dattet een huijs ende erve nu ter tijt heeft ende toebehoort Aernt Jansz. van Outwijck ende dat ander
huijs ende erve heeft ende toebehoert Jan Gillisz., mits welck splittinge ende sceijdinge van den
voorsz. twie huijsen ende erven die voorsz. twie ende twintich scellingen seven penningen hollants
goets gelts tsiaers mitten houde oick gesplittet ende gesceijden zijn. Dats te weten dat vanden
voorsz. renten staende up Aernt Jansz. huijs ende erve voorsz. belopen elff scellingen ende vierdalve
penningen hollants goets gelts tsiaers mit half den houden die den heijligen geest dair up heeft ende
dat die zeven getijden in Sinte Pieters kerck binnen Leijden staende hebben up Jan Gillisz. voorsz.
huijs ende erve elff scellingen ende vierdalve penninc hollants goets gelts tsiaers mit half den houde.
Die den zeven getijden an gecomen zijn van Boudewijn van Zwieten zaliger gedachten. Soe ist dat
die heijlige geest meesteren inden name als boven up die een zijde ende die zeven getijde meesteren
in Sinte Pieters kerck alse Dirck van der Boechorst, Volkert Roelofsz. ende Aernt Heerman bij
consent ende goetduncken van den gerechte voer hem ende voor den ghenen die namaels zeven
getijde meesteren wezen sullen op die ander zijde, bekenden dat zij mit deser splittinge ende
sceijdinghe vanden voorsz. twie ende twintich scellingen zeven penninc hollants goets gelts tesamen
mitten houde, minlick ende vriendelick gesceijden zijn inder manieren voorsz. ende dat elck die
voorsz. renten up brieven ende ontfangen zullen vanden huijse ende erve dair elck an ende bewesen
is gelijck voirsz. staet. Ende waert dat die seven getijde meesteren van Sinte Pieters kerck voorsz.
diet nu zijn ende namaels wesen sullen die voersz. principalen brieff tot eniger tijt in hoer rechte
behoeffden ende te doen hadden. Soe geloveden die heijlige geestmeesteren voersz. van des

Dit document is afkomstig van www.hogenda.nl

Klik hier voor het totale register van Hogenda bronnen.

voorsz. heijlige geests weghen voir hem ende voor den ghenen diet namaels wezen zullen die
voersz. principalen brieff den seven getijde meesteren voorsz. tot alre tijts voerschijn te brengen ende
in horen handen te leveren omme hoir recht geëijndt sal wesen, dat alsdan die seven getijden
meesteren sculdich ende gehouden zullen wezen die voorsz. principael brieve den voersz. heijlige
geest meesteren dan vrij ende onbecommert weder over te geven ende te leveren in bewaring tot des
heijlige geest ende den voorsz. seven getijden behoeff, in manieren ende voerwaerden boven
gescreven. In oerkonden desen brieve bezegelt mit onsen zegelen. Int jair ons heeren duijsent ende
vijfhondert upten acht ende twintichsten dach in januario.
Nr. 15 folio 14 d.d. 02-03-1440.
Een brief van 10 sc. hollants paijments tsiaers ter lossinge, staen op Clais Claesz. 2 cameren
in Levendeel.
Kanttekening: Dese 10 sc. hollants siaers zijn ofgeschat bij die vande gerechte van Leijden.

Wij Gherijt van Oestgeest ende Willem Heerman scepenen in Leijden oerkonden dat voer ons quam
Claes Claesz. ende geliede dat hij gegeven heeft voer hem ende sijnen wijve in testament ende in
rechter aelmissen den procuratoers van den seven getijden in Sinte Pieter kerc geset van den
gerechte van Leijden alse Jacob van Zonnevelt, Jan van der Graft ende Dirck Coen Gherijtsz. off die
namaels procuratoers wesen sullen om die seven getijden alle dage mede te singen in der kerck
voersz. tien scellingen hollants comans paijments tsiaers. Te betalen alle jair tot Heijliger misse.
Welcke thien scellingen tsiaers voorsz. men versien sal op die twie cameren mit horen erven die
Claes voersz. aende heeft in Levendeel. Ende heeft belegen an die een zijde Clais Claesz. ende an
die ander sijde Pieter Claesz. In voerwaerden dat Claes Claesz. off sijnen nacomelingen dese voirsz.
renten vrijen ende lossenen mach mit achte ponden paijments voersz. in hoeftgelde ende mit sulcken
renten als dan op verschenen zijn naden beloop van der tijt. Ende wairt oeck dat die seven getijden
tot eniger tijt off gelaten worde alle dage te singen in Sinte Pieters kerck voersz., zoe souden Claes
Claesz. off zijnen nacomelingen weder anvairden ende ongehouden wesen van den renten voersz.
Ende wairt oick dat Claes Claesz. off sijnen nacomelingen dese renten off gelossent hadden als
voersz. is ende die getijden alle dagen inder kerck niet gesongen en wordde, soe soude Clais Claesz.
off zijnen nacomelingen sijn hooftgelde dair hij die renten mede gelossent hadde weder verhalen an
alle die goeden die hij vinden conden dat gecoft waren mitte achte ponden voorsz. die van Clais
Claesz. off sijnen nacomelingen ontfangen waren als van der lossinge voorsz. Wairt oick dat Claes
Claesz. of sijnen nacomelingen gheen goet vinden en conden dat mit die achte ponden voorsz. gecoft
wair, soe loven wij Heijnric Heijnricxz., Aernt van Rollant, Wermbout Nannensz. ende Gerijt die
goutsmit als kerckmeesteren van Sint Pieters bij goetdencken van den gerecht ende rijckdom van der
prochij voersz. Claes Claesz. ende sijnen nacomelingen dat te verhalen an alle die goeden die die
kerck voorsz. heeft of namaels crijghen sal moegen. In oerkonden desen brieff besegelt mit onsen
zegelen. In jaer ons heren duijsent vier hondert ende veertich upten anderen dach in maerte.
Nr. 16 folio 15 d.d. 01-06-1462.
Een brief van £ 3 hollants paijments tsiaers staende up een huijs ende erve up ten nuwen Rijn.
Wij Florijs Heerman ende Willem van Oestgeest scepenen in Leijden oerkonden dat voer ons quamen
Jacop van Zonnevelt ende Jan van Zonnevelt gebroeders, Roeloff Sijmonsz., Jorijs Pietersz. als
voocht van Lijsbet Sijmon Vredericx dochter zijn wijff, Pieter Butewech Hugensz. als voocht van
Baerte Sijmon Vredericx dochter sijn wijff ende Lenairt Willems als voocht van Pieternelle Sijmon
Vredericx dochter sijn wijff ende bekenden dat Florijs Paedzensz. van Zonnevelt hoer alre vader ende
oude vader, mit eenen scepenen brieff van Leijden in rechten testamente voer hem ende voer Jan
Aicht zijn wijff gegeven gehat heeft den zeven getijden in Sinte Pieters kerck tot Leijden om alle dage
te singen die zeven getijde inder voersz. kerck drie pont hollants comans paijment tsiaers. Ende dat
versekert up sijn huijs ende erve gelegen up ten Nuwen Rijn tusschen Dammas Ghijsbrechtsz. huijs
ende erve an die een sijde ende Jacop Heijnricxz. wedewij hoer huijs ende erve an die ander sijde. In
voerwaerden dat Florijs Paedzen zoen of zijn nacomelingen die voorsz. renten soude moghen
lossenen mit vijff ende veertich pont paijments in hooftgelde ende mit sulcken renten als dair off
verschenen zouden wezen naden beloop van der tijt, gelijck den zelven brief dat wel vorder inhout
ende begrijpt. Welcke brief die voorsz. personen als erfnamen van Florijs Paedzensz. van Zonnevelt
voersz. vanden procuratoers vanden zeven getijden weder nae hem genomen ende ontfangen
hebben om dat die voersz. renten off ende te nijet wezen zullen van der voorsz. huijsinge ende erve.
Ende desgelijcx soe heeft Agniese Florijs Paedzen zoons dochter zaliger gedachten den seven
getijden voersz. oeck gegeven een pont paijments tsiaers dat den seven getijden voorsz. niet
bewesen en is. Soe ist dat Jacob, Jan, Roeloff, Jorijs, Pieter Butewech ende Lenairt voersz.
bekennen dat zij voer dese voorsz. vier ponden paijments tsiaers die procuratoers vanden seven
getijden alse Claes Claes Willems zoonsz., Gerijt Mouwerijnsz. van Leijden ende Dirck Hugen zoen
van der Burch totter voersz. getijden behoeff om die alle dage in der voorsz. kercke te singen, weder
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gegeven ende bewijst hebben sulcke renten mitten houde als zij staende hebben op cameren ende
horen erven gelegen in Claes Tierloots steghe ende op een erve gelegen op Jan van den Wouden
graft gelijck als hier nae bescreven staet. Eerst up Florijs Jacopsz. camer ende hoer erve gelegen in
Clais Tierloots stege naist Allert Woutersz. poort vijftien scellingen eenen penninc paijments tsiaers
mitte houde. Item op Florijs Jacopsz. camer mit hoire erve daer an staende seventien scellingen
paijments tsiaers mitten houde. Item noch up Florijs Jacobsz. voorsz. camer mit hoer erve dair naest
staende opten hoeck van der stege zeventien scellingen eenen penninc paijments tsiaers mitten
houde. Welcke drie cameren mit horen voersz. (erven) belegen hebben an die een zijde Allert
Woutersz. ende an die ander sijde die graft mitter straet die daer onder gaet, streckende voer van der
straet after an Gerijt Butewechs erve. Item up Gerijt Butewechs voersz. erve sestien scellingen ende
negen penningen paijments tsiaers mitte houde ende heeft belegen an die een zijde Florijs Jacopsz.
voernt. mit sijn cameren ende horen erven ende an die ander zijde Gerijt Butewech voornt. mit een
ander erve, streckende voer wt die graft after an Allert Woutersz. erve. Ale alle dese voorsz. renten
selmen betalen alle jair tot Voerschoten ende Valckenburger marcten. Ende Jacop, Jan, Roeloff,
Jorijs, Pieter ende Lenairt voorsz. loveden die procuratoers vanden zeven getijden voorsz. ende diet
namaels wesen zullen totter voersz. getijden behoeff dese voersz. renten vrij te waren jair ende dach
als recht is ende alsmen vrije renten mitten houde schuldich is te waren. Ende alsoe dese voersz.
perchelen van den renten belopen vijff scellingen elff penningen paijment tsiaers meer dan drie pont
paijments tsiaers die zij den seven getijden voersz. gegeven ende bewesen hebben, soe is te weten
dat Jacop, Jan, Roeloff, Jorijs, Pieter ende Lenairt voorsz. dair voer ontfangem hebben vanden seven
getijden voersz. vijff pont achtien scellingen vier penningen paijments. Ende belieden hem daer of wel
voldaen ende betaelt den lesten penninck mitten eersten. Voort sijnt voerwairden waert dat die zeven
getijden tot eniger tijt of gelaten worden alle dage te singen inder kerck voersz., soe sellen die voorsz.
drie pont paijments tsiaers dan weder comen an die voersz. personen ende horen erven ende
nacomelingen. Te weten an Jacop van Zonnevelt een derdendeel, an Jan van Zonnevelt een
derdendeel ende an Sijmon Vredericx voersz. kinderen een derdendeel. Ende waert dat die voersz.
drie pont paijments tsiaers vercoft, vervreemt off verantert waren, soe sellen die voorsz. personen
hoir erven ende naecomelingen hem versien ende verhalen an alle die goeden die die seven
ghetijden voersz. nu ter tijt hebben off hier namaels vercrijgen moegen, roerende ende onroerende
wair die gelegen zijn. In oerkonden desen brieve besegelt mit onsen zegelen. Int jair ons heren
duijsent vierhondert twie ende tsestich opten eersten dach in junio.
Nr. 17 folio 16v. d.d. 23-04-1440.
Een brief van een pont hollants tsiaers staende up Gijsbrecht van Zwietens huijs ende erve
gelegen up te Volres graft.
Kanttekening: Item dese brieff is of gelost ende te niet gedaen in anno 1500 zeven ende twijntich den 16e novembris ende is
weder.

Wij Jan Renier Ghijsbrechtsz. ende Bueckel Heerman scepenen in Leijden oerkonden dat voer ons
quam Ghijsbrecht van Zwieten ende geliede dat hij gegeven heeft voer him ende voer zijnen wijve in
testament ende in rechter aelmissen den procuratoers van den zeven getijden in Sinte Pieters kerck
geset vanden gerechte van Leijden alse Jacop van Zonnevelt, Jan Jan Eversz.sz. ende Claes Claes
Willemsz.sz. off die namaels procuratoers wezen zullen om die zeven getijden alle dage mede te
singen inder kercken voersz. een pont hollants comans paijments tsiaers. Te betalen alle jair tot Alre
Heijligen daghe. Te versien ende staende op Ghijsbrecht van Zwietens huijs ende erve gelegen up
die Volresgraft. Ende heeft belegen an die een sijde die steghe die dair onder gaet ende an die ander
zijde Gerijt die scemaker. In voerwaerden dat Ghijsbrecht voersz. of sijn nacomelingen dese voersz.
renten vrijen ende lossenen mach mit vijff gouden engelsche nobelen tsuck wegende vijftalven
engels, of paijment hoire wairde, in hooftgelde ende mit sulcken renten als dair off verschijnen naden
beloep vanden tijt. Ende wairt oeck dat die zeven getijden tot enigher tijt of gelaten wordden alle dage
te singen in Sinte Pieters kerck voorsz., zoe souden Ghijsbrecht of zijnen nacomelingen voorsz.
weder anvairden ende ongehouden wesen vanden renten voersz. Ende wairt oeck dat Ghijsbrecht
voorsz. of zijnen nacomelingen voorsz. dese renten of gelossent hadde als voorsz. is ende die
getijden alle dage inder kerck voorscr. niet gesongen en worden als voorsz. is, soe zoude Ghijsbrecht
voirsz. off zijnen nacomelingen zijn hooftgelden dair hij die renten mede gelossent hadde weder
verhalen an alle die goede die hij vinden conde dat gelost waren mitten vijf nobelen voersz. die van
Ghijsbrecht of van sijnen nacomelingen voorsz. ontfangen waren als vander lossinge voorsz. Ende
warent dat Ghijbrecht voersz. off sijnen nacomelingen ghien goet vinden en conden dat mit die vijf
nobelen voersz. gecoft waer, soe loven Wermbout Nannensz., Heijnrick Heijnricxz., Jan Boomtgen
ende Pieter Dircxz. als kercmeesters van Sinte Pieters bij goet duncken van den gerechte ende
rijckdom vander prochij voersz. Ghijsbrecht van Zwieten of zijnen naecomelingen dat te verhalen an
alle die goede die die kerck voersz. heeft of namaels vercrijgen sal moegen. In oerconde desen
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brieve bezegelt mit onsen zeglen. Int jair ons heren duijsent vier hondert ende viertich upten drie ende
twintichsten dach in aprille.
Nr. 18 folio 17 d.d. St.Lambrechts avond 1444.
Een brief van 10 comans groten tsiaers staende up Heijnric Woutersz. huijs ende erve over
tHoff.
Wij Florijs Claes Willemsz.sz. ende Dirck Coen Gerijtsz. scepenen in Leijden oerconden dat voor ons
quam Heijnrick Woutersz. ende geliede dat hij gegeven heeft voer hem ende voer sijnen wijve in
testament ende in rechte aelmissen den procuratoers vanden seven getijden in Sinte Pieters kerck
geset vanden gerecht van Leijden alse Wermbout Nannensz., Jan Claisz. ende Jan Pieter Clarensz.
of die namaels procuratoers sullen wesen om die zeven getijden alle dage mede te singen inden
kerck voersz. tien comans groot tsiaers. Te betalen alle jaer tot Alre Heijligen dage. Te versien ende
staende up dat huijs ende erve dat Heijnrick voorsz. staende heeft over tHoff. Ende heeft belegen an
die een zijde meester Engebrecht IJsbrantsz. ende an die ande zijde Braem Pietersz., streckende
voer van der straet after an Jan Heijnric Harmansz. erve. In voerwairden wair dat zaicke dat die seven
getijden tot eniger tijt off gelaten worden alle dagen te singen in Sinte Pieters kerck voersz., zoe
soude Heijnrick voersz. off zijnen nacomelingen dese voersz. renten weder anvairden ende zullen
dair off ongehouden wesen vanden renten voersz. In oerkonden desen brieve bezegelt mit onsen
zegelen. Int jair ons heren duijsent vierhondert vier ende veertich up Sinte Lambrechts avondt.
Nr. 19 folio 18 d.d. 31-03-1442.
Een brief van 30sc. paijments tsiaers staende up Jan van Elstgeest huijs up te Maren.
Wij Gherijt van Oestgeest ende Willem Heerman scepenen in Leijden oerkonden dat voer ons quam
Jan van Elstgeest ende geliede dat hij vercoft heeft den procuratoers vanden zeven getijden in Sinte
Pieters kerck alse Jacob van Zonnevelt, Jan van der Graft ende Dirck Coen Gerijtsz. totten zeven
getijden behoeff dertich scellinck hollants comans paijment tsiaers mit halff den houde up Jan van
Elstgeest voersz. huijs ende erve, gelegen up tie Maren. Ende heeft belegen an die een zijde Willem
Gerijtsz. ende an die ander zijde Jan Jacobsz., streckende voer wter Maren after an Willem Gerijtsz.
erve. Welcke renten voorsz. men betalen sal alle jair upten eersten dach van aprille. Ende wairt dat
Jan voorsz. desen voorsz. rente jairlicx niet en betaelde opten dach voersz., soe sellen die
procuratoers voersz. die nu sijn off namaels wesen zullen dese voersz. renten alle jair verhalen up
alle Jans voerscr. goeden dairt den procuratoers best genoegen sal, roerende ende onroerende waer
die gelegen zijn. Ende Jan van Elstgeest ende Dirck Ghijsbrechtsz. loveden mit gesamender hant
ende elcx voer al den procuratoers of die namaels procuratoers wesen zullen dese voorsz. renten te
waren jair ende dach alse recht is ende alsmen vrije renten schuldich is te waren. Ende Jan voersz.
lovede Dirck voorsz. hier off schadeloes te houden. Voert soe liede hem Jan van Elstgeest voersz.
hier of well voldaen ende betaelt, den lesten penninc mitten eersten. In oerkonden desen brieve
besegelt mit onsen zegelen. Int jair ons heren duijsent vierhondert twie ende veertich opten lesten
dach van marte.
Nr. 20 folio 18v. d.d. 15-02-1455.
Een brief van een pont paijments tsiaers staende up Clais Jacobsz. huijs ende erve in Sinter
Nijclaes stege.
Wij Gerijt Rijswijck ende Jacop van Noorde scepenen in Leijden oerkonden dar voor ons quam Claes
Jacopsz. ende geliede dat hij vercoft die procuratoers ende getijde meesteren van den zeven getijden
in Sint Pieters kercke tot Leijden als Willem Heerman, Wermbout Nanensz. ende Jan Aelwijnsz. totten
voersz. zeven getijden behoeff een pont hollants comans paijments tsiaers. Te betalen (alle) jaire tot
Sinte Pieters dage ad Cathedram, dair of den eersten termijn verschijnen sal tot Sinte Pieters daghe
ad Cathedram naestcomende sonder een. Te versien ende staende up Claes voorsz. huijs ende erve
gelegen in Sinter Nijclaes steghe. Ende heeft belegen an die een sijde Jan Baertsz. ende an die
ander sijde Dirck Hobbensz., streckende voor van der straet after an Jacop Willemsz. erve. Des sijn
voorwairden alsoe dicke als dit voorsz. huijs ende erve comt in coop of in besterfte, soe selment tot
elcken reijse vervoerhuijren mit half den renten voirsz. gelijcke oft mitten houde wair. Ende Clais
voorsz. lovede die procuratoeren ende getijde meesteren voersz. totten voorsz. getijden behoeff dese
renten inder manieren ende voorwairden voorsz. vrij te waren, jair ende dach alse recht is ende
alsmen vrij renten schulduch is te waren. Voort soe beliede hem Clais voersz. hier of wel voldaen
ende betaelt, den lesten penninck mitten eersten, mits zeventien pont comans paijment die Clais
voernt dair of ontfangen heeft. In oerkonden desen brieve besegelt mit onsen zegelen. In jaer ons
heeren duijsent vier hondert vijfendevijftich upten vijftienden dach in februario.
Nr. 21 folio 19 d.d. 02-05-1454.
Een brief van der huijsinge ende erve staende in de Scoelstege die Boudewijn van Zwieten tot
een pont gemaict heeft.
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Wij Willem Heerman ende Sijmon van den Woude scepenen in Leijden oerkonden dat voer ons quam
heer Ghijsbrecht Mast priester mit zijns gecorens voochts hant ende beliede hem van den seven
getijde meesteren in Sinte Pieters kerck tot Leijden alse Jacop van Noorde, Wermbout Nannensz.
ende Jan Aelwijnsz. van der getijden wegen voersz. wel voldaen ende betailt, den lesten penninc
mitten eersten van sulck renten als die zeven getijden voorsz. heeren Ghijsbrecht voorsz. tot sijnen
lijve jairlicx schuldich sijn wt te reijcken van der huijsinge ende erve staende in die Scoelsteghe die
Boudewijn van Zwieten tot eene proven gemaict heeft dair heer Ghijsbrecht voirsz. besitter off is ende
die selve proven gegeven ende beset heeft anden zeven getijden voorsz. Ende heer Ghijsbrecht Mast
voorsz. scelt den seven getijden voirsz. vanden voirsz. rente volcomelijck ende geheelijck quijt sonder
enighe antalinge off ansprak dair om te doen off te doen doen mit enigen recht tsij geestelijck of
wairlijck. Voer welcke renten voorsz. heer Ghijsbrecht voernt bekende dat die zeven getijden
meesteren voorsz. hem gegeven ende bewijst hebben te bewoenen zijn leven lanck die huijsinge
ende erve die die seven getijden voorscr. staende heeft op Sinte Pieters Kercgraft. Ende heeft
belegen an die een sijde Ghijsbrecht van Zwieten ende an die ander sijde Griete Peter Danels zoens
wedewij, streckende voer wter graft after an Gerijt scemakers erve. Ende heeren Ghijsbrecht voorsz.
gelovede den seven getijde meesteren voersz. ende bekende dattet voerwaerden zijn dat hij sijn
leven lang die voersz. huijsinge ende erve staende sal houden op sijnen costen, in rake, in dake, in
strate, in plate ende anders dat den voersz. huijse toebehoert alse redelick ende weselic is. Ende dair
up staet den heijligen geest een pont paijments tsiaers ende die cappellanen tSinte Pieters een pont
paijments tsiaers. Ende die ander pachte die upt voorsz. huijs ende erve meer staet dan die voorsz.
twee pont, die sullen die seven getijde meesteren voersz. selve betalen. Te weten Benne Jacop
Marcxz.sz. vier ende twintich comans groot tsiaers ende meester Gerijts van Lewens proven vier
comans groot tsiaers. Ende als heeren Ghijsbrecht voersz. oflivich geworden is, soe sel dit huijs ende
erve voorsz. weder comen ende erven anden zeven getijden in Sinte Pieters kerck voorsz. In
oerkonden desen brieve bezegelt mit onsen zegelen. Int jair ons heeren duijsent vierhondert vier
ende vijftich upten anderen dach in meije.
Nr. 22 folio 20 d.d. 17e dag in zelle 1403.
Een brieff van een pont paijments tsiaers staende op Dirck Clairen huijs gelegen upten Ouden
Rijn dat Dirck Clair tegens Gerijt Dedekens gecoft heeft.
Wij Gerijt Jansz. ende Willem Jans Vosz. scepenen in Leijden oerkonden dat voer ons quam Dirck
Clair ende bekende Gerijt Dedekijnsz. schuldich te wesen een pont hollants comans paijments
tsiaers. Te betalen alle jair upten Vastelavont. Te versien ende staende op dat huijs ende erve dat hij
jegen Gerijt voernt gecoft heeft, dat gelegen is upten Ouden Rijn. Ende belegen heeft an die een zijde
Dirck Claesz. ende an die ander sijde Claes van Vliet, beijde mit horen huijsen ende erven,
streckende vuijten Rijn voersz. afterwairts anden Burchwal. In oerconde desen brieve besegelt mid
onsen zegelen. Int jair ons heren duijsent vier hondert ende drie upten seventienden dach in Zelle.
Nr. 23 folio 20 d.d. Heilig Kruis avond exatano 1404.
Wij Pieter Butewech Gerijtsz. ende IJbrant Jan Vosz. scepenen in Leijden oerkonden dat voor
gerechte quam Gherijt Dijdekens zoon ende gaf over Gerijt Willem Jan Bettensz.sz. eenen scepen
brief die doersteken is mit recht ende mit vonnisse alse recht is. Ende scepenen wijsden Gherijt
Willemsz. voorsz. mede te winnen ende te verliesen gelijcken oft Gerijt voersz. zelve waer. In
oerconde desen brieve bezegelt mit onsen zegelen. Int jair ons heren duijsent vierhondert ende vier
up des Heijlich Cruijs avont exatano.
Nr. 24 folio 20v. d.d. 14-03-1450.
Een brief van £ 1 paijments mitten houde, staende up Pieter Claesz. huijs en erve in
Marendorp.
Wij Aelbaren van Noorde ende Dirck Coen Gerijtsz. scepenen in Leijden oerkonden dat voer ons
quam Pieter Claesz. ende geliede dat hij vercoft heeft Diert Dircxz. een pont comans paijments
tsiaers mitte houde. Te betalen jair tot Sinte Gregorius dage. Te versien ende staende op Pieters
voorsz. huijs ende erve gelegen in Marendorp. Ende heeft belegen an die een zijde Sijmon
Bouwensz. ende an die ander sijde Claes Jan, streckende voor vander straet after an Jan Gerijtsz.
huijs. Ende voort mit een stege wtgaende upte Rijn. Ende Pieter Claesz. voorsz. ende Jan Pietersz.
sijn zoon loveden mit gesamender hant ende elcx voor al Dirck Dircxz. voorsz. dese voorsz. renten
mitten houde vrij te waren jair en dach alse recht is alsmen vrij renten mitten houde schuldich is te
waren. Ende tot wat tijden dat dit huijs ende erve comt in coop off in besterfte soe selment
vervoirhuijren mit halff den renten voorsz. Voort soe lovede Pieter voorsz. Jan voornt hier off
schadeloes te houden. Ende Pieter voorsz. beliede hem hier off wel voldaen ende betailt, den lesten
penninc mitten eersten. In oerkonden desen brieve besegelt mit onsen zegelen. Int jair ons heeren
duijsent vierhondert ende vijftich upten viertienden dach in maert.
Nr. 25 folio 20v. d.d. 01-02-1488.
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Een transfixbrief upten voersz. brief doersteken.
Wij Aernt Pieter Asselijnsz. ende Dirck van Honthorst scepenen in Leijden oerkonden dat voer
gerechte quam vrouwe Achte van Boschuijsen heren Cornelis huijsvrouwe van Dorpe, in dit stuck mit
hoers gecoeren voochts hant ende bekende als dat die hilicxe gemaect tusschen heren Cornelis van
Dorpe ridder horen man ende hair in eenen punte inhout aldus voort sijnt hilicxs voerwairden ende
jonfrou Aechte van Boschuijsen an hair behout om vuijt horen gereetsten eijgen goeden te nemen
achte hondert philips schilden tstuck gerekent voor acht ende twintich comans groot om horen vrijen
wille dair mede te doen, het zij dat zij kint off kinderen bij Cornelis van Dorpe criget, off gheen om die
te mogen wech gheven bij horen leven of na hore doot hoer broederen, susteren, vrienden of magen
of andere vreemde personen het zij ter geestelijcker off ter wairlicker hant, soe hoer dat gelieven sel
sonder weder seggen van Cornelis van Dorp of sinen erven gelijck die selve hilicxe brieff wesende
van der date duijsent vierhondert vijf ende tachtich upten achtendetwintichsten dach in augusto dat
vuijtwijst. Soe ist dat vrouwe Aechte van Dorpe voersz. mit hoere gecoerens voochts hant vuijt
crachte ende virtuijt des voorsz. hilicxe briefs overgegeven heeft Jacob van Boschuijsen horen
broeder eenen scepene brief daer desen brief doersteken is mit recht ende mit vonnisse als recht is.
Ende scepenen wijsden Jacob van Bosschuijsen voorsz. dair mede te winnen ende te verliesen in
allen schijne oft vrouwe Aechte voersz. selve wair. In oerkonden desen brieve besegelt mit onsen
zegelen. Int jair ons heren duijsent vierhondert achtendetachtich upten eersten dach in februaris.
Nr. 26 folio 21 d.d. 14-07-1496.
Een transfix brief upten voersz. brief doersteken.
Wij Phillips Nachtegael ende Jan Heerman scepenen in Leijden oerconden dat voer gerechte quam
Jacob van Boschuijsen ende ghaff over den seven getijde meesters van Sinte Pieters kerck binnen
Leijden als Dibbout Harmansz. ende Florijs Heerman ende den ghenen diet namaels wesen sullen
totten zeven getijden behoef twie scepenen brieven dair desen brieve doersteken is, mit recht ende
mit vonnisse alse recht is. Ende scepenen wijsden die seven getijde meesters voersz. ende diet
namaels wesen zullen totten seven getijden behoef daer mede te winnen ende te verliesen in allen
schijn oft Jacob van Boschuijsen voorsz. zelver waer. In oerkonden desen brieve bezegelt mit onsen
zegelen. Int jaer ons heren duijsent vierhondert ses ende tnegentich upten viertienden dach in julio.
Nr. 27 folio 21v. d.d. 11-10-1417.
Een brief van 26 comans groot tsiaers staende up Jacob Jacobsz. huijs upte Hogewoert in
Martijn Claesz. stege.
Wij Gerijt Poes Jansz.sz. ende IJsbrant Gerijt Sproncxz. scepenen in Leijden oerkonden dat voer ons
quam Jacob Jacobsz. die spoermaker ende beliede schuldich te wesen Jan Meesz. ses ende twintich
comans groote tsiaers. Te betalen alle jair tot Sinte Baven dage. Te versien ende staende up dat huijs
ende erve dair Jacop voersz. nu ter tijt in woent, gelegen up die Hogewoert in Martijn Claisz. steghe.
Ende heeft belegen an die een sijde Willem Zoetinck ende an die ander sijde Jan spillemakers
weduwe, beijde mit horen huijsen ende erven, streckende voer wter stege voersz. after (waersman?)
Heijnric Stoets erve. In oerkonde desen brieve bezegelt mit onsen zegelen. Int jaer ons heren duijsent
vier hondert ende seventien upten elfsten dach in octobri.
Nr. 28 folio 22 d.d. 12-01-1411.
Een brief van 6 sc. 6 penn. paijments up Govert Duust huijs buijten der Noortpoorthuijs, noch
11 sc. 4 penn. up Andries de Pijpers inde Kercstege, noch 6 sc. paijments in de Crepelstege,
noch 2 sc. paijments up Claes Coesz. huijs ende erve inde Crepelstege.
Wij Florijs Heerman ende Andries Costijnsz. scepenen in Leijden oerkonden dat voor ons quam
Wouter Harmansz. ende geliede dat hij vercoft heeft Boudijn van Zwieten alsulck renten als hier nae
gescreven staen. Eerst ses scellingen ende ses penningen hollants comans paijments tsiaers die
Wouter voersz. staen hadde op Govert Duust huijs ende erve, gelegen binnen der Noo(r)tpoorthuijs.
Ende heeft belegen an die een sijde Danel Dammasz. ende an die ander sijde Philips Ribensz. mit
horen huijsen ende erven. Item elf scellingen ende vier penningen hollants comans paijments tsiaers
die Wouter staende hadde op Andries die Pijpers huijs ende erve gelegen in die Kercstege. Ende
heeft belegen an die een sijde Jan Aelwijnsz. mit huijse ende erve ende an die ander sijde die
Volresgraft die daer onder gaet. Item ses scellingen hollants paijments tsiaers die Wouter staende
hadde up Coen Sijmonsz. huijs ende erve gelegen in die Crepelsteghe. Ende heeft belegen an die
een zijde Claes Rijn ende an die ander sijde Claes Cose mit horen huijsen ende erven. Item twie
scellingen hollants comans paijments tsiaers die Wouter staende hadde up Claes Cosen huijs ende
erve, gelegen in die Crepelstege voorsz. Ende heeft belegen an die een zijde Coen Sijmonsz. ende
an die ander sijde Willem Heijnricxz. mit horen huijsen ende erven. Ende Wouter voorsz. lovede
Boudijn van Zwieten dese voorsz. renten te waren jaer ende dach als recht is alsmen een vrij goet
schuldich is te waren binnen Leijden. Voort soe liede hem Wouter voorn. wel voldaen ende betaelt,
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den lesten penninc mitten eersten. In oerkonde desen brieve bezegelt mit onsen zegelen. Int jaer ons
heren dusent vier honder ende elve opten twalefsten dach in januario.
Nr. 29 folio 22v. d.d. 14-10-1432.
Een brief upten voorsz. brief doorsteken.
Wij Joost Heijnricxz. ende Jacob van Zonnevelt scepenen in Leijden oerkonden dat voer gerechte
quam Boudijn van Zwieten ende gaf over Ghijsbrecht van Zwieten zijn zoon eenen scepen brief daer
desen brief doorsteken is mit recht ende mit vonnisse als recht is. Ende scepenen wijsden
Ghijsbrecht voorsz. mede te winnen ende te verliesen in allen schijn oft Boudijn voorn. selve waer. In
oerkonden desen brieve bezegelt mit onse zeglen. Int jaer ons heeren duijsent vierhondert twee ende
dertich upten viertiende dach in octobrij.
Nr. 30 folio 22v. d.d. 05-06-1413.
Een brief van een half huijs ende erve in die Kercstraet, noch 1 half huijs upte Papengraft,
noch 1 halve thuijn int Noortende buten der poort, noch 1 half huijs inde Sacstege, noch 22 sc.
op Griete Wouters huijs int Noortende, noch 10 sc. op Kerstant die olieslagers huijs daer
naest, noch 6 sc. op Jan Colijnsz. huijs int Noortende, noch 17 groot op Andries de Pipers
huijs, noch 9 groot ende noch 3 groot al comans paijments tsiaers. Alle dese renten staen inde
fundacie van Boudijn van Zwieten.
Wij Gerijt Pieter Gobburgensz.sz. ende Huge Andriesz. scepenen in Leijden oerkonden dat voer ons
quam Wouter van den Veen ende geliede dat hij vercoft heeft Aelbrecht van den Bosch alle alsulcke
goede als Wouter voorsz. anbestoreven sien van Willem Philipsz. sinen vader ende van Mercelien
sijnre moeder als hier nae bescreven staen. In den eersten een half huijs ende erve gelegen in die
Kercstraet daer die weder helft of toebehoert Wouter sijn broeder. Ende heeft belegen an die een
sijde die Volresgraft mitter straet die daer onder gaet ende an die ander sijde Roel die snijder mit
sijnen huijse ende erve, streckende voer wter stede after an Willem Sijmon Vrerixz. ende Harman
Bruuns huijsen ende erven. Ende Wouter voorsz. ende Wouter Harmansz. zijn broeder loveden mit
gesamender hant ende elck voor al Aelbrecht voorsz. dit voorscr. halve huijs ende erve te waren jair
ende dach alse recht is ende allen commer of te doen die bij Wouter van den Veen daer up gecomen
mach wesen sonder twie scellingen goets gelts tsiaers mitten houde ende twalef penningen goets
gelts tsiaers die upt heel huijs ende erve staen tot jaerlicxen renten. Item een half huijs ende erve
gelegen upte Papengraft daer die wederhelft of toebehoert (Wouter) Harmansz. ende heeft belegen
an die een zijde IJsbrant van der Laen mit sijnen huijse ende erve ende an die ander sijde die
Volresgraft mitter straet die daer onder gaet, streckende voer vuijter graft after an Sijmon Borts
huijsinge ende erve. Ende Wouter van den Veen ende Wouter Harmansz. loveden mit gesamender
hant ende elck voer al Aelbrecht voorsz. dit halve huijs ende erve te waren jaer ende dach alse recht
is ende allen commer of te doen die daer bij Wouter van den Veen up gecomen mach wesen sonder
tien scellingen paijments tsiaers mitten houde die upt heele huijs ende erve staen tot jaerlicxen
renten. Item eenen halven thuijn mitter helft van der huijsinge die Wouter van den Veen bij den
gerecht toe gekavelt is, gelegen int Noorteijnde buijten der poort, daer die wederhelft Wouter
Harmansz. of toebehoort. Ende belegen heeft an die een zijde Wouter Harmansz. mit sijnen huijse
ende erve ende an die ander sijde Jan die Brouwer ende Kerstant Claes mitter moelen. Ende dese
voersz. halve thuijn loveden Wouter ende Wouter voersz. mit gesamender hant ende elc voer al
Aelbrecht voersz. te waren jaer ende dach alse recht is ende allen commer of te doen die bij Wouter
daer up gecomen mach wesen sonder seventien scellingen ende ses penningen paijments tsiaers
mitten houde die opten helen tuijn staen tot jaerlixen renten. Item een half huijs ende erve gelegen
inden Sackstege daer die weder helft joncfrou Alijt of toebehoort. Ende heeft belegen an die een zijde
Vranc Claes ende an die ander sijde joncfrou Alijt voorsz. mitter wederhelft van den huijse ende erve.
Ende Wouter vanden Veen ende Wouter Harmansz. loveden mit gesamender hant ende elck voor al
Aelbrecht voorsz. diet voorsz. halve huijs ende erve mitten houde te waren jair ende dach alsmen een
vrij huijs ende erve sculdich is te waren ende allen commer die bij Wouter van den Veen daer up
gecomen mach wesen. Item up Griete Wouters huijs ende erve gelegen int Noordende twie ende
twintich scellingen paijments tsiaers. Item op Kerstant die olieslager huijs ende erve daer naest
gelegen thien scellingen tsiaers. Item up Jan Colijnsz. huijs ende erve gelegen int Noortende bij Dirck
Prisoens sevendalven scellingen paijments tsiaers. Item up Andries die Pipers huijs ende erve
gelegen up ten hoeck van der Kercstege zeventien comans groten tsiaers. Item up Jacob die gorters
huijs ende erve gelegen inder Lombaerderstege dat Foeijtgen Jacob Foeijtgensz. soen jegen Jacop
voorsz. gecoft heeft negen comans groten tsiaers. Item up Claes Coesen huijs ende erve daer alre
naest gelegen drie comans groten tsiaers. Ende Wouter van den Veen ende Wouter Harmansz. zijn
broeder loveden mit gesamender hant ende elck voer al Aelbrecht voersz. alle dese voorsz. renten te
waren jaer ende dach alse recht is alsmen een vrij eijgen goet schuldich is te waren ende allen
commer of te doen die bij Wouter van den Veen daer up gecomen mach wesen. Voort soe lovede
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Wouter van den Veen, Wouter Harmansz. sijnen broeder van alre geloften voorsz. scadeloes te
houden. Ende Wouter van den Veen liede him hier of voldaen ende betaelt den lesten penninc mitten
eersten. In oerkonde desen brieve bezegelt mit onsen zeglen. Int jaer ons heeren duijsent vierhondert
ende dertien upten vijften dach in junio.
Nr. 31 folio 24 d.d. 14-10-1432.
Een brief upten voorsz. brief doorsteken.
Wij Joest Heijnricxz. ende Jacob van Zonnevelt scepenen in Leijden oerconden dat voor gerechte
quam Baerte Aelbrechts weduwe van den Bosch mit hoere gecorens voochts hant ende gaf over
Ghijsbrecht van Zwieten eene scepenen brief daer dese brief doersteken is, mit recht ende mit
vonnisse als recht is. Ende scepenen wijsden Ghijsbrecht voorsz. mede te winnen ende verliesen in
allen schijn oft Baert voorsz. selve waer. In oerkonde desen brieve besegelt mit onsen zeglen. Int jaer
ons heeren duijsent vierhondert twee ende dertich upten viertienden dach in octobrij.
Nr. 32 folio 24v. d.d. 07-04-1503.
Een fundacie geordineert bij Dirc Dircxz. aengaende den inviolata.
Wij Pieter Heijnrick Reijnersz. ende Dirck van Werve scepenen in Leijden oirkonden dat voor ons
quamen die procuratoers ende sangmeesteren vanden seven getijden in Sinte Pieters kercke tot
Leijden als Florijs Heerman meester Ewout Wel ende Gherijt Vinck bij consent ende goetduncken van
den gerechte an die een zijde ende broeder Pieter van Lijsse mit zijns gecorens voichts handt
Cornelis Jansz. ende meester Ewout voirsz. als executoirs ende testamentoirs van Dirck Dicxz.
saliger gedachten ter andere zijde. Ende gelijeden dat zij tsamen mindelick ende vriendelick
overcomen zijn van zekeren dienste die de sangmeesteren inder tijt wesende ter eeren ende love der
wairdiger moeder ende maget Maria ende tot zalicheijt der ziele van Dirck Dircxz. zullen doen doen
zoe Dirck Dircxz. die in zijnen leven geordineert ende gemaict heeft in Sinte Pieters kercke voirsz.
ende dat bij consent ende believen van heer Aelbrecht van Bair commenduijer ende cureijt van der
kercke voirsz., in zulker manieren als hier naebescreven staet. Dats te weten dat die sangmeesters
van Sinte Pieters kercke voirsz. voir hem ende voirden ghenen diet namaels wesen zullen
angenomen hebben vanden testamentoirs van Dirc Dircxz. voirn omme tot ewigen dagen durende ter
eeren ende love der moeder goods Maria ende tot zalicheijt der ziele voirsz. te doen zingen alle
processie dagen hier nae genoempt bijden zeven ofte achte sangheren voir den choire als die
processie omme geweest heeft inviolata integra et casta es Maria ende voort al vuijt gelijck dat in die
bordenen hangende anden pijlaers an elker zijde van der middelkerck gescreven staet ofte in distant
gelijck den sangers dat believen ofte hoir devocie vuijtwijsen sal. Welcke processie dagen wesen
zullen: Item den heijligen Kersdach, Alle Vrouwen dagen, Jairsdach, der heijligen drie Conijngen
dach, den Patroen dach, Alre Heijligen dach ende voert alle zonnendagen binnen den heelen jaer. Te
weten beginnende den eersten zonnendach naerder octave van den heijligen Sacraments dach
contunurenden totten vijften zonnendach inde vasten indica inclusive. Welcke voirsz. dienste men
aenvaten ende beginnen sal den eersten zonnendach nader octave vanden heijligen Sacraments
dach naestkomende. Ende zal alzoe voirt an inden manieren voirsz. gecontiueert ende onderhouden
worden tot ewigen dagen gedurende. Ende hier voir zullen die sangmeesteren inder tijt wesende den
voirn. zeven ofte achte zanghe ende den priester die de hoomisse doen sal elcx deelen telken reijse
als zij gesongen hebben drie pennijngen paijments. Te weten zoe verre als zij mitter processie omme
gegaen ende tvoirsz. loff helpen singen hebben, wel verstaende dat die ghene die niet mitter
processie omme ende gaen, noch en helpen singen tgene dat voirsz. is en zullen geen presencie
hebben. Ende hier van hebben die testamentoirs ende executoirs van Dirck Dircxz. voirn de voirsz.
zangmeesteren totten zeven ghetijden behoeff gegeven ende bewesen tot eenen vrijen eijgen een
stucke landts houdende vierthien hondt luttel min off meer, bijden hoop sonder maet gelegen in den
ambocht van Zassenem. Ende heeft belegen an die zuijtzijde ende an die noortoestzijde Pieter
Dircxz., an die zuijtwest zijde dabdisse van Rijnsburch ende an die noortwestzijde Gherijt Matheusz.
gelijck dat te vollen blijct bijden scouten brieff van Zassenem die de testamentoirs voirnt de voirsz.
zangmeesteren dair van voir recht overgegeven hebben. Welck voirsz. lant ghelt nu ter tijt vijff
rijnsche gulden tsiairs. Ende die zeven getijden meesteren voirsz. geloveden voir hem ende voirden
ghenen diet namaels wesen zullen vanden zelven getijden wegen dese voirsz. dienste ende
voirwairden volcomelick te onderhouden tot ewijgen dagen, daermede in alre manieren als voirsz.
staet. Ende hier of zijn twie brieven dair of dat hebben die zangmeesteren voirn den eenen ende die
testamentoirs van Dirck Dircxz. voirn. den anderen. In oirkonde desen brieve besegelt mit onsen
zegelen. Int jair ons heeren duijsent 500 ende drie upten 7 e dach in aprille.
Kanttekening: deze vierthien hondt landts die welcke van Dirck Dircxz. gecomen zijn, bennen verkoft bijden getijde meesters
dienende inden jaere 1500 drie ende veertich an Lijsbet Gerrits dochter, Steven Jansz. weduwe voer die somme van vier
hondert carolus guldens, die welcke weder an losrenten beleijt zijn.

Nr. 33 folio 25v. d.d. 18-05-1504.
Enen brief van £ 2 paijments siaers sprekende up alle Sinte Katrijnen gasthuijs goeden.
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Wij Heijnrick van Alcmade ende Jan Heerman scepenen in Leijden oerkonden dat voor ons quamen
die gasthuijs meesteren van Sinte Katrijnen gasthuijs binnen Leijden alse Huijge Meesz., Gerijt Vinck,
Jan van Berendrecht ende Heijnrick Dircxz. ende gelijden dat zij van tvoorsz. gasthuijs wegen voor
hem ende voorden geenen die namaels gasthuijs meesteren wesen zullen bij consent ende
goetduncken van den gerechte van Leijden vercoft hebben die zeven getijden meesteren van Sinte
Pieters kerck alse Florijs Heerman, meester Ewout Wel ende Volpert Roelofsz. ende die geene diet
namaels wesen zullen totter zelver zange ende zeven getijden behoef twie pondt hollants comans
paijments tsiaers ewige ende erflicke renten. Te betalen alle jair tot meijde dage, dair of dat eerste jair
renten verschijnen zal tot meije dage naestcomende. Ende zoe voort alle jaer tot meije dage dese
voorsz. renten te betalen durende tot ewigen dagen. Te versien ende te verhalen aen alle die gueden
die tvoersz. gasthuijs nu ter tijt heeft ende namaels vercrijgen mach roerende ende onroerende, wair
ende wair an die gelegen zijn, binnen der stede van Leijden of dair buijten zonder eenich weer van
rechte, tzij geestelic of waerlic dair tegens te doen of te doen doen in eeniger manieren. Voert zoe
belijden hem die gasthuijs meesteren voorsz. van tvoorsz. gasthuijs wegen van desen cope wel
voldaen ende betaelt, den lesten penninc mitten eersten. In oerkonden desen brieve bezegelt mit
onsen zegelen. Int jair ons heeren duijsent vijfhondert ende vier upten achtienden dach in meije.
Nr. 34 folio 26 d.d. 24-01-1505.
Eenen brief van die helfte van 20 comans groten, 18 comans groten, 13 comans groten ende 6
comans groten siaers, al mitten houde, sprekende up zekere huijsen ende erven upte
Hogewoert ende inde Ketelboeter stege.
Wij Heijnrick van Alcmade ende meester Jan van Zeijst scepenen in Leijden oerkonden dat voor ons
quam meester Jan Claesz. priester, pastoir van Reijnsburch mit zijns gecorens voochts handt ende
gelijde dat hij vercoft heeft die zeven getijden meesteren van Sint Pieters kerck als Florijs Heerman,
meester Ewout Wel ende Volpert Roelofs zoon ende die gheene diet naemaels wesen zullen totten
zeven getijden voorsz. behouf, zulcke perchelen van renten mitten houde als hier nae bescreven
staen. Item eerst die rechte helfte van achtien comans groten tsiaers mitten houde, staende up
Dieuwer Dirck van Alcmade weduwe huijs ende erve, gelegen upte Hogewoert. Ende heeft belegen
an die een zijde Frans Heijnricxz. ende an die ander zijde Alijt Jan Aerntsz. weduwije, streckende
voer vander straet after an Frans voorsz. erve. Item die rechte helfte van twintich comans groten
tsiaers mitten houde, staende up coman Jan Ghijsen huijs ende erve gelegen up die Hogewoert over
Coemenstege. Ende heeft belegen an die een zijde Gerijt Woutersz. ende an die ander zijde Griete
Aernt Aerntsz. weduwe, streckende voor van der straet after inden Rijn. Item die rechte helfte van
derthien comans groten tsiaers mitten houde, staende up Jacob Dircxz. huijs ende erve gelegen
upten hoeck van Onser Liever Vrouwen stege upte Hogewoert. Ende heeft belegen an die een zijde
die voorsz. stege ende an die ander zijde Dirck Ghijsbrechtsz., streckende voer vander straet after an
broeder Willems erfnamen erve. Item die rechte helfte van zes comans groten tsiaers mitten houde
staende op IJde de wollen naijsters huijs ende erve gelegen inde Ketelboeters stege. Ende heeft
belegen an die een zijde Pieter de Grebber ende an die ander zijde den heijligen geest, streckende
voer vuijter steghe after an Pieter Grebbers erve. Van welcke voorsz. renten die wederhelft
toebehoort die Jacopmissen binnen Leijden. Ende meester Jan Claes zoon voorsz. gelovede die
zeven getijde meesteren voorn. ende diet namaels wezen zullen totten voorsz. zeven getijden behouf
dese voorsz. helfte van den renten zoe voorsz. is vrij te waren jaer ende dach als recht is ende allen
commer of te doen die daer nu ter tijt up staet ende gelijc men vrije renten mitten houde up huijsen
ende erven binnen Leijden schuldich is te waren. Voert zoe belijede hem meester Jan Claesz.
pastoer voorn. van desen cope wel voldaen ende betaelt den lesten penninc mitten eersten. In
oerkonden desen brieve bezegelt mit onsen zegelen. Int jaer ons heeren duijsent vijf hondert ende vijf
upten vier ende twintichsten dach in januario.
Nr. 35 folio 26v. d.d.
Eenen brief van dien fabricator mit die collect.
Item die sang van Sinte Pieters kerck is schuldich ten eewighen daghen te laten singen alle
vrijdaechs nader hoomisse dien fabricators ….. mit een versikel ende mitten collect ende als dat wt is
dan sullen sij gaen den enen vrijdach tot heer Dirck Florisz. graft ende is bij Sinte Sebastiaens outaer
ende lesen daer misere mei deus ende deprofundis mit die collect. Ende den anden vrijdach so sellen
sij gaen op heer Dirck voirsz. sijns ouders graven inden omganghe besijden Sinte Andries outaer
ende lesen dair dat selve dat die brieff inhout. Ende dese visitaci van die gueden sal men doen
alsmen ghewoonlick is graven te visiteren. Ende dit sal geschien midden in die kerck voir dat heijlich
cruus hanghende voor tchoor. Ende dit singhen selmen beghinnen anno 1500 ende twaelff. Ende
dese brief mit scpenen bezegelt leijt onder die depetaten off die memori meijsters van Sinte Pieters
kerck.
Nr. 36 folio 27 d.d. 24-03-1506.
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Fundacie Aelwijn IJsbrants zoons van twie missen ter weeck ende een jaerlicxe ewige
memorie.
Wij scout, burgemeesteren ende scepenen der stede van Leijden doen condt allen luijden ende
zangmeesteren van den zeven getijden diemen hout in Sinte Pieters kercke binnen Leijden alse
Florijs Heerman ende meester Ewout Wel voor hem ende hoeren nacomelingen vanden zeven
getijden weghen bij consent ende goet duncken vanden gerechte an die een zijde ende heer Jorijs
Florijsz. priester commenduijr van Sinte Pieters kerck mit zijns gecorens voochts handt ende Jan van
Zwieten schout tot Leijden te samen als testamentoers ende execuratoers van Aelwijn IJsbrantsz.
zaliger gedachten ter andere zijde. Ende bekenden dat zij tsamen minnelick ende vriendelic ter eeren
goids ende tot zalicheijt van Aelwijn IJsbrantsz. voorsz. ziele zijnre ouderen zielen ende alle zijnre
liever vrienden zielen ende alle der geene zielen dair hij dat hoer begeert heeft, in vermeerderinge
van goide diensten over gecomen ende geaccordeert zijn zulcke punten ende articlen als hier nae
volgen ende bescreven staen. Dats te weten dat die procuratoers ende sang meesteren voornt.
vanden voorsz. zeven getijden testamentoers an genomen ende beloeft hebben voor hem ende
hoeren nacomelingen van den zeven getijden wegen tot ewigen dagen te doen of te laten doen twie
lesende missen ter weeck voor des voorsz. Aelwijns ziele ende alle der geenre zielen dair hij dat voor
begeert heeft. Te weten die eene misse van reqiem des manendages bij Sinte Katrijnen outair
staende after in Sinte Pieters kerck an die zuijtzijde vanden (coerne) ende die ander misse vanden
heijligen sacrament des donderdages inder cappelle van Jerusalem, staende up die Cellebroeders
graft. Ende hier toe noch een ewige jaerlixe memorie voor Aelwijn voorsz. zijn vader, moeder, zuster
ende alle der geenre zielen daer hij dat voor begeert heeft diemen doen zel alle jaer des donredages
ende svrijdages na Sinte Baven dach opt graf daer Aelwijn voorscreven begraven leijt in Sinte Pieters
kerck beneden inden ommeganck bezijden den totxn an die zuijtzijde bij Sinte Katrijnen outaer mit
den commanduijr zijn twie heeren, den overcoster ende mit twieendedertich cappellanen ende
vicecappellanen. De welcke die zeven getijden meesteren voorsz. inder tijt wesende mits desen
gehouden werden te geven ende te delen, te weten des avondts nader vigelie den commenduijr mit
zijn twee heeren ende den overcoster tsamen vier comans groten ende den twieendedertich
capellanen elcx vier penningen paijments ende des morgens onder die misse weder des gelijcx. Voert
zullen die voorsz. zeven getijde meesteren inder tijt wesende alle jaer upte memorie dach doen zetten
ende ontsteken een stalcaers voir welcke voorsz. zij ewijge missen ter weke in die jairlicxe memorie
tot ewige dage te doen doen gelijc voorsz. is die voorn. testamentoers ende executoers die voorsz. bij
getijden gegeven ende bewesen hebben zulke goeden als hier na volgen ende bescreven staen.
Eerst een half huijs ende erve gelegen upten hoec vande Coepoortsgraft an die oestzijde vande zelve
graft dair die wederhelft of toebehoort meester Pieter Veltman licentaet inden rechten mit sulcke
vrijdom belenten opstal ende voerwairden als die brieven daer van zijnde dat wtwijsen. Item noch een
achtendeel ende een zestienden deel van een huijs ende erve, staende upten Nieuwen Rijn bij die
Coe..n bregge, daer die wederdelen of toebehoeren Jan Veen verwer, oeck mit sulcker belenten ende
vrijdom als doude brieven dat willen. Ende hier toe noch an gereden gelde 282 rijns gulden tstuc 40
groten vlaems. Van welcke voorsz. gerede penningen die 7 getijde meesteren voldoen ende betalen
zullen alle die versuijmnissen die inden voorsz. testamente gesciet zijn. Mitsgaders alle oncosten die
opten zelven testamente gecomen ende gedaen zijn. Ende die procuratie van den 7 getijden voornt
geloveden voer hem ende hoeren nacomelingen vanden voorsz. 7 getijden wegen dit testament ende
executoers voorn. dese voorsz. 2 missen ter weke ende jaerlicxe memorie tot ewigen dagen wel ende
getrouwelick te doen doen ende onderhouden gelijck voer verclaert staet. Mitsgaders de
versuimnisse ende oncosten vanden voorsz. testament te voldoen zoe voorscr. is, zonder enich
gebreck daer inne te laten geschien in eniger manieren. In kennisse der waerheijt soe hebben wij
desen brieve bezegelt mit den zegle d’voorsz. stede van Leijden die wij dagelicx gebruijcken hier an
gehangen. Int jaer ons heeren 1500 ende zesse upten 24 e dacht in maert.
Nr. 37 folio 28 d.d. St. Barbara dag 1373.
Een brief van veertich scellingen hollants staende op Claes Witte Claesz. woninge te
Voerburch.
Allen den ghenen die desen brieff zullen sien of horen lesen make ick Dirck van der Does scout van
Voerburch condt ende kenlick allen luijden dat voer mij quamen Claes Witte Claesz. ende sijn
broeders ende belieden dat zij vercoft hebben Aerst Dircxz. veertich scellingen hollantsche siaers toet
jairlicxen renten, alzulck gelt als dair men bier ende broot mede copen mach op die woninghe die
Claes Witte Claesz. nu ter tijt bezeten heeft, dair ghienen commer up en es sonder twie ende veertich
scellingen siaers. Ende belegen heeft an die oestsijde Jan Goede Dircxz. ende an die westzijde Colijn
Ghijsbrechts zoon. Ende waer dat saick dat men dese renten niet en betaelde op Sinte Martijns dach
inden winter of viertien dage dair nae, zoe zoude hij elcx dages drie groot meer geven ende vuijt te
raeken dat een gelt mit den anderen. Ende voort selment him te weten doen eer hij daer eenen scade
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off hebben mach. In kennisse der wairheijt soe hebbe ick desen brief bezegelt mit mijnen zegel.
Gegeven int jaer ons heeren duijsent drie hondert drie ende tsestich op Sinte Babaren dach.
Nr. 38 folio 28 d.d. zondag na St. Maartensdag 1364.
Een brief van een pont hollants tsiaers staende op Colijn Ghijsbrechtsz. woninge te
Voerburch.
Allen den ghenen die desen brief zullen sien of horen lesen make ic Dirc van der Does scout van
Voerburch condt ende kenlick dat quam voor mij Colijn Ghijsbrechtsz. ende geliede dat hij vercoft
heeft Aerste Dircxz. een pont hollants tsiaers in paijment daer men bier ende broot gemeenlijck mede
coepen sell. Te betalen jair binnen viertien dagen nae Sinte Maertijns misse inden winter. Te versien
up Colijns voersz. woninge ende lant dair hij up woent. Ende belegen heeft an die oestsijde Claes
Witte Claesz. ende zijne broeders ende an die westsijde Katrijne Jan Blifers wedewij. Ende wair dat
saick dat Colijn voorsz. dit gelt voorscr. jairlicx niet en betaelde tot zulcker tijt als voersz. is, nae dien
dat hijt van Aersts wegen voersz. vermaent worde, zoe zoude Colijn voorsz. alle dage verboeren
jegens Aerste voersz. twalef penninghen paijments voorsz. ter tijt dat die renten voersz. mit der pene
voersz. vol ende al betaelt waren. Ende ick Dirck van der Does scoute voersz. kenne dat die
woeninge ende dat lant voorsz. vrij is ende commerloes van allen anderen commer, vuijtgenomen
een ende twintich scellingen tsiaers ende achte hoenre. In oerkonden desen brieve bezegelt mit
mijnen zegel. Gegeven int jair ons heeren duijsent drie hondert vier ende tsestich des sonnendages
nae Sinte Martijns dage inden zomer.
Nr. 39 folio 28v. d.d. woensdag na St. Bavo dag 1381.
Een brief van veertich scellingen hollants staende op Colijn Ghijsbrechtsz. woninghe tot
Voorburg.
Allen den ghenen die desen brief zullen sien of horen leesen make ick Phillips van der Does scout
inden ambocht van Voerburch condt ende kenlick dat quam voer mij Colijn Ghijsbrechts zoon ende
geliede dat hij vercoft heeft Gerijt Zeverijnsz. viertich scellingen hollants comans paijments tsiaers. Te
betalen alle jair tot Sinte Martijns misse inden winter. Te versiene op Colijns woninghe ende lant
voersz. dair hij nu ter tijt op woent ende belegen heeft an die oestzijde Claes Witte Claesz. ende Dirck
sijn broeder ende die westsijde Griete Janijs wedewij mit horen kinderen, streckende van
tsGravenveen op an tsGraven heerstraet up die Geest. Ende waer dat sake dat Colijn voersz. dit gelt
voersz. jairlicx niet en betaelde tot zulcker tijt alse voerseijt is, soe zoude Colijn voernt. alle dage
verboeren jegens Gerijt voerscr. twaleff penninghen paijments voersz. ter tijt toe dat die renten
voorsz. mitter pene voergenoemt vol ende al betaelt wair. Ende ick Phillips van der Does scout
voersz. kenne dat die woninghe ende lant voorgenoemt vrij is ende commeloes van allen anderen
commer wtghenomen twintich scellingen tsiaers ende achte hoenre ende een pondt comans
paijments tsiaers datter Aerst Dircxz. op hadde. In kennisse der waerheijt heb ik desen brief bezegelt
mit mijnen zegel. Int jair ons heeren duijsent drie hondert een ende tachtich tswoensdages nae Sinte
Baven dach.
Nr. 40 folio 29 d.d. 25-08-1458.
Een brief van drie pont hollants tsiaers staende up drie hofsteden ende woningen mit 15
mergen lants, gelegen tot Voerburch.
Ick Willem Dirck Aerntsz. scout van Voerburch doe condt allen luijden dat voer mij gecomen is Claes
Jacopsz. tot Voerburch ende geliede dat hij vercoft heeft die seven getijde meesters van Sinte Pieters
kerck tot Leijden als Wermbout Nannensz., Dirck Hugensz. ende Gerijt Mourijnsz. van Leijden drie
pont comans paijments tsiaers. Te betalen alle jair tot Voirschoeten ende Valkenburch marcten. Ende
waert dat Claes voersz. alle jaer binnen siaers nae dat de renten verschenen zijn niet en betaelde,
soe sal Claes voersz. daer en tenden verbueren alle dage drie comans groot tiegens deselve getijde
meesteren die zij van hem buijten den principael gelden nemen ende op bueren sullen. Te versien
ende staende up drie woningen ende hofstede mit vijftien morgen lants luttel min of meer daer dese
voorsz. hofsteden op staen, gelegen al tsamen inden ambocht van Voerburch. Ende hebben belegen
an die oestsijde Philips Dircxz. wedewij mit haer kinderen, an de westzijde Jonis Aelbrechtsz., an dat
noortende sGraven sceijdinge ende an dat suijtende die heerstraet. Ende Claes Jacopsz. voorsz.
lovede die seven getijde meesteren voorsz. of diet namaels wesen sullen totten voern zeven getijden
behoeff dese voorsz. renten erflijck ende ewich te waren jair ende dach alse recht is ende allen
commer ende last of te doen die dair nu ter tijt up staet sonder op theel lant, huijsinge ende hoffstede
tsamen negen pont hollants comans paijments tsiaers mitten hoenren dair in gerekent. Ende wairt dat
die drie hofsteden mitten vijftien morgen lants voorsz. Claes Jacopsz. voernt niet geheel ende al toe
en behoeren ende dat dair niet meer op en staet dan die voersz. negen pont paijments tsiaers ende
dese voorsz. drie pont paijments tsiaers, dat geloveden Dirck Aerntsz. ende Jan Willem Aerntsz. mit
gesamender hant den zeven getijde meesteren dan wesende tot alre tijt up te rechten ende te
beteren ende de seven getijde meesteren voersz. zullen alle die costen, scaden ende afterwesen
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anden voern. Dirck ende Jan moegen verhalen sonder hem des te verweren mit enigen rechte, tsij
geestelijck of weerlick, noch mit genen anderen vonden die sij daer tiegens vinden sullen moeghen.
Ende de voorsz. Claes Jacopsz. verliede hem hier of wel voldaen ende betaelt, den lesten penninc
mitten eersten. Hier waren bij, over ende an als tugen daer de voersz. coep ende voerwaerde aldus
geschiede Gerijt Colijnsz. ende Dirck Willemsz. Ende omme de meere versekerheijt wille, soe es an
mij comen deselve Claes Jacopsz. omme dieswille dat hij selve gheen zegel en heeft ende heeft mij
gebeden dat ic desen brief selve zoude besegelen ende ter bede van hem soe heb ic Willem Dirck
Aernts zoen scout van Voerburch voersz. desen brief bezegelt mit mijnen zegele hier an gehangen.
Gedaen int jair ons heeren duijsent vier hondert ende achte ende vijftich den vijff ende twintichsten
dach in augustio.
Nr. 41 folio 30 d.d. 15-01-1461.
Een brief van drie pont hollants tsiaers staende op drie hoffsteden ende woningen mit 15
morgen lants tot Voorburch.
Ick Phillips van Wassenaer doe condt alle luijden dat voer mij gecomen is Claes Jacobsz. tot
Voerburch ende geliede dat hij vercoft heeft den seven getijde meesters van Sinte Pieters kerck tot
Leijden als Willem die bastairt van Wassenaer, Wermbout Nannensz. ende Gherijt Mouwerijnsz. van
Leijden totter voorsz. zeven getijde behoef drie pont hollants comans paijment tsiaers. Te betalen alle
jaers tot Sinte Agnieten dage inden winter, dair of dat den eersten termijn verschijnen sal tot Sint
Agnieten dage naestcomende sonder een. Ende waerent dat Clais voorn alle jaers binnen tsiaers te
weten dat oude voer dattet nijeuwe verscheen niet en betaelde, soe sal hij of zijnen nacomelingen
dair en tenden verburen tegen die voorsz. getijde meesters off die namaels wesen sullen totter zeven
getijden behoeff elkes dages die hij onbetaelt overlaet gaen drie groot comans paijments dat
principael gelt altijt ongemindert. Te versien ende staende op drie woningen ende hofsteden mit
vijftien morgen lants, luttel min off meer, daer dese voersz. hoffsteden op staen gelegen alle samen
inden ambocht van Voorburch. Ende hebben belegen an die oestzijde Phillips Dircxz. wedewij mit
horen kinderen, an die westzijde Jonijs Aelbrechtsz., an dat noorteijnde tsGraven sceijdinge ende an
dat zuijtende die heerstraet. Ende Claes Jacobsz. voernt lovede de seven getijde meesters voersz.
off diet namaels wesen zullen dese voersz. renten erffelic ende ewich te waren jair ende dach alse
recht is ende allen commer ende last off te doen die dair nu ter tijt op staet sonder upt geheel lant,
huijsinge ende hofsteden tsamen dertien pont hollants comans paijments ende achte hoenre dair in
gerekent. Dats te weten dat van die voorsz. dertien pondt hollants die zeven getijden toebehoren
ende hebben achte pont hollants, Gherijt die Potters wedewij twie pont hollants, tgoodshuijs tot
Voerburch een pont hollants ende Jan Duvoirde een ende twintich stuvers ende achte hoente,
tsamen geschat voer twie pont hollants. Ende wairt dat enigen tijden drie voersz. hofsteden mitten
vijftien morgen lants voersz. niet goet genoech en waren dese voersz. drie pont ende alsulcke scaden
als dair op versuijmt werden an te verhalen. Soe heeft Claes Jacopsz. voorsz. daer toe tot enen
onderpande ende waringe om tot vollen betalingen te mogen comen, gezet alsulcke twie morgen
lants luttel min of meer als hij leggen heeft in Tegelbroeck ende hem op desen tijt vrij sonder enigen
commer of last toebehoort. Ende heeft belegen an die oestsijde IJsbrant Pietersz., an die westzijde
Dirck Aerntsz., an dat noorteijnde Jan Claesz. ende an dat suijteijnde Huijch Jacopsz. Ende van dese
voorsz. coop belijde hem Claes Jacobsz. voornt. vol ende al betaelt den lesten penninck mitten
eersten. Ende beloefde vorder tegen dat voersz. staet voer him ende sijnen nacomelingen niet te
verweren mit ghenen rechte geestelijck of wairlijck, noch mit genen vonden die dair jegens vinden off
virsieren zoude mogen. Hier waren bij, an ende over als wijncoopsluijden ende tughe Huge Jacobsz.
ende Bertelmees Jansz. Ende om die meere zekerheijt willen ende om dat Clais Jacobsz. up dese tijt
zelve geen zegel en gebruijct, soe is hij tot mij gecomen mit desen brieve ende heeft mij gebeden dit
over hem te bezegelen twelcke ick gedaen hebbe ter bede van hem twee dage voer Sinte Agnieten
dage opten vijftienden dach in januario int jair ons heren duijsent vierhondert ende eenentsestich.
Nr. 42 folio 31 d.d. O.L.V. dag 1464.
Een brieff van een woninge mit 15 morgen lants in Voerburch.
Ick Florijs van der Waddinge scout tot Voerburch doe condet allen luijden dat voer mij quamen dair
ick zat inden ambocht van Voerburch mit gespannen vierscaer mit den asing ende mit zeven buijren
Dirck Hugensz., Wouter IJsbrantsz. ende Gerijt Mouwerijnsz. van Leijden als sangmeesters van Sint
Pieters kerck tot Leijden ende dingeden mij an alsoe zij mit mijnen boede gepant hadden an Clais
Jacopsz. woningen mit allen horen toebehoren. Te weten huijsinge ende berch op die voersz.
wooningen staende ende al datter aerdvast ende nagelvast was. Ende dairtoe an alsulck lande als
totter woninge voersz. behoert. Alsoe groot ende alsoe cleijn als Claes Jacopsz. voernt. mit die
woninghen pleget te bezitten ende te gebruijcken. Welck lant leijt voer vijftien morgen al te samen
gelegen inden ambocht van Voerburch om die somme van twee ende twintich pont hollants comans
paijments die den sangmeesters voernt gebraken tot Sinte Pieters kerck behoef voersz. als van twie
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jaren renten nae inhout sbriefs die zij dair of hebben ende voer mijn vier schu… getoecht ende
gelesen wort. Dair hem geen weere van recht of wedervaren en is dat ic schuldich wair hem die
pande te goede te scelden alsoe zij horen vollen stal gestaen hadde off hem hoer gelt te geven of
nijmant geen recht te doen dair ick als scout voersz. mijn dwersnacht an nam, soe dat daer nae die
voorsz. sangmeesters weder quamen ten naesten recht dage. Dair ick sat mit gespannen vierschare
mitten asing ende mit zeven buijren ende dingeden mij weder an. Alsoe ic mijn dwersnacht gehat
hadde ende oeck die pande horen vollen stal gestaen hadde als voersz. is, naden recht vanden
lande, dat ic sculdich wair hem die pande te goede te scelden of hem hoer gelt te geven off nijemant
geen recht te doen twelck den azing wijsden die buijren eendrachtelijck volchden dat recht waer ende
hem schuldich wair te doen. Des ic als schout voorsz. den sangmeesters voersz. die pande te goude
geschonden hebbe dair die sangmeesters doe terstont begeerden ende dingeden mij an dat ic
schuldich waer nae allen voer vonnissen hem die te doen leveren ende dair inne te eijgenen naeden
recht van den lande. Soe dat ic doe als scout voersz. Aernt Jacops zoen mijne broeder beval ende
die buijren hier nae genoemt geboot als Dirck Jansz., Pieter Dammas, Wouter Jonijsz., jonge Jacop
backer, Willem Jansz., Pieter Claesz. ende Claes Voppesz. te gaen ende den sangmeesters voersz.
in die pande te eijghenen, dair die boede voorsz. mitten buijren voornt. gegaen is op die woningen
ende lant voersz. ende hebben den sangemeesters voernt die pande gelevert ende dair inne
geëijgent als recht is voer hoer gebreken voersz. ende voor hoer costen daer omme gedaen. Alle den
derden penninc beter. Des soe zijn dese zelve sangmeesters dit gedaen wesende eer stont weder
binnen den selven dage voer middage daer ic sat mit gespannen vierschare mit Jan Jansz. den asing
ende mit zeven buijren hier na genoemt als Pieter Dammasz., Wouter Jonijsz., jonge Jacop backer,
Willem Jansz., Pieter Claesz., Claes Voppesz. ende Kerstiaen die wever ende dingede mij an dat ic
schuldich wair hem in die geëijgende pande te banne totter kerck behoef voersz. ende Clais Jacopsz.
dair vuijt ende alle die ghene die hem rechts dair an vermaten, twelck vande azing gewezen worde
ende vande buijren voorsz. gevolcht. Soe dat ic als schout voorsz. den sangmeesters voernt totter
kerck behoef voersz. dair inne gebannen hebbe ende Clais Jacobsz. dair wt alse recht was, nae allen
voer vonnissen die dair off geweesen waren. Alsoe dair nijemant geen weer mit recht tegens gedaen
en heeft behoudelijcken dat op dese voorsz. woningen ende landen sal blijven staen ende dair te
voeren op stonden als een ende twintich placken ende achte hoenre die Aernt van Duvoerde dair up
heeft twee pont paijments tsiaers die die joncfrou Gerijt Potters wedewij dair op heeft ende twintich
scellingen tsiaers die die kerck tot Voerburch dair up heeft ende noch vijff scellingen tsiaers die die
papelijcke proven van Voerburch daer op heeft. Welcke woninge ende lande voersz. belegen hebben
an die oestzijde Philips Dircxz. wedewij mit horen kinderen, an die westzijde Jonijs Aelbrechtsz., an
dat noorteijnde tGraven scheijdinge ende an dat suijteijnde die heerstraet. In kennisse der waerheden
soe heb ic Florijs van den Wadding als scout voersz. desen brief besegelt mit mijnnen zeghel hier an
gehangen. Int jaer ons heren duijsent vierhondert vier ende tsestich op Onser Liever Vrouwen dach
conceptio.
Nr. 43 folio 32v. d.d. 15-05-1508.
Copie.
Wij Pieter de Grebber ende Cornelis Jansz. scherpenen in Leijden oirconden dat voor ons quam
Pieter Dircxz. ende geliede voor hem ende zijnen nacomelingen in manieren ende voorwairden hier
nabescreven angenomen te hebben in eenen ewigen erffpacht van die zeven getijde meesteren van
Sinte Pieters kerck tot Leijden als Florijs Heerman, Philips Nachtegael ende meester Ewout Wel
vijftien morgen landts mit zulke woeninge ende tijmmerraeze als dair opstaende, is zoe guet ende
quaet ende zoe groot ende cleene als zij die zelve woninge ende landen leggende hebben inden
ambocht van Voerburch bijden hoop zonder eenige maet dair van te leveren. Des jaers om achtien
hollants comans paijment vrijs ghelt die verschijnen zullen alle jaers tot Sinte Lambrechts daege.
Welcke woninge ende landen belegen heeft an die westzijde Jan Jansz. ende an die oostzijde
Lambrecht Phillipsz., streckende van den heerwech tot an tsGraven scheijdinge. Mit voorwairden dat
Pieter voorsz. ende zijne nacomers desen voorsz. woninge mitsgaders den landen daertoe
behorende altijt verbeteren zullen ende nijet verargen. Ende die getijde meesteren voorsz. geloveden
voor hem ende hoeren nacomelingen vanden voorsz. getijde wegen Pieter Dircxz. voern. ende zijnen
naecomers dese voorsz. woninge ende landen in eeuwighe erfpacht inden manieren ende
voorwairden voorsz., te waeren jair ende dach als recht is ende alle commer of te doen die dair nu ter
tijt op staet zonder een ende twintich placken tsiaers ende achte hoenre die Jan van Duvenvoirde dair
up heeft, twije pondt paijments tsiaers die de joncfrou van Rijswijck dair op heeft, twintich schellingen
tsiaers die de kercke tot Voirburch dair up heeft ende vijff scellinc tsiaers die de papelicke proven tot
Voorburch dair op heeft ende die voorsz. achtien pondt tsiaers die de voorsz. zeven getijden mits
desen in eewige erffpacht daer op behouden. Ende voort te vrijen ende te waeren als men buijrlant in
erffhuijers sculdich is te waren in den ambocht voorsz. In oirconden desen brieff bezegelt mit onsen
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zegelen. Int jair ons heeren duijsent vijfhondert ende acht opten vijften dach in meije. Onder stont
geteijckent Johannes.
Folio 35 is blanco.
Nr. 44 folio 35v. d.d. zondag na St. Katrijnen dag 1383.
Dit zijn die renten in Wassenaer, Oestgeest, Warmondt ende Outshoern.
Een brief van veertich scellingen hollants staende op drie morgen lants gelegen in Wassenaer.
Ick Dirck van Boemgaerde scout inden ambochte van Wassenaer doe kondt allen luijden dat voer mij
quam Jacob van der Stege ende geliede dat hij vercoft heeft Jan die Brouwer die tijmmerman veertich
scellinge hollants comans paijments tsiaers. Te versien ende staende op drie morgen lants gelegen
inden ambocht Wassenaer te boemgaende ende belegen heeft an die oestzijde ick Dirck van
Boemgaerde voorsz., ant suijtende die van Wateringe, an die westzijde Florijs van Stropenburch ende
ant noortende Jacop Hugensz. Ende dese voorsz. renten alle jair te betalen binnen den vier heijligen
dagen van Kersavond. Ende waert dat Jacob van der Stege voorsz. dese voorsz. niet en betaelen op
die dage voernt, soe mach Jan die Brouwer voorsz. of houder sbriefs alle daghe verteeren op Jacop
voersz. ses comans grote ende op Jacobs voersz. goede waer zij gelegen zijn ter tijt toe dat dese
voerseijde renten al betaelt zijn. Ende wanneer Jan die Brouwer voersz. of houder tsbriefs niet langer
beijden en woude nader betalinge binnen renten voersz. Soe mach hij panden den willicoer mitten
renten voersz. Ende hier waren bij ende over alse buijerluijden inden ambocht voerscr. Jacob
Hugensz. ende Dirck Aerntsz. Ende voert soe beliede hem Jacob vander Steghe voersz. hier of
voldaen ende betaelt den lesten penninck mitten eersten. In kennisse der wairheijt hebbe ick Dirck
van Boemgaerde schout inden ambocht voerscr. desen brieve bezegelt mid mijnen zeghel. Int jaer
ons heeren duijsent drie hondert drie ende tachtich tsdonendages nae Sinte Katrijnen dach.
Nr. 45 folio 36 d.d. 16-09-1477.
Een brief van veertich comans groten tsiaers staende op een morgen lants in Wassenaer.
Wij Pieter Jansz. van Noertich ende Pieter die Grebber scepenen in Leijden oerkonden dat voer ons
quam Dirck Mouwerijnsz. ende geliede dat hij vercoft heeft dier procuratoers van den seven getijden
in Sinte Pieters kerck tot Leijden alse Jan van den Woude, Jacob Tijmans zoon ende Sijmon
Martijnsz. totter zeven getijden behoef veertich comans groot tsiaers ewige renten. Te betalen alle
jaer tot Voerscoten ende Valckenburger marcten. Te versien te verhalen ende staende up een
morgen lants luttel min of meer die Dirck voersz. legghende heeft inden ambocht van Wassenaer tot
Oestdorp ende heeft beleghen an die oestzijde Willem Dammesz. erfnamen, an den zuijtende Kos
Jansz., an die westzijde Willems erfnamen van Lodensteijn ende an dat noorteijnde Huge Louwe
mitter gheest. Ende Dirck voersz. lovede die procuratoers vanden zeven getijden voersz. diet nu zijn
of namaels wesen zullen tot der voorsz. zeven getijden behoef dese voersz. renten vrij te waren jaer
ende dach alse recht is ende alsmen vrije renten up vrij lant ende eijgen erve schuldich is te waren.
Ende van desen coop beliede hem Dirck voersz. vanden procuratoers vanden seven getijden voersz.
wel voldaen ende betaelt den lesten penninck mitten eersten, mits een ende twintichstalve rijnsche
gulden tstuc veertich groot die Dirck voersz. dair of ontfangen heeft die welcke gelden voorsz. die
procuratoers vanden zeven getijden ontfanghen hadden vanden testamentoers van Lijsbet Reijners
wedewij gehieten van Overwael. Dair voer sij doen sullen van der getijden wegen sulcke dienst als
die brieve die dair of sijn dat wtwijsen. In oerkonden desen brieve bezegelt mit onsen zegelen. Int jair
ons heren duijsent vierhondert seven ende tseventich upten sesten dch in september.
Nr. 46 folio 36v. d.d. 30-05-1478.
Een brief van veertich comans groten tsiaers staende up een morgen lants in Wassenaer.
Wij Pieter die Grebber ende Heijnrick Willemsz. scepenen in Leijden oerkonden dat voer ons quam
Dirck Mouwerijnsz. ende geliede dat hij vercoft heeft die procuratoers vanden seven getijden in Sinte
Pieterskerck tot Leijden alse Jan van den Woude, Jacop Dirc Thijmansz. ende Sijmon Martijnsz.
totten voersz. seven getijden behoef veertich comans groten tsiaers twee renten. Te betalen alle jaer
tot Vorschoten ende Valckenburch marcte. Te versien te verhalen ende specialijck op een morgen
lants luttel min off meer die Dirck voersz. leggende heeft inden ambocht van Wassenair tot Oestdorp
ende heeft belegen an die oestzijde Willem Dammaesz. erfnamen, an dat suijteijnde Kos Jans zoen
ende an die westsijde Willem van Lodesteijns erfnamen ende an dat noorteijnde Huge Louwe metter
geest. Ende Dirck voersz. lovede die prucuratoers voernt. ende diet namaels wezen sullen tot der
voorsz. zeven getijde behoeff dese voersz. veertich comans groten tsiaers vrij te waren jair ende dach
als recht is ende alsmen vrij renten schuldich is te waren. Ende hier off beliede hem Dirck voersz. wel
voldaen ende betaelt den lesten penninc mitten eersten, mits een ende twintich rijnsche gulden tstuc
veertich groot die Dirck voersz. daer voer ontfangen heeft. In oerkonden desen brieve bezegelt mit
onsen zegelen. Int jair ons heeren duijsent vierhondert acht ende tseventich opten dertichsten dach in
meije.
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Nr. 46 folio 37 d.d. 10-12-1414.
Een brief van drie pont hollants tsiaers staende up een thuijn gelegen up te Maren inden
ambocht van Leijderdorp.
Wij Heijnrick Dammasz. ende Pieter Pieter Dirck Aelwijnsz.sz. scepenen in Leijden oerkonden dat
voer ons quam Wobbe Willems zoen ende geliede dat hij vercoft heeft Claes Jacobsz. drie pont
hollants comans paijments tsiaers. Te betalen alle jair tot Alre Goede Heijligen dage. Te versien ende
staende op een thuijn die Wobbe leggende heeft op die Maren buijten der vrijhede van Leijden inden
ambocht van Leijderdorp. Ende heeft belegen an die een sijde die Maern die daer onder gaet ende an
die ander sijde Jan Voorcoepsz. ende Jan van der Nesse mit horen lande, streckende voor wtte vest
after an Pieter die Liemde thuijn. Voort liede hem Wobbe voernt hier of voldaen ende betaelt, den
lesten penninck mitten eersten. In oerkonde desen brieve besegelt mit onsen zegelen. Int jair ons
heeren duijsent vierhondert ende viertien upten tienden dach in decembrij.
Nr. 47 folio 37 d.d. vrijdag na O.L.V. dag 1429.
Een brief van een gouden wilhelmus schilt ende drie oude bots siaers staende up een twedeel
van een woninghe.
Ick Clais Horst scout inden ambocht van Wassenaer oerkonde allen luijden dat voer mij quam Dirck
Florijs zoen ende geliede dat hij vercoft heeft houder des briefs een gouden wilhelmesche schilt ende
drie oude bots tsiaers off paijment hoere waerde. Te versien up een twedendeel van twie woninge. Te
betalen alle jair up Sinte Katrijnendach voer Kersmissen. Ende heeft belegen an die westzijde die
heijlige geest te Wassenair ende an die oestzijde die Zijwin ende an dat noort ende die nieuwen zijl,
an dat zuijtende die heerstraet. Ende hier over hebben geweest als tugen Dirck Jansz. ende Pieter
Gerijtsz. Ende voert soe geliede hem Dirck voernt hier off al voldaen ende wel betaelt den lesten
penninck mitten eersten in kennissen der waerheijt soe heb ic Claes Horst scout inden ambocht
voerscr. desen brieff bezegelt mit mijne zegel. Int jair ons heren duijsent vierhondert negen ende
twintich des vrijdages nae Onser Vrouwen dach concepcio.
Nr. 48 folio 37v. d.d. 31-03-1449.
Een transfixbrief daerden voersz. twee brieven gesteken.
Wij Gerijt van Oestgeest ende Aelbaren van Noorde scepenen in Leijden oerconden dat voor
gerechte quamen heren Kemp Bertoensz. priester mit zijne gecorens voochts hant ende Jacop Jan
Mathijsz. die molenaer als gemachticht van Pieter Mathijsz. alse voocht van Alijt sijne wijve ende
gaven over die procuratoers van den zeven getijden in Sinte Pieters kerck tot Leijden alse Ghijsbrecht
van Zwieten, Wermbout Nannesz. ende Dirck Coen Gerijts tot der seven getijden behoef eene
scepenen brief ende een schouten brief daer desen brief doersteken is, mit recht ende mit vonnisse
als recht is. Ende scepenen wijsden die procuratoers voorsz. off diet namaels wesen zullen daermede
te winnen ende te verliesen in allen schijn oft heer Kempe ende Jacop voersz. selve waer. Ende
waert dat die seven getijden tot eniger tijt cregen hinder of schade vanden voersz. renten in den
principael brieven begrepen, dat lovede heer Kemp ende Jacop voersz. mit gesamender hant ende
elcx voer al die seven getijden op te rechten ende beteren. Ende heer Kemp ende Jacob voersz.
loveden malcander elck den anderen dander helft hier off scadeloes te houden ende beliede hem hier
off wel voldaen ende betaelt den lesten penninc mitten eersten. In oerkonden desen brieve bezegelt
mit onsen zegelen. Int jaer ons heren duijsent vierhondert negen ende veertich upten lesten dach van
maerte.
Nr. 49 folio 38 d.d. 08-03-1440.
Een brief van een achtendeel van vierdalf morgen lants gelegen in Oestgeest.
Wij Ghijsbrecht van Zwieten ende Jacop van Zonnevelt scepenen in Leijden oerkonden dat voor ons
quam Willem Brouwer Jansz. ende geliede dat hij vercoft heeft Boudijn van Zweten een achtendeel
van vierdalff mergen lants gelegen uptie Mersche inden ambocht van Oestgeest, dair dat ander deel
of toebehoert heer Pieter van Schotens cappelrije ende bruijct nu ter tijt Dirck van Vliet. Ende Willem
Brouwer voersz. lovede Boudijn van Zweten voersz. dit voorsz. achtendeel vande lande vrij te waren
jair ende dach alse recht is ende alsmen vrij eijgen erven ende lant schuldich is te waren. Voort soe
geliede hem Willem Brouwer voorsz. hier off wel voldaen ende betaelt, den lesten penninck mitten
eersten. In oerkonden desen brieve besegelt mit onsen zegelen. Int jaer ons heren duijsent vier
hondert drie ende veertich upten achtiensten dach in maert.
Nr. 50 folio 38v. d.d. 28-05-1455.
Een brief van vier hont lants gelegen in Oestgeest.
Wij Claes Claes Willemsz.sz. ende Jacop van Noorde scepenen in Leijden oerkonden dat voer ons
quam Margriet Claes Pormer wedewij mit hoere gecorens voechts hant ende geliede dat zij vercoft
heeft heren Pieter van Schoten priester vier hont lants luttel min off meer bijden hoop sonder maet,
gelegen inden ambocht van Oestgeest. Ende heeft belegen an die noortzijde heren Heerman, aen die
suijtzijde Aernt Dircxz., an die westeijnde den heerwech ende aen dat oosteijnde Aernt Dircxz.
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voerseijt. Ende Margriete voersz. lovede heren Pieter voernt. dese vier hont lands als voerscr. staet
vrij te waren jair ende dach alse recht is ende alsmen vrij lant ende eijgen erve schuldich is te waren.
Voort soe beliede hoer Margriete voorsz. hier off wel voldaen ende betailt, den lesten penninc mitte
eersten. In oerkonde desen brieve beseghelt mit onsen zegelen. Int jair ons heren duijsent
vierhondert vijff ende vijftich upten achtendetwintichsten dach in meije.
Kanttekening: Dese vier hondt lands gecomen van heer Pieter van Scoten zijn vercoft bijden getijden meesters dienende inden
jaere 1500 vier ende veertich, an Jan Niclaesz. wonende tot Oestgeest voer die somme van hondert ende tsestich carolij guldens.
Dat welcke weder bij den zelfde meesters aen losrenten beleijt zijn.

Nr. 51 folio 38v. d.d. 01-07-1455.
Een transfix brief upten voorsz. brief doersteecken.
Wij Clais Clais Willemsz.sz. ende Florijs van Alcmade scepenen in Leijden oerkonden dat voer
gerechte quam heer Pieter van Schoten priester mit sijne gecorens voochts hant ende gaf over die
procuratoers vanden seven getijden in Sinte Pieters kerck tot Leijden alse Ghijsbrecht van Zwieten
Bueckel Heerman ende Wermbout Nannensz. totter getijden behoef eenen scepene brief daer dese
brieff doersteken is mit recht ende mit vonnisse alse recht is. Ende scepene wijsden die procuratoers
vanden zeven getijden voersz. diet nu sijn of namaels wesen zullen totter voersz. getijden behoef
mede te winnen ende te verliesen in allen schijn oft heer Pieter voersz. selver wair. In oerkonden
desen brieve besegelt mit onsen zegelen. Int jair ons heren duijsent vierhondert vijff ende vijftich
upten eersten dach in julio.
Nr. 52 folio 39 d.d. 30-12-1462.
Een brief van een gouden wilhelmus schilt tsiaers staende up een huijs ende hofstede tot
Warmont.
Ick Gerijt van Assendelft scout inden ambocht van Warmonde doe condt ende kenlic allen luijden dat
voer mij ende voer twien buijeren van Wermonde als Hobbe Jansz. ende Bertelmees Willemsz.
gecomen zijn Clemeijns Ghijsbrecht Claeszoens wedewij mit Cornelis Ghijsbrechtsz. horen zoens
haren rechten voocht ende Machtelt Ghijsbrechts dochter ende gelieden dat sij vercoft hebben Jan
van Zwieten schout van Leijden eenen gouden wilhelmus schilt tsiaers off eenen twintich placken
daer voer, staende op een huijs ende hofstede gelegen inden ambocht van Warmonde die belegen
heeft an die noortoestzijde Jan van Poelgeest ende an die zuijtwestsijde Sijmon Florijsz., streckende
voer vanden heerwech tot after an Lede. Ende vander voersz. coop gelieden hem Clemeijns, Cornelis
ende Machtelt voerscr. wel voldaen ende betailt den lesten penninc metten eersten. Ende dese
voersz. renten sullen verschijnen alle jair op die meijdach. Ende om dat dit wair is soe heb ick Gerijt
van Assendelff schout van Warmonde voersz. mijn zegel hier an gehangen. Ende om die meere
zekerheijt soe hebben wij Clemeijns, Cornelis ende Machtelt voorsz. gebeden Jacop van den Woude
desen brieff mede te willen over ons te besegelen. Ende ick Jacop van den Woude heer van
Warmonde voersz. ter bede Clemeijns, Cornelis ende Machtelt voorsz., soe hebbe ick mede mijn
zegel hieran gehangen. Int jaer ons heren duijsent vier hondert ende twien tsestich up den dertichsten
dach in januario.
Nr. 53 folio 39v. d.d. 26-02-1462.
Een transfix brief doerden voersz. brief gesteken.
Wij Dirck van Zijl Jansz. ende Willem van Oestgeest scepenen in Leijden oerkonden dat voer
gerechte quam Jan van Zwieten ende gaf over die procuratoers van den seven getijden Sinte Pieters
kerck tot Leijden als Claes Claes Willemsz.sz., Gerijt Mouwerijnsz. van Leijden ende Dirck Hugen
totter voorsz. getijden behoef om die getijden alle dage inden voorsz. kerck dair mede te singen,
eenen brief die Gerijt van Assendelft schout tot Warmonde ende Jacob van den Woude heer tott
Warmonde besegelt hebben, dair desen brieff doersteken is mit recht ende mit vonnisse als recht is.
Ende scepenen wijsden die procuratoers voersz. of diet namaels wesen zullen totte voersz. getijden
behoeff dair mede te winnen ende verliesen in allen schijn oft Jan van Zwieten voersz. selve waer.
Welcke renten inden principael brief begrepen daer dese brief doersteken is Jan van Zwieten voernt.
den seven getijden voersz. gegeven ende bewesen heeft voer een pont hollants comans paijments
tsiaers dat hij ter lossinge mit eenen scepene brieff van Leijden den getijden voersz. op sijn huijsinge
ende erve gelegen an die Bredestraet in testamente gegeven. Welcken brieff Jan van Zwieten voersz.
weder gegeven ende gelevert is om te niet te doen. Des sijn voerwaerden waert dat die seven
getijden tot enigher tijt of gelaten worden alle dage te singen in Sinte Pieters kerck voersz., soe sellen
dese renten inden principael brieve begrepen dair dese brieff doersteken is, weder comen an Jan van
Zwieten ende sijnen erven ende nacomelingen. Ende waert dat dair gebreck an wair soe dat die
voersz. renten vercoft, vervreemt of verandert waren, zoe soudet Jan van Zwieten voersz. sijnen
erven ende nacomelingen versien ende verhalen an alle die goeden die die seven getijden voersz. nu
ter tijt hebben off hier namaels vercrijgen moegen, roerende ende onroerende, waer die gelegen zijn.
In oerkonden desen brieve besegelt mit onsen zegelen. Int jair ons heren duijsent vierhondert twie
ende tsestich upten sessendetwintichsten dach in februario.
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Nr. 54 folio 40 d.d. 14-02-1415.
Een brief van een gouden vrancrijcxe schilt tsiaers staende up tien hont lants gelegen inden
ambocht van Oudeshoern.
Wij Foeijtgen Jansz. van Meerburch ende Voppe Dircxz. scepenen in Leijden oirkonden dat voer ons
quam Dirck Willems zoen van Poelgeest ende geliede dat hij gehuijert heeft voer him ende sijnen
erfnamen jegens die goedshuijs meesters van Sint Pieters kerck alse Reijnier Kerstantsz., Gerijt van
Oestgeest Willemsz., Jan die Wit, Jan Harmansz. ende Jan Coman bij goetdeijncken des gerechts in
rechten erfhuijer tien hont lants om eenen gouden vrancrijcxe schilt off paijment sijner waerde vrijs
gelts tsiaers. Te betalen alle jair tot Onser Vrouwen dage te Lichtmisse. Welck lant voorsz. gelegen is
inden ambocht van Outshoorn in die Griephoec in een weer lants van twintich morgen daer die tien
morgen van der oestzijde in off tot behoren der cappelrije van Poelgeest ende an die westzijde Dirck
Willemsz. voersz. mit tien morgen daer dese thien hont lants voersz. mede in gerekent sien,
streckende wtten after an heren Jans ambocht van Woude gelijcken buijerlant. Voort zijnt
voerwaerden waer dat sake dat die godshuijs meesters voersz. off diet namaels wesen sullen quade
betalinge cregen van den renten voernt., dat souden sij versien ende verhalen derdalf morgen lants in
dit selve weer voersz. gelegen. In oerkonde desen brieve bezegelt mit onsen zeglen. Int jair ons
heren duijsent vierhondert ende vijftien upten vierthienden dach in februario.
Nr. 55 folio 40v. d.d. 15-01-1466.
Een transfix brief upten voorsz. brief doesteken.
Wij Jacob van Noorde Aelbaerntsz. ende Willem van der Graft scepenen in Leijden oerkonden dat
voer gerechte quamen die kerckmeesters van Sinte Pieters kerck tot Leijden alse Jan Vinck, Jan
Aerntsz., Jacop Coop ende Claes Hugensz. bij consent van den gerechte van Leijden ende gaven
vander voersz. kerck wegen over die seven getijden meesteren in Sinte Pieters kerck tot Leijden alse
Nannen Paedze, Jacob Dirck Martijnsz. ende Jan van der Laen tot den seven getijden voersz.
behoeff eene scepenen brieff daer dese brief doersteken is, mit recht ende mit vonnisse als recht is.
Ende scepenen wijsden die zeven getijden meesteren voersz. ende diet namaels wesen sullen tot
den seven getijden voersz. behoeff, daer mede te winnen ende te verliesen in allen schijn oft die
kerckmeesteren voernt. van der voersz. kerck wegen selve waren. In oerkonden desen brieve
besegelt mit onse zegelen. Int jair ons heren duijsent vierhondert sessendetseventich upten
vijftienden dach in januario.
Nr. 56 folio 41v. d.d. 20-02-1472.
Een brief van drie rinsche gulden tsiaers.
Wij Gerijt Rijswijck ende Jan Aernt Pouwelsz.sz. scepenen in Leijden oerkonden dat voer ons quam
Willem Reijnouts zoen ende geliede dat hij vercoft heeft die seven getijden meesteren van Sinte
Pieterskerck tot Leijden alse Willem die bastaert van Wassenair, Pieter Bouwensz. ende Gerijt Dirck
Hillensz.sz. ende diet namaels wesen sullen totten voersz. seven getijden behoeff drie rijnsche
gulden twintich stuvers gemunt ende geslegen voer datum des briefs, voerden gulden gerekent
tsiaers ewige ende erflicke renten. Te betalen alle jaer tot Kersavond. Te versien te verhalen ende
staende up sulcke landen als hier nae volgen. Eerst up een derdendeel van een zate lants houdende
acht morgen lants, luttel min of meer, mitter huijsinge schuijre bargen boemen ende potinge daer up
staende, leggende gemeen mit Baen Jansz. Ende heeft belegen an dat oesteijnde die wech, an die
suijtzijde Heijnric Eijlantsz. kinderen, an die westzijde Jacop van Grieken ende an die noortzijde dat
goodshuijs van Woude. Item op een derdendeel van een campe lants houdende anderhalf morgen
luttel min of meer gehieten die Verdierscamp, leggende gemeen mit Baen Jansz. voersz. Ende heeft
belegen an die noortsijde die Does, an dat oesteijnde die Rietcamp, an die zuijtsijde Baen Jansz.
ende an dat westeijnde Jacop Pietersz. kinderen. Item noch up een derdendeel van anderhalff
morgen lants luttel min off meer, gelegen in die Mijnsecamp gemeen mit Baen Jansz. voorsz. Ende
heeft belegen an die noortsijde die Wijde A, an die suijtzijde an die oestzijde ende an die westzijde
Reijnout Claesz. Ende Willem voersz. ende IJsbrant Sijmonsz. sijns wijfs vader loveden mit
gesamender hant ende elcx voer all die seven getijden meesteren voersz. ende diet namaels wesen
zullen totten voersz. seven getijden behoef dese voersz. renten vrij te waren jair ende dach alse recht
is ende alsmen vrij renten schuldich te waren. Ende wairt sake dat dese voersz. landen niet goet
genouch en waren dese jarlixe renten an te verhalen dat sullen die seven getijden meesteren voorsz.
ende diet namaels wezen sullen totten zeven getijden behoef dat voert versien ende verhalen an
Willem voersz. huijs ende erve dat hij staende heeft up ten Ouden Rijn. Ende heeft belegen an die
een sijde Rutger Pietersz. backer ende an die ander sijde Pieter Reijnoutsz., streckende voer wten
Ouden Rijn after an Rutgers voersz. schuijer ende horen erve. Ende oeck an IJsbrant Sijmonsz.
voersz. huijs ende erve dat hij staende heeft upten Ouden Rijn. Ende heeft belegen an die een zijde
Sijmon Claesz. ende an die ander sijde …. Heijnricx wedewij, streckende voer wten Rijn after in
Marendorp. Ende voert te versien ende te verhalen an alle die goeden die Willem ende IJsbrant
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voersz. nu ter tijt hebben of hier namaels vercrijgen mogen, roerende en onroerende, wair ende wair
an die gelegen sijn off wairmen die bevinden mach, binnen der stede van Leijden off dair buijten.
Ende Willem Reijnoutsz. voersz. lovede IJsbrant Sijmonsz. voernt hier off schadeloes te houden.
Voert soe beliede hem Willem voersz. hier off wel voldaen ende betaelt den lesten penninck mitten
eersten. In oerkonde desen brieve besegelt mit onsen zegelen. Int jair ons heren duijsent vierhondert
twee ende tseventich upten twintichsten dach in februario.
Nr. 57 folio 42v. d.d. 10-02 1502.
Eenen rentebrief sprekende op zekere diverschen huijsen ende erven gelegen binnen den
ambochte van Zuijdwijck in Wassenaer.
Ick Jan Willemsz. scout inden ambacht van Zuijtwijck doe condt allen luijden dat voir mij quam
Cornelis Jansz. als man ende voicht van Margriete Willems dochter de Laten sijn huijsvrouwe ende
geliede dat hij vercoft heeft die seven getijde meesteren in Sinte Pieters kercke binnen Leijden alze
Florijs Heerman, meester IJewout Wel ende Gherijt Vinck ende den ghenen diet namaels wesen
sullen van den voisz. seven getijden behoeff dese naebescreven perchelen van huijsrenten. Item
inden eersten drie scelling hollants paijments tsiaers op een huijs ende erve gelegen inden ambocht
van Zuijdwijck voirsz., toebehorende den heiligen geest tot Wassenaer. Item noch negen scellingen
hollants paijments tsiaers op een huijs ende erve gelegen dair naest, toebehoerende Marijtgen Gherijt
Dircxdr. wedewij. Item noch zesthien comans groten tsiaers staende op een huijs ende erve gelegen
daer naest ende plach toe te behoren Jacop Dircxz. Item noch thien scellingen hollants paijments
tsiaers op een huijs ende erve toebehorende Marijtgen Gerijt Dircxds. weduwij ende plach toe te
behoren Claes Hobbesz. Item noch thien comans groten tsiaers op een huijs ende erve gelegen daer
naest toebehorende Dirck Phillipsz. ende plach toe te behoren Phillips Dircxz. Item ende noch vijff
comans groten tsiaers op een huijs ende erve gelegen daer naest toebehorende Haestgen Pieter
Arentsz. wedewij ende plach toe te behoren Lijsbet Adriaens. Ende Cornelis Jansz. voirsz. lovede
den voirn. seven getijden meesteren ende den ghenen diet namaels wesen sullen totten seven
ghetijden behoeff dese voirsz. huijsrenten vrij te waren jair ende dach als recht is ende gelijckenen
vrije huijsrenten sculdich is te waren. Voirt soe beliede hem Cornelis Jansz. voirsz. van desen coepe
wel voldaen ende betaelt den lesten pennijnck mitten eersten. Hier waren an ende over als tuijgen
ende buijerluijden Claes Jacopsz. ende Jan Arentsz. In kennisse der wairheijt. Soe hebbe ick Jan
Willemsz. scout voirsz. mijn zeghel in tiegenwoirdicheijt der tuijgen voirnt an desen brief gehangen.
Upten thienden dach in februario int jaer ons heren duijsent vijfhondert ender twee nae constuijme
van scrijven der stede van Leijden.
Nr. 58 folio 43 d.d. 04-05-1502.
Eenen brieff van de rechte helft van 10 hont lants gelegen inden ambocht van Oestgeest.
Ick Dirck Engebrechtsz. scout inden ambacht van Oestgeest doe condet allen luden dat voor mij
quam Cornelis Heerman ende geliede dat hij vercoft heeft die seven getijden meesteren in Sinte
Pieters kercke binnen Leijden alse Florijs Heerman, Mr. IJewout Wel ende Gerijt Vinck totten seven
getijden behoeff die helfte van tijen hont lants gelegen inden ambacht van Oestgeest dair die
wederhelft off toebehoert die vicarij die Claes Aelwijnsz. gesticht heeft in Sinte Pancraes kercke.
Ende heeft belegen an die westsijde die abdie tot Egmond, an die oestzijde Sint Katrijnen gasthuijs
binnen Leijden, an dat noortende ende zuijtende dabdie tot Egmonde voersz. Ende Cornelis Heerman
voirsz. gelovede den seven getijden meesteren voirsz. ende den ghenen diet namaels wesen sullen
totten seven getijden behoeff dese voirsz. helfte van thien hont lants voirsz. vrij te waren jair ende
dach als recht is ende alsmen vrij lant ende eijgen erve sculdich is te waren gelijck buijerlant inden
ambacht dairt gelegen es. Voert soe beliede him Cornelis Heerman voirsz. van desen coope wel
voldaen ende betailt, den lesten pennijnck mitten eersten. Hier waren an ende over alse tuijgen Dirck
Joest den ouden ende Dirck Joest die jonghe. In kennisse der wairheijt soe hebbe ick Dirck
Engebrechtsz. scout voirsz. mijn zegel in tegenwoirdicheijt der tuijgen voirsz. an desen brieff
gehangen. Ende om der meerdere zekerheden wille zoe hebbe ick Cornelis Heerman voirsz. mijn
zegel mede hijer an gehangen. Int jair ons heren duijsen vijffhondert ende twie upten vierden dach in
meije.
Nr. 59 folio 44 d.d. 06-11-1506.
Een losrenten brief van £ 10 hollandts siaers sprekende op Reijer Dircxz. verzekert op omtrent
10 morgen landts gelegen inden ambacht van Oestgheest.
Wij Maertijn Roelofsz. ende Maertijn Pietersz. scepenen in Leijden oerkonden dat voor ons quam
Reijer Dircxz. ende gelijede dat hij vercoft heeft ende schuldich is die zeven getijden meesteren van
Sinte Pieters kerck binnen Leijden alse Jan van Zwieten, Florijs Heerman ende meester Ewout Wel
ende die gheene diet naemaels wesen zullen tot die voorsz. zeven getijden behoef thien pondt
hollandts van dertich comans groten tpont siaers erfrenten. Te betalen alle jaere tot Sinte Maertijns
dage in den winter, daer of dat eerste jaer renten verschijnen sal tot Sinte Maertijns dage in den
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winter anno 1500 ende zeven naestcomende. Te versien ende staende up dese nabescreven
perchelen van landen, alle gelegen inden ambocht van Oestgeest. Eerst up zes morgen landts die
belegen hebben an die noortzijde Claes Ghoenen stege, an die oestzijde ende zuijtsijde die abdisse
van Reijnsburch, an die westzijde den heerwech. Item noch up twee morgen weijlandts gelegen inden
ambocht voersz. ende heeft belegen an die noortzijde meester Jacob van Santhorst of zijn nacomers,
an die oestzijde die weteringe, an die westzijde die abdisse voorsz. ende an die zuijtzijde Dirc Jan
Hazen of zijnen nacomers. Item noch op vier hondts landts gelegen inden ambocht voorsz. ende
heeft belegen an die westzijde den heerwech, an die oestzijde ende zuijtzijde die abdisse voern ende
an die noortzijde Wildijcker acker. Item noch up zeven hondt landts gelegen inden zelven ambocht
voersz. ende heeft belegen an die oestzijde ende noortzijde die abdisse voorsz., an die zuijtzijde
Boelenstege ende an die westzijde den heerwech. Ende Reijer Dircxz. voorsz. gelovede die zeven
getijde meesteren voorn. ende diet namaels wesen zullen tot die zeven getijden behoef dese voersz.
renten vrij te waren jaer ende dach als recht is ende alsmen vrije renten up landt ende eijgen erve
schuldich is te waren ende dat upt voorsz. landt geen ander renten en staen dan dese voorsz. renten.
Des zijn voorwaerden dat Reijer voorsz. of zijnen erven dese voorscreven renten sal moegen lossen
tot alre tijt alst hem believen sal, behoudelic dat hij of zijnen erven de voorn. getijde meesteren inder
tijt wesende dat een half jaer te voeren zal zeggen mit eens twie hondert pondt ten prijse voorsz. in
hooftgelde ende mit zulcke renten als nae beloop des tijts verschenen sel wesen als die lossinge
geschiet. Wel verstaende datmen lossen en sal dan mit zulcken paijment als nu gancbair. Te weten
den gouden coervorster rijns gulden voor datum sbriefs geslagen houdende zijn volle gewichte voor
achtenendetwintich nuwe stuvers gerekent, den gouden philips gulden voor datum sbriefs geslagen
houdende zijn volle gewichte voor vijfende twintich nuwe stuvers gerekent ende alle andere paijmente
na dier waerde. Ende van desen coope belijede hem Reijer voersz. wel voldaen ende betaelt den
lesten penninc mitten eersten ende dat mit twie hondert pondt ten prijse voorsz. die hem die getijde
meesters voorn. tot zijnen wille daer voer up geleijt hebben. In oerkonden desen brieve bezegelt mit
onsen zegelen. Int jair ons heren duijsent vijfhondert ende zesse upten zestien dach in novembrij.
Item desen brief is gelost bij Reijer voirsz. anno ’65 ….. 4e dach in maij.

Nr. 60 folio 46 d.d. 09-02-1476.
Die fundacie brieff van Lijsbet Reijner Reijners zoons wedewij.
Wij Florijs van Zijll ende Jacob van Noorde Aelbaerntsz. scepenen in Leijden oerkonden dat voer ons
quamen die sangmeesters vanden zeven getijden in Sinte Pieters kerck tot Leijden alse Nanne
Paedze, Jan van der Laen ende Jacop Dirck Tijmasz. bij goetduncken ende consente des gerechten
van Leijden an die een zijde ende heer Claes van Zijl, heer Pieter Dirck Hillensz.sz. priesteren elck
mit sijns gecoren voochts hant ende Kerstant Nannen als testamentoers van Lijsbet Reijner
Reijnersz. wedewij an die ander sijde ende gelieden dat sij te samen overcomen zijn van zekere
missen ende diensten die zij ter eeren goeds sijnre liever moeder Marien ende tot zalicheijt der zielen.
Lijsbet Reijner Reijnersz. wedewij voersz. sullen laten doen als zij bij haren leven geordonneert ende
gemaect heeft in Sinte Pieters kerck voorsz. Ende dat al bij wille consent ende goetduncken des
eersamen ende geestelijcken heeren Aelbrecht van Baern commenduijer ende cureijt van der kerck
voersz. in sulcker manieren ende condicien als hier nae volget ende bescreven staet. Dats te weten
dat die sangmeesters vanden seven getijden in Sinte Pieters kerck voersz. voer him ende voerden
ghenen die namaels sangmeesteren wezen sullen angenomen hebben voer Lijsbet Reijners voersz.
om tot ewigen duerende alle jair te laten doen celebreren ende singen in Sinte Pieters kerck op Onser
Liever Vrouwen outair beneden den choer an die noortzijde staende ende men gewoenlijck noemt dat
ziel outaer op ses octaven van Onse Liever Vrouwen hoochtijden op elck octave een misse van Onse
Liever Vrouwen off op eenen anderen dach binnen die octave als dat den commenduijer ende cureijt
inder tijt wesende best dient ende te passe comt wtgenomen als die hoochtijt van Onse Liever
Vrouwen annuncia hoeren dach comt ende die heijlige kerck die hoochtijt hout in die weke naeden
sonnendage indicia. Soe selmen alsdan die misse singen vander voersz. hoechtijt in die zelve weke
off in die weke voer naden zonnendage letate, soe dat commenduijer ende cureijt best dient ende te
passe comt. Item soe sullen noch die sangmeesters voersz. inder tijt wesende eens des jaers een
misse doen singen van requiem op dat hoge outaer opt choer op Lijsbetten voersz. sterffdach ende
jaricheijt off luttel voer off nae. Item noch zullen die sangmeesters voersz. doen leesen alle
donredages een wekelijcke misse van eenen eersamen priester die op die tijt niet verbonden en is
misse te lesen op Sinte Katrijnen outaer after inden choer vander selven kercke voer Lijsbet voersz.
ziele, hoere ouderen zielen, voer alle hoer vrienden zielen ende daer zijt voer begerende is alsoe veel
als dat den collatoers van dien outaer belieft. Ende indien het hem niet en belieft zoe zelmen die
voersz. misse op een ander outaer leesen inder selven kerck staende. Item dese ses singende
missen van Onser Liever Vrouwen hoochtijden ende die een misse van requiem voer verclaert die sal
singen die commenduijer ende cureijt vanden voersz. kerck inder tijt wesende of een van sijne mede
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broederen van der duijtschen oerden oft hem belieft ende zijt van stade zijn of een ander eersamen
priester die inder canterien vanden zeven getijden wesen sal ende die achte sangers mit twie coralen
ende mit die overcoster zullen dese voersz. seven missen statelijcke ende eerlijcke singen ende die
sangers sullen onder hemluijden ordineren een die die epistel ende een die dat ewangelien singen
zullen. Ende die sangmeesters voersz. zullen doen zetten twie eerlijcke stalcaersen opten outaer
daermen dese voirsz. missen singen sal die die coster ontsteken sel eermen die misse beghint ende
niet wt doen voer dat die misse gedaen sel wesen. Ende alsdan sullen die sangmeesters voersz.
geven den commenduijer off den priester die die misse gesongen sel hebben voer sijn presencie tot
elcken misse vier comans groot ende elcke sanger die die misse heeft helpen singen van beghin ten
eijnde achte penningen paijments ende die twie coralen ende die coster voersz. elcx vier penningen
paijments. Item soe en sal den commenduijer of die priester die die misse gedaen ende gesongen
heeft ende oick die priester die die wekelijcke misse lesen sal op Sinte Katrijnen outaer voersz. mit
die quast, noch mit die kerck noch sonder kelck voerden outair geen commendarie doen off ijet aldair
leesen noch tot genen grave gaen om te visiteren of om ijet daer te lesen, mer zij sullen terstont
nader missen gaen vanden outaer in die sacristije om die ornamenten wt te doen, mar in horen
missen ende in hoir memente zullen zij trouwelijck bidden voer Lijsbetten voersz. ziele, voer hoer
ouderen zielen, voer alle hoer vrienden zielen ende dair sijt voer begerende is. Ende voer desen drest
te laten doen soe heeft Lijsbet Reijners voersz. den sangmeesters voernt totten zeven getijden
behoeff gegeven ende bewesen tien pont dertien scellingen ende vier penningen paijments tsiaers
vrije gelts up landen ende erven leggende inden ambocht van Noortwijck. Ende sijn belegen gelijck
die principale brieve die daer off zijn dat inhouden ende begripen. Ende wair oeck sake dat die
voersz. renten tot ewigen tijden hier namaels soe veel verarchden zoe dat die landen ende goeden
daer dese voersz. renten up verzekert zijn ende qualijcken betaelt worden dat zij hem daer an niet
behouden en mochten om enige wekelijcke misse te laten doen om dat die renten off betalinge zoe
veel verarcht waren als die wekelijcke misse gedregen. Zoe zullen die sangmeesters inder tijt
wesende vrij ende ongehouden wezen van die wekelijcke misse voorsz. te doen. Item noch zijnt
voerwaerden waert sake dat dese voersz. landen ende goeden daer dese voersz. renten up verzekert
sijn alte samen verghingen off datter niet meer gelts off incommens gelts en bleve dan die somme
van veertich scellingen goets gelts tsiairs dat godt verhoeden moet. Soe souden die sangmeesters
voorsz. vrij ende ongehouden wesen van alle dese voorsz. punten ende diensten te laten doen,
behoudelijcken dat zij met versuijmlijck enoch gebrekelijck en zullen wesen dese voorsz. renten
mitten wtersten rechte te achtervolgen op die renten cost ende dat bij hair consciencie. Ende dese
drie testamentoers voorsz. loveden den sangmeesters voernt ende diet namaels wesen sullen totten
voorsz. zeven getijden behoeff dese voorsz. thien pont derthien scellingen ende vier penninghen
paijments tsiaers, vrij te waren jair ende dach als recht is ende alsmen vrij renten schuldich is te
waren. Ende hier off zijn twie brieven dair off dat hebben die sangmeesters voersz. den eenen ende
die commenduijer voersz. den anderen. In kennisse der wairheijt soe hebben wij scepenen voorsz.
desen brieve bezegelt mit onsen zegelen. Ende om der meere zekerhede ende dat allen tghene dat
voersz. staet bij wete ende consente van mij heer Aelbrecht van Baren commenduijer ende cureijt
van Sinte Pieters kerck voorsz. voor mij ende mijnen nacomelingen vander voersz. kuere wegen alle
tghene dat voersz. staet belieft geconsenteert geconfirmeert ende gevesticht mit desen brieve is
geschiet ter bede van hem allen. Zoe heb ick ter eeren goeds ende tot vermeerderinge van goeds
dienste als commenduijer ende cureijt voersz. voer mij ende mijnen nacomelingen van der voorsz.
kuere wegen alle tgene dat voorsz. staet belieft geconsenteert geconfirmeert ende gevesticht mit
desen brieve tot ewigen dagen duerende ende sonder wederseggen of weder spreken in eniger
manieren. Des heb ic heer Aelbrecht van Baren als commenduijer voorsz. desen brieve mede
besegelt mit mijnen zegele hier an gehangen. Int jair ons heren duijsent vierhondert zessende
tseventich upten negende dach in februario.
Nr. 61 folio 48 d.d. 17-01-1453.
Een brief van een gouden engelsche nobel tsiaers staende up een huijs ende erve inden
ambocht van Noortich.
Dirck Ghijsbrechtsz. diemen noemt Coekebacker doe condt allen luijden dat ick gecoft hebbe jegen
Adriaen Florijsz. een eene eendeel stiene scoen gemaict mit fom? staende muijren, dair ic up
getimmert hebbe, staende inden ambocht van Noerttich. Ende belegen heeft an die noortoestzijde
Willem van Delff, an die zuijtwestzjde Claes Willemsz. ende Jan die stillegancmaker, streckende voer
vanden heerstraet after an den lijdtwech. Mit voerwairden dat Adriaen voornt off den houder sbriefs bij
zijnen wille up mijn huijs ende erve voersz. erflijcken hebben ende houden zullen eenen goeden
gouden engelschen nobel jairs, wegende vijftalven ijngels off paijment dair men eenen nobel voerseijt
om copen off wisselen mach up ten dach van betalinge. Ende ick Dirc voersz. gelove voer mij ende
voer die besitter van den huijse ende erve voersz. Adriaen voorsz. off den houder des briefs bij sijnen
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wille dese voern. nobel alle jair wel te betalen binnen meij maent sonder ofbreck. Ende wairt dat ick
Dirck voernt of den bezitter vanden huijse ende erve na mij comende niet en betaelde upten termijn
voersz., zoe mach Adriaen of den houder van desen brieve rechts plegen an huijs ende erve voernt
dwers nacht verstaen ende ick gelove dat niet te weeren mit geestelijck off mit wairlijcke rechten,
noch mit enighe nije vonden diemen up desen brijeff vinden of visiteren mach. Ende ick Dirck
Ghijsbrecht zoen voornt bekennen dat dit voersz. huijs ende erve vrij ende onbelast is dan mitten
nobel tsiaers erfflicken voer geroert. In kennesse der wairheijt soe ic Dirck Ghijsbrechtsz. voernt up
desen tijt ghenen zegel en hebbe, zoe heb ic gebeden den notabelen eerbaren Vranck van der
Boechorst dat hij desen brief ter begeerten van mij over mij bezegelt heeft mit sijnen zegel, dair bij
waren als tugen Jan die stilleganckmaker ende jonge Clais smit. Opten zeventienden dach in januario
int jaer ons heren duijsent vier hondert drie ende vijftich.
Nr. 62 folio 48v. d.d. 18-08-1453.
Een brief van den voorsz. nobel tsiaers.
Adriaen Florijsz. doe condt allen luijden dat ick vercoft hebbe Lijsbet Reijner Reijnersz. wedewij
eenen brieff sprekende van eenen goeden gouden engelsche nobel jairs als die brief dat vuijtwijst
ende verclairt, die Vranck van der Boechorst mit sijnen zegel bezegelt heeft, staende up die huijsinge
ende hofstede daer Dirck Ghijsbrechtsz. die Coecbacker nu ter tijt inwoent ende int eijgen bezeten
heeft. Ick bekenne mij van Lijsbet voernt eerbairlijck ende wel voldaen vanden coop voorsz. In
oerkonde der wairheijt soe heb ic Adriaen voerseijt mijnen zegel an desen brief gehangen. Upten
achtienden dach in augusto int jair ons heren duijsent vierhondert drie ende vijftich.
Nr. 63 folio 48v. d.d. 20-05-1456.
Een brief van een goeden gouden rijnsche gulden tsiaers staende op een halven camp lants in
Noortich.
Adriaen Florijsz. scout van Noortich doe condt allen luijden dat voer mij quam heer Pieter Boudijnsz.
priester mit Florijs van Raephorst zijn gecoren voocht ende geliede dat hij vercoft heeft Lijsbet
Reijners wedewij eenen goeden gouden rijnsche gulden jairs off paijment zijns waerde daer voer
opten dach van betalinge erflijcke renten, die hij hair versekert heeft up eenen halven camp lants
ende plach sijn oude vader toe te behoren Claes van Alphen ende nu gecomen is an Margriet
Boudijns wedewij heer Pieters moeder ende an heer Pieter voornt elck die helft van den camp lants
gemeen ende onversceijden ende up dese tijt vrij ende onbelast is, bij den hoop sonder maet gelegen
inden ambocht van Noortich. Welcken heelen camp belegen heeft an die noortoestzijde Jan Benen
erfnamen, an die zuijtwestzijde den wech die langes die wateringe strect, an die suijtoestzijde Claes
Willemsz., an die noortwestzijde den schousloot. Ende heer Pieter heeft gelooft voer hem ende zijnen
erven desen rijnsch gulden voernt alle jaers te betalen binnen der maent van meije Lijsbet voersz. off
den houder van desen brief bij haren wille sonder ofbreck ende ter rechter gunste ende liefte die
Lijsbet voerseijt tot heer Pieter voorsz. draecht. Soe heeft zij hem gegunt ende mit goeden voersien
belieft tot wat tijden dat heer Pieter eenen rijnsche gulden voornt beleijt an goeden erve erfrenten
binnen den ambocht van Noortich dat den scout voernt dan inder tijt wesende dunct mit twee
notabele mannen dat goede zekere vaste renten sijn. Zoe sal Lijsbet blijven an die overwijsinge voer
geroert ende verclaert. Ende heeren Pieter voerseijt mit sijnen gecoren voocht geliede hem van
Lijsbet voersz. vanden rijnsche gulden tsiaers voert wel voldaen ende betaelt, den lesten penninc
mitten eersten. In kennisse der waerhede soe heb ick Adriaen schout voernt ter bede van heer Pieter
Boudijns met zijnen voocht voernt dese brieff over hem bezegelt mit mijnen zegel upten
achtendetwintichsten dach in meije. Dair bij waren als tugen Dirck Jacopsz. ende Wouter Jansz. int
jair ons heeren duijsent vierhondert zess ende vijftich.
Nr. 64 folio 49 d.d. 11-05-1457.
Een brieff van een nobel tsiaers staende up een huijs, schuijer, bargen ende omtrent 3 margen
lants gelegen in Noortich.
Adriaen Florijsz. scout van Noortich doe condt allen luijden dat voer mij quam Gerijt Jacopsz. diemen
noemt oude Gherijt ende geliede dat hij vercoft heeft Lijsbet Reijner Reijnersz. wedewij eenen nobel
jairs gerekent acht ende veertich stuvers voerden nobel, die hij dair off den houder van desen brieve
bij horen wille verwijt, versekert ende gezet heeft up sijn huijsinge, schuijer, barch ende omtrent drie
morgen lants bij den hoop sonder maet, mitten werff gelegen inden ambocht van Noortich tot
Langevelt. Ende belegen heeft an die noortoestzijde jonge Pieter Kerstantsz., an zuijtwestzijde jonge
Gerijt Jacopsz., streckende den werf an die wildernisse. Ende Gherijt Jacopsz. voornt. heeft gelooft
voer hem ende sijnen erven dese nobel voornt alle jaere te betalen up ten meijen dach Lijsbet voorsz.
off den houder van desen brieff bij haren wille sonder enich offbreck. Ende wairt dat hij ander
betalinge gebreclijc viele des god verhoede, soe heeft hij gelooft voer hem ende sijn erfnamen tot wat
tijden dat hij van Lijsbet voorsz. off vanden houder sbriefs gemaent wort, dan terstont te betalen of
achte dagen daernae onbegrepen. Ende soe wes oft dat Lijsbet off den houder van desen brieff after
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dien doen onder betalinge dat heeft Gerijt voernt gelooft voer hem ende sijnen erven enich van hem
up te rechten sonder enich wtwegen van rechten off andere bij hair selves simpele woerden sonder
eedt. Ende dat te betalen metten renten voernt. Ende voort heeft Gerijt voernt gelooft voer hem ende
sijn erfnamen ist datmen rechts om die renten of costen hantieren ende plegen sal dat sal wesen in
formen datmen anden goeden voer geroert scattinge hebben sal tot renten nae groetheijt. Des
gebrecx den derden peninck beter dwersnacht verstaen. Voert heeft Gerijt Jacobsz. voernt gelooft
voer hem ende sijnen erven waert dat sijn huijsinge verghinge bij noede of anders, zoe soude Lijsbet
voersz. of den houder sbriefs bij haren wille of zij wouden dat verhalen an een sticke lants gelegen
inden ambocht van Noortighout dat Gerijt voernt in voerleden tijden gecoft heeft jegen heer Rijck
Aelbrechtsz. zwager, gelegen anden Hout after Dirck Willemsz. Ende Gerijt voersz. heeft gelooft voer
hem ende sijnen erven dat dese goeden voernt elcx in sijnen ambocht vrij ende onbelast zijn tot
datum sbriefs. Ende Gerijt heeft gelooft voer hem ende sijnen erve alle dese losinsse ende
voerwaerden te houden als goet man ende niet te verweeren mit geestelijcke off mit wairlijcke
rechten, noch mit genen nije vonden treken of vuijtwegen diemen op desen brieff vinden off visiteren
mach. Alle dinck sonder arch off list. Ende ter rechter goeder ghunste die Lijsbet voorsz. tot Gerijt
Jacopsz. draicht, soe heeft zij hem gheghondt off hij off zijn erve begherende zijn desen voern nobel
off te copen ende te vrijen van sijn goede voorsz., zoe sal Lijsbet Reijners voernt nemen tenen
goeden ter waren man of den houder sbriefs an haer sijde ende Gerijt voersz. off zijn erven enen man
an sijn zijde ende den scout van Noortich dan inder tijt wesende, tusschen tween een overman ende
dair bij den coop te geschien ende over te gheven ende Lijsbet off den houder sbrieffs hair gelt
terstont tontfangen. Ende desen offcoep moet geschien binnen drie den naesten meijen dagen off ten
eijnde den drie termijnen zullent blijven erflick ewige stadige renten. Ende Gerijt Jacobsz. voornt
geliede hem van Lijsbet voerscr. vanden nobel jairs voldaen ende wel betailt, den lesten penninc
mitten eersten. In kennisse der wairheijt soe heb ic Adriaen scout voernt ter bede van Gerijt Jansz.
mijn zegel an desen brief gehangen. Upten elfsten dach in meije, dair bij waren als tugen Aernt
Jacopsz. van Rijn ende Dirck Camerlinck, int jair ons heeren duijsent vierhondert zeven ende vijftich.
Nr. 65 folio 50 d.d. 01-12-1469.
Een brieff van een rijnsche gulden tsiaers staende op een huijsinge ende hofstede gelegen in
Noortich.
Ick Gerijt Woutersz. doe condt allen luijden dat ick vercoft hebbe Lijsbet Reijner Reijnersz. wedewij
eenen brieff sprekende van eenen gouden Rijnsche gulden tsiaers veertich groot gerekent voer die
gulden die ick hoer gezet ende verzekert hebbe up die huijsinge ende hofstede dair Jan
Ghijsbrechtsz. nu ter tijt in woent ende mit eijgen beseten heeft dat dien brieff dat van als wel wtwijst
ende verclairt die Anthonis Aelbrechtsz. die Biselaer bezegelt heeft mit zijnen zegel. Ende ick Gerijt
Woutersz. voersz. gelove voor mi ende voor mijnen erven Lijsbet Reijner Reijnersz. wedewij of den
houder des briefs dese voerscr. renten te vrijen ende te waren onbelast voir datum des briefs alsmen
vrij renten schuldich is te waren inden ambocht daer zij gelegen zijn. Ende hier of soe bekenne ick
ende lije mij van Lijsbet voorsz. of vanden houder des briefs van dese coop ende renten eerbairlicken
voldaen ende wel betailt te wezen als den lesten penninck mitten eersten. In oirkonde der wairheijt.
Ende want ick Gerijt Woutersz. selve geen zegel en hebbe, soe heb ic gebeden den eerbaren
Adriaen Florijsz. dat hij desen brief over mijn bezegelt heeft vuijthangende mit zijnen zegell. Up ten
eersten dach van decembrij int jair ons heren duijsent vierhondert negen ende tsestich.
Nr. 66 folio 50v. d.d. december 1469.
Een brief van een rijnsche gulden tsiaers staende up een huijsinge ende werf inden ambocht
van Noortich.
Ick Jan Ghijsbrechtsz. doe condt allen luijden dat ick vercoft hebbe Gerijt Woutersz. off den houder
des brieffs een gouden rijnsche gulden tsiaers erflijcke renten veertich groot voerden gulden gerekent
die ick hem gezet ende verkoft hebbe up mijn huijsinge ende werff daer ick nu ter tijt in woent,
staende ende leggende inden ambocht van Noortich. Ende heeft belegen an die noortoestzijde ende
an dat westende Willem cuijper mit jonge Jan Jansz. erfnamen, an die zuijtwestzijde die
hooftwateringe, an dat oesteijnde den heerwech. Ende ick Jan Ghijsbrechtsz. gelove voor mij ende
voer mijnen erven Gerijt Woutersz. of den houder des brief dese voers renten te vrijen ende te waren
alsmen vrij renten schuldich sijn te waren. Ende dese voersz. renten zullen alle jairs verschenen
wezen up Sinte Lambrechts dach. Ende ick Jan Ghijsbrechtsz. bekenne ende belije mij van Gerijt
Woutersz. of van den houder des briefs van desen voersz. coep vanden renten wel voldaen ende
betailt te wesen, den lesten penninc mitten eersten. Hier hebben bij geweest als tughe Ever Ocken
ende Pieter Tijmansz. Omdat ick Jan Ghijsbrechtsz. selver gheen zegel en hebbe soe heb ick
gebeden den eerbaren Anthonis Aelbrechts zoon dat hij desen brief over mij bezegelt heeft. In
kennisse der waerheijt zoe heb ick Anthonijs Aelbrechtsz. desen brief besegelt mit mijnen zegell hier
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beneden an gehangen in tegenwoerdicheijt der tugen voersz. Upten dach van december int jair ons
heren duijsent voerhondert negen ende tsestich.
Nr. 67 folio 51 d.d. 18-09-1471.
Een transfix brief mit seven brieve doorsteken.
Wij Dirck van Zijl Jansz. ende Jan Aernt Pouwelsz. scepenen in Leijden oerkonden dat voer gerechte
quam Lijsbet Reijner Reijnersz. wedewij mit hoere gecorens voochts hant ende gaff over die seven
getijden meesteren in Sinte Pieters kerck tot Leijden alse Willem die bastaiert van Wassenaer, Pieter
Bouwensz. ende Gerijt Dirck Hillensz. ende diet namaels wesen zullen totten zeven getijden behoeff,
zeven brieven daer dese brieff doergesteken is mit recht ende mit vonnisse als recht is. Ende
scepenen wijsden die seven getijde meesteren voorsz. ende diet namaels wesen zullen totter seven
getijden behoeff dair mede te winnen ende te verliesen in allen schijn oft Lijsbet voornt selve waer. In
oirkonde desen brieve bezegelt mit onsen zegelen. In jair ons heren duijsent vierhondert een ende
tseventich upten achtienden dach in septembrij.
Nr. 68 folio 51 d.d. 07-01-1457.
Een brief van een pont paijments tsiaers.
Adriaen Florijsz. scout van Noortich doe condt allen luijden dat voor mij quam Berthelmees Claesz.
die men noemt Mees Vos ende geliede dat hij vercoft heeft Lijsbet Reijners wedewij een pont jaers
erfrenten gerekent vijftien stuvers voer tpont die hij hoer verzekert ende geset heeft up die huijsinge,
hoffstede ende werff daer hij nu ter tijt in woent, staende ende leggende inde ambocht van Noortich
ende belegen heeft an tnoortoesteijnde Ghijsbrecht Jansz. streckende voer den wech, an die
noortwestzijde Jan Voetsz. wedewij mit hoer zwager, an die suijtoostzijde Dammas Willemsz. Welcke
huijsinge, hoffstede vrij ende onbelast is tot datum van desen brieff. Ende Bertelmees voornt heeft
gelooft voer hem ende sijnen erve dese voern. erfrente alle jairs te betalen binnen den twaleff
nachten van Kersmisse sonder ofbreck. Ende waert dat hij off zijn erven ander betalinge gebreckelic
vielen des god verhoede, soe heeft hij gelooft dat Lijsbet voorsz. off den houder sbriefs mach comen
mitten schouten boede dan inder tijt wesende ende mit twe buijerluijden ende nemen scattinge tot
kiespande den derden penninc beter dwersnacht verstaen. Ende die huijsinge, hoffstede ende werf
voernt of andere huijsraet dairt Lijsbet off den houder sbriefs gelieve sall ende Mees voersz. heeft
geloeft voer hem ende zijn erven alle dese puncten te houden ende niet te weren mit ghenen rechten
geestelic off wairlijck, noch mit genen nije vonden treken noch wtwegen die men op desen brief
vinden off visiteren mach. Alle dinck sonder arch off liste. Ende Mees Claesz. geliede hem vant pont
jaers erflicke renten van Lijsbet voernt voldaen ende wel betaelt, den lesten penninck mitten eersten.
In kennisse der waerheijt soe heb ic Adriaen schout voorsz. ter bede van Mees voornt desen brieff
over hem bezegelt mit mijnen zegel. Upten sevenden dach in januario, daer bij waren als tugen Jacop
Dircxz. van der Schije ende Pieter schoemaker, int jair ons heren duijsent vier hondert zeven ende
vijftich.
Nr. 69 folio 52 d.d. 02-01-1510.
Die fundacie van Isaack Aelwijnsz. ende Agnies Dircxz. dochter zijn wijff van een ewige
singende mis ter weeck up sint Annen outaer.
Wij scout, burghemeesteren ende scepenen der stede van Leijden doen condt allen luijden dat voir
ons inden gherechte ghecomen sijn die procuratoers ende sangmeesteren vanden seven ghetijden
die men hout in Sinte Pieters kerck binnen Leijden als meester Ewout Wil ende Pieter Gheritsz. Goel
voir hem ende nacomelinghen van der seven getijden weghen bij consent ende goetduncken vanden
gherechte an die een zijde ende IJsaack Aelwijnsz. voir hem inden name Agniese Dircx dochter zijn
wijff an die ander zijde ende beliede dat zij tsamen mindelick ende vriendelick inder eeren goids ende
vermeerderingh van goids dienste ende tot enen rechten testament om salicheijt van IJsaack
Aelwijnsz. ende Agniese Dircx dochter zijn wijff ende hoir beijder beijder ouder ende vrienden zielen
over ghecomen sijn ende van der voirsz. zeven ghetijden weghen angenomen hebben een singende
misse alle weecke te doen zinghen in Sinte Pieters kerck bijden achte cantores ende sanghers ende
mitten vier coralen van der seven ghetijden, in zulker manieren als hier nae volghet ende bescreven
staet. Dats te weten dat die procuratoers van den zeven ghetijden diet nu zijn ende naemaels wesen
zullen inder eeren goids Maria zijn lieve moeder ende der heiligher vroue ende moeder Sinte Anna tot
ewighen dagen duerende alle dinxdaghes nader prime van der metten op Sinte Annen outaer
staende inder voirsz. kercke sullen doen singhen een schoone ende eerlicke misse van der heijligher
vrouwe ende moeder Sinte Anna soe zij dat alre bequaemste ende eerlicate zullen mogen doen mit
die alre ende (subdijake) alzo dat behoort. Ende zullen alle dinxdaghes eens totter voirsz. misse doen
luijden mit die clocke ghenoempt Pieter ende oick die voirsz. misse doen spelen op die organe zoe
solempnelick alsmen mach. Item so sal die commenduijer of zijn heren off zij willen dese misse doen.
Ende wairt zake dat zijse selff in persone niet doen wouden zoe zouden die zangmeesteren van Sinte
Pieters kerck enen anderen priester dair toe zetten. Ende zoe wie die misse doet ende celebreert sel
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hebben vier coomans ende men sal gheven die achte cantores ende zange heren mit die dienres die
die epistel ende evangelie zinghen in die misse elcx ses penninge paijments. Item die vier coralen
onder hem vieren tsamen anderhalven groten. Item die organist anderhalven groten. Item die blaser
zes penningen paijments. Item die drie costers tsamen anderhalven groten. Voert alzo IJsaack
Aelwijnsz. ende Angniese zijn wijff voirsz. hoir graft ende sepultuer ghecoren hebben tusschen Sint
Annen outair voirsz. ende Sinte Nicasius outair dat tot wat tijden enich van hembeijden oflivich
gheworden is ende aldair begraven, zoe zel die priester die de misse ghesonghen heeft als hij van
den outaer gaet hebbende een quaste mit ghewijt water in zijn hant terstont mitte achte zange heeren
ende mitten vier coralen in hoir religie gaen na elcker misse gaen ten grave die eerste van IJsaack
ende Agniese voirsz. in begraven leijt. Ende aldair voirden voirsz. zielen samentlich lezen die
psalmen miserere mei deus ende deprofundis mitten collert dair toe dienende ende wijn water werpen
den ghenen die dair bij comen ende des begheren. Ende voir dese voirsz. misse ende memorie nader
missen tot ewighen dgen te doen als voirsz. staet. So heeft IJsaack Aelwijnsz. voir hem zelven ende
inden name van Agniese zijn wijf voirsz. den procuratoers ende sangmeesteren van den zeven
ghetijden voirn ghegeven ende bewesen zulcke gueden ende ghelden als hier nae volghet. Eerst
vierthien hont lants bijden hoop zonder maet, gheleghen inden ambocht van Oestgheest ende bruuct
nu ter tijt Wouter Jansz. tot Reijnsburch. Item noch vijff hont lants ghelegen inden ambocht van
Catwijck ende bruijct nu ter tijt Clais Gherijtsz. tot Catwijck des jairs om derdalven rins gulden vrijs
ghelts paijments voirsz. Item noch acht morgen lants gheleghen inden ban van Stompwijck ende
bruuct nu ter tijt Gherijt Willem Woutersz.sz. des jair om achtalven rinsche gulden paijments voirsz.
Ende dat al na wtwisinghe den brieven die IJsaack Aelwijnsz. voirsz. den procuratoers ende
sangmeesteren dair van over ghegeven heeft. Item ende noch an ghelt die somme van een ende
twijntich rinsche gulden ende thien coemans grooten paijments als voren. Ende die procuratoirs
vanden zeven getijden voirsz. gheloefden voir hem ende voirden ghenen die naemaels procuratoers
wesen sullen vanden voirsz. zeven ghetijden weghen IJsaack voirn. horen erven ende
nacomelinghen dese voirsz. dienste ende voirwairden volcomelijcken in allen horen punten ende elck
punt bijzonder te onderhouden ende te voldoen tot ewighen daghen sonder verbreecken off dair
jegens te doen off te doen doen in enigher manieren. Ende hier off zijn twie brieven alleens luijdende
dair of dat hebben den seven ghetijden voirsz. den enen ende IJsaack Aelwijnsz. mit Agniesen sijn
wijff voirnt den anderen. In kennisse der wairheijt soe hebben wij desen brieve bezegelt mitten
zeghele vanden voirsz. stede die wij dagelicx ghebruijcken hier an ghehangen. Ende omme meerre
zekerhede ende vesticheijt willen voirsz. voirwaerden ende gheloften. Soe hebben wij Bruijning Spruijt
ende Bouwen Willemsz. desen brief mede bezeghelt mit onsen zeghelen hier an ghehangen. Int jair
ons heren duijsent vijf hondert ende thien up ten anderen dach in januario.
Item alzo als die voirsz. penningen in desen brief ghespenficeert niet souffisant en zijn, zoe hebben
wij ghetijde meesteren noch ontfangen van IJsaack Aelwijnsz. voirsz. die somme van vijf ende
twintich rinche gulden tstuck van 40 groot. In kennisse dat wair is heb ick Hibaut dat zelver
ghescreven ende mijn hanteijken hier onder gheset den 30 e dach in julio anno 1500 ende elven.
Nr. 70 folio 53 d.d. 09-05-1507.
Eenen brief van acht morghen ghelegen inden ban van Stompick.
Wij Cornelis Mast ende Dirck van der Boechorst scepenen in Leijden oirkonden dat voir ons quam Fij
Gherijt Vincken wedewij mit hoirs ghecorens voichts hant ende gheliede dat zij vercoft heeft IJsaack
Aelwijnsz. acht morghen lant bij den hoop sonder maert, gheleghen inden ambocht van Stompwijck.
Ende heeft beleghen an dat noorteijnde de Vliet, an die oostzijde tclooster tot Reijnsburch, an die
zuijtzijde Meerburger wateringh ende an die westzijde die kerck van Voorschoten ende tclooster tot
Reijnsburch. Ende Fij Gherijt Vincken wedewij lovede IJsaaack Aelwijnsz. voern. dese voirsz. acht
morghen lants vrije te waren jair ende dach als recht is ende alsmen vrije buerlant sculdich is te
waren inden ambocht dairt ghelegen is. Voert soe beliede hoir Fije voirnd. van desen cope wel
voldaen ende betaelt, den lesten penning mitten eersten. In oirkonden desen brieff bezeghel mit
onsen zegelen. Int jair ons heren duijsent vijfhondert ende seven opten negenden dach in meije.
Nr. 71 folio 53v. d.d. 19-06-1500.
Eenen brieff van vierthien hont lants ghelegen inden ambocht van Oestgheest.
Ick Dirck Engbrechtsz. scout inden ambacht van Oestgheest doe condt allen luden dat voor mij quam
Wouter Jansz. ende geliede dat hij vercoft heeft IJsaack Aelwijnsz. vierthien hont lants bij den hoop
sonder maet, gheleghen inden ambocht van Oestgheest. Ende heeft beleghen an dat westeijnde die
Poelsteghe, an dat oosteijnde Adriaen van der Boechorst erfnamen, an die noorteijnde tcapittel van
den Hoghelande tot Leijden ende Cornelis Willems wedewij ende an die zuuteijnde die kerck tot
Oestgheest ende Danel Pietersz. Ende Wouter voirsz. lovede IJsaack Aelwijnsz. voirn. dese voirsz.
veerthien hont lants inder manieren voirsz. vrije te waren jaer ende dach als recht is ende alsmen vrij
lant ende eijghen erve sculdich is te waren ende alle commer of te doen die daer nu ter tijt op staet
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sonder alsulcken (…)penninck alsmen tvoirsz. lant jairlicx mede vertijnst. Voert soe beliede heer
Wouter Jansz. voersz. van desen cope wel voldaen ende betaelt, den lesten penninck mitten eersten.
Hier waren bij, an ende over als tueghen ende buijerluijden inden ambocht voorsz. alse Willem
Bouwensz. ende Dirck Joest. In kenninsse der wairheijt soe heb ick Dirck (Dirck) Engbrechts scout
inden ambocht voirsz. desen brief bezegelt in tegenwoerdicheijt der tuijghen voirnt. mit minen zegele
hier an ghehangen. Int jair ons heren duijsent ende vijfhondert upten negentienden dach in junio.
Nr. 72 folio 53v. d.d. 06-07-1502.
Een brief van twie percheelen van landen gheleghen inden ambocht van Cathwijck.
Ick Heijnrick van Raephorst schout inden ambocht van Cathwijck doe condt allen luijden dat voir mij
quam Jacob Dircxz. buijrman inden selven ambocht van Cathwijck ende gheliede dat hij vercoft heeft
IJsaack Aelwijnsz. poorter tot Leijden zulcke twie percheelen van landen als hierna bescreven staen.
Eerst die een helfte van zes hont lants gheleghen inden ambocht van Cathwijck dair die wederhelft of
toebehoert Gharbrant van Buijten wonende te Haerlem. Ende heeft beleghen an die noortzijde Jacob
(mr.?) van Delft, an die zuutzijde Gerijt Jansz., an dat oesteijnde die heerwech ende an dat
westeijnde Bouwen die snijder. Welck voirsz. lant is ghehieten Pieter Haghen we(ijs). Item noch die
rechte helft van vier hont lants gheleghen inden ambocht voorsz. dair die wederhelft of toebehoort
Gharbrant van Buijten voorsz. Ende heeft belegen an dat oosteijnde den heerwech, an dat westeijnde
Jan Gerijtsz., an die noortzijde dat cloester te Reijnsburch ende an die zuijtzijde meester Willem die
organist tot Leijden. Ende Jacob Dircxz. voirsz. gheliede IJsaack Aelwijnsz. voirnt dese voirsz. helft
van zes hont ende vier hont lants vrije te waren jair ende dach als recht is ende alsmen vrij lant ende
eijghen erve sculdich is te waren gelijck buijrlant inden ambocht voorsz. Voort zoe beliede hem Jacob
Dircxz. voirsz. van desen cope wel voldaen ende betaelt, den lesten penninck mitten eersten. Alle
dinck sinder arghelist. Hier hebben bij, an ende over ghewest als tuughen ende buijrluijden inden
ambocht voirsz. Jan Gheritsz. van der Goude ende Pieter Aerntsz. In kennesse der wairheijt soe heb
ick Heijnrick van Raephorst schout inden ambocht voirsz. desen brieve bezeghelt in tegenwoirdicheijt
der tuijghen voirnt. mit minen zeghele hier an ghehanghen. Int jair ons heren duijsent vijfhondert ende
twie opten zesten dach in julio.
Nr. 73 folio 54 d.d. 13-07-1510.
Een transfix opten voirsz. brieven doirsteken.
Wij Cornelis Jansz. van Noorde ende Dirck van der Boeckhorst scepenen in Leijden oirkonden dat
voorden gherechte quam IJsaack Alwijnsz. ende gaf over den sangmeesteren van den seven
ghetijden diemen hout in Sinte Pieters kercke binnen Leijden als meester Ewout Wel, Pieter Gheritsz.
Goel ende Aernt Jansz. totten voirsz. seven ghetijden behoef enen scepenen brieff van Leijden ende
twie schouten brieven, den enen bezeghelt mitten zeghele van den schout van Oestgheest ende den
anderen mit den zeghele van den schout van Cathwijck, dair desen brief doersteken is mit recht ende
mit vonnisse als recht is. Ende scepenen wijsden den sangmeesteren voirsz. ende diet naemaels
wesen sullen totten voirsz. seven ghetijden behoeff dair mede te winnen ende te verliesen in allen
schijn oft IJsaack Aelwijnsz. voirn. selver wair. In oirkonden desen brieff bezeghelt mit onsen zegelen.
Int jair ons heren duijsent vijfhondert ende thien upten derthienden dach in julio.
Nr. 74 folio 54v. d.d. 25-10-1511.
Een schouten brief van acht morghen lants gelegen in Stompick van elff pont ende thien
scelling tsiaers.
Ick Ghijbrecht van Zwieten ambochtsheer ende schout inden ambocht van Zoeterwoude doe kont
allen luijden dat voir mij quam Gerit Willem Woutersz. ende gheliede ende bekende dat hij in rechten
poortrecht ende tot een ewige erfpacht anghenomen ende verpacht heeft van den seven ghetijden
meesteren van Sinte Pieters kerck binnen Leijden als meester Ewout Wel, Pieter Geritsz. Goel ende
Floris Jacobsz. acht morgen lants bij den hoop sonder maet gelegen inden ambocht van
Zoeterwoude inden ban van Stompick, toebehorende die seven ghetijde voirsz. Ende heeft beleghen
an die noortzijde die Vliet, an die oostzijde tconvent tot Reijnsburch, an die zuijtzijde Meerburgher
wetering, an die westzijde die kerck tot Voorschoten ende tconvent tot Reijnsburch voorsz. Des jairs
om elff pont thien scellingen hollants comans paijments vrijs ghets van allen onghelde. Ende sal dat
eerste jair renthen verschijnen ende dach van der betalinghe wesen tot Voorschoten ende
Valkenburgher marcten in die twaelff nachten wel betaelt als men scrijft duijsent vijfhondert ende elff.
Ende so voert van jare te jare dese voorsz. erfpacht jairlix te betalen tot Voorschoten ende
Valkenburgher marcten in die twaelff nachten wel betailt duerende tot ewighen daghen. Des zijn
voerwairden dat Gherit voorsz. sinen erven ende nacomelinghen dese voorsz. landen niet verdelven
noch wtgaven en sal mer altijt verbeteren ende niet verarghen. Te versien ende verhalen eerst an die
voirsz. acht morghen lants of dat dair op bevonden wort. Ende wairt sake dat dese voirsz. acht
morghen lants niet guetghenoech en waren dese voorsz. elff pont thien schelling hollants jairlicx an te
verhalen, so sellen die seven ghetijde meesteren voorsz. ende diet namael wesen sullen dat voert
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versien ende verhalen an Gherits voirsz. huijsinge ende erve mitter schuijer, barghe ende boemte dair
op staende gheleghen inden ambocht van Voirschoten dair Gherit voorsz. nu ter tijt in woont. Ende
heeft beleghen an die oostzijde die pastoirs laen van Voorschoten, an die zuijtzijde die voirsz.
pastoirs woninghe, an die westzijde Herper Pietersz., an die noortzijde die wech. Ende zijn
voorwairden tot welcker tijt dat derdalff morghen off drie morghen lants van dat voirsz. lant toe
ghemaict is. So sel Gherits voirsz. huijsinghe ende erve mitter schuijer, barghe ende boomte vrij ende
ontlast wesen van der onderpant dair men die voirsz. erfpacht an verhalen mocht ende Gherijt Willem
Woutersz. gheloeft voir hem ene zinen erven of nacomelinghen hier niet teghens te doen noch doen
doen enich weer van rechte tzij gheestelijck off wairlijck te doen noch mit gheenen nuwen vonden
diemen hier op soude moghen peijnsen, dencken, vinden of versieren. Alle arghelist wtghesondert. In
kennisse der wairheijt so hebbe ick Ghijsbrecht van Zwieten ambachtsheer ende schout inden
ambocht voirsz. desen brieff bezeghelt mit mijns selfs zeghel ende hier onder an ghehanghen dair bij
ende over waren als tughen Pieter Pietersz. ende Cornelis Woutersz. Int jair ons heren duijsent vijff
hondert ende elff opten vijf ende twijnstichsten dach in octobrij.
Nr. 75 folio 58 d.d. 17-07-1481.
Dit is die fundacie van Hugen van Zwieten ende joncfrou Luijtgairt van Boschuijsen sijn wijff.
Wij schout, burgemeesteren ende schepenen der stede van Leijden doen condt allen luijden dat voer
ons inden gerechte gecomen zijn die procuratoers ende sange meesteren vanden zeven getijden die
men hout in Sinte Pieters kerck binnen Leijden alse Dirck van Honthorst, Jacob Thijmansz. ende
Aernt Pieter Florijs Asselijnsz.sz. voer hem ende horen nacomelingen van der zeven getijden wegen,
bij consent ende goetduncken van den gerechte aen die een sijde ende Huge van Zwieten ende
joncfrou Luijtgaert van Boschuijsen zijn wijff an die ander sijde ende belieden dat zij tsamen minlijck
ende vriendelijck inder eeren goeds ende tot eenen rechten testamente om salicheijt van Huge van
Zwieten ende van joncfr. Luijtgaert van Boschuijsen zijn wijf ende hoir beijder ouderen ende vrienden
zielen ende in vermeerderinge van goeds dienste over gecomen sijn ende vander seven getijden
voersz. wegen an genomen hebben twie singede missen alle weke te doen singen in Sinte Pieters
kerck bijden achte cantores ende sangers ende mitten vier coralen vanden voersz. getijden in sulcker
manieren als hier nae volcht ende verclaert staet. Dats te weten dat die procuratoers vanden seven
getijden diet nu sijn ende namaels procuratoers wesen sullen inder eeren ende wairdicheijt der
heijligen waerdigh sacraments tot ewigen dagen durende alle donredages nader prieme vander
metten opt hoge altair in Sinte Pieters kerck zullen doen singen een scone ende eerlijcke misse
vanden heijligen sacramente, soe zij dat alre bequaemste ende eerlicste sullen mogen doen mit
dijake ende subdijake alse dat behoert ende zullen allen donredages eens tot der voorsz. misse doen
luijden ende onder die voorsz. misse doen beijden ende oick die voorsz. misse doen spelen spee
organe, soe solempnelijck alsmen mach gelijc ende alre manieren als zij dat omtrent dese naeste
twie jaeren hebben doen doen. Item soe die commenduijer of zijn heeren off zij willen dese misse
doen ende waert dat sijse self in persone niet doen en woude, zoe souden die sangemeesteren van
Sinte Pieters kerck daer eenen anderen priester toe setten die vanden sangers inden getijden niet en
is. Ende soe wie die misse doet sel hebben vier comans groot ende men sel geven die achte sange
heren mit die dienres die die epistelen ende ewangelije singen in die misse elcx ses penningen
paijments. Item die vier coralen onder hem vieren tsamen anderhalven groten. Item den organist
anderhalven groten. Item den beijerman ende blaser tsamen anderhalven groten. Item die twie
costers tsamen anderhalven groten. Voort soe zullen die procuratoers ende sange meesteren van
den seven getijden voersz. tot ewigen dagen durende alle manendage nader prievie vander metten
inder voorsz. kerck opt hoge altaer bijden achte sange heren ende vier coralen doen singen een
eerlijcke ende statige misse van requiem voer die ziele van Willem van Zwieten zaliger gedachten,
Hugen voorsz. broeder ende oick voor die zielen van Huge van Zwieten ende joncfr. Luijtgaert Claes
dochter van Boschuijsen zijn wijff van zoe veel als sij elck dair toe doen gelijck ende in alre manieren
als zij die selve zielmisse omtrent drie jaren gedaen hebben. Ende waert datter soe gebeurde datmen
des manendages om der hoochtijt Willem die up dien dach quame geen requiem houden noch singen
en mochte, soe selmen des dincxdages dair an die misse van requiem houden ende singen gelijck
men die des manendages gehouden hebben. Item soe sel die commenduijer of sijn heren of zij willen
dese misse doen ende waert dat zijde selff in personen niet doen en wouden, soe sullen die
procuratoers ende sange meesteren daer eenen anderen priester toe setten die vanden sangers
ende inder getijden niet en is. Ende zoe wije die misse doet sel hebben drie comans groot ende men
sel geven achte sangers mitten dieners die die epistale ende ewangelije singen inden voorsz. misse
elcx ses penningen paijments, den overcoster vier penningen paijments ende die vier coralen onder
hem vieren te samen anderhalve groten. Voort soe sel die priester die die misse gesongen heeft als
hij vanden outaer gaet hebbende een quaste mit wijwater in sijn hant ter stont mitten achte sangeren
ende mitten vier coralen in hoir religie nae elcker misse vander voersz. twie misse gaen ten grave dair

Dit document is afkomstig van www.hogenda.nl

Klik hier voor het totale register van Hogenda bronnen.

Willem van Zwieten in begraven leijt gelegen inde Pieters kerck besijden outaer van Zwieten ende
aldair samentlijck leesen die psalmen miserere miet deus ende deprofundie mitten collecte voer die
zielen dair toe dienende gelijcken zij dat tot desen dage te gedaen hebben. Ende voer dese voersz.
twie missen ende memorijen nae elcken misse tot ewigen dagen te doen als voorsz. is. Soe hebben
Huge van Zwieten ende joncfr. Luijtgaert voorsz. den procuratoers ende sangmeesteren vanden
seven getijden voorsz. gegeven ende bewesen sulck goeden als hier nae volgen. Eerst tiendalven
rijnsche gulden tsiaers, staende op vijf morgen lants gelegen bij Zwieter sluijs. Ende voort up alle
Dirck van der Does goeden zoe den brief dat wtwijst die zij den voorscr. procuratoers ende sang
meesteren dair off over gegeven hebben. Item noch vijff rijnsche gulden tsiaers staende up die Doinct
inden ambochte van Voerschoten soe den scepen brief die daer off is dat vuijtwijst, die zij mede den
sangmeesteren over gegeven hebben. Item noch vijf morgen lants gelegen inden ambocht van
Zoeterwoude in een weer lants van seven morgen die Gerijt Woutersz. nu ter tijt bruijt. Item noch
twaleff rijnsche gulden veertich comans groot voer elcken rijnsche gulden gerekent tsiaers ewige
renten. Te betalen alle jair tot Voerschoten ende Valckenburger marcten. Welcke renten Huge van
Zwieten ende joncfr. Luijtgaert van Boschuijsen den voorsz. seven getijden versekert ende bewijst
hebben, versekeren ende bewijsen mit desen brieve te versien ende te verhalen an alle hoer beijder
goeden die zij nu ter tijt hebben of hier namaels vercrijgen mogen, roerende ende onroerende, wair
ende wair an dat die gelegen zijn binnen der stede van Leijden of dair buijten behoudelijck soe
wanneer dat Huge van Zwieten ende joncfr. Luijtgaert sijn wijf voersz. of horen erven den seven
getijden twalef rijnsche gulden paijments voorsz. tsiaers bewijsen an ander goeden zekeren renten
gelegen binnen den mercken van Rijnlant dair zij wel an gehouden sijn. Soe sellen Huge ende joncfr.
Luijtgaet voersz. vanden voersz. twalef rijnsche gulden tsiaers staende up alle hoer goeden daer
mede vrij quijt ende ongehouden wesen dan daer voert meer ijet of te betalen. Ende hier toe soe
hebben Hughe van Zwieten ende joncfr. Luijtgaert voersz. de seven getijden noch gegeven om den
dienst goeds dair in te doen, eerst een roede fluwelen cauffel mit twie roede fluwelen timeralen elck
mit hoer amiten ende alven, daer toe behorende ende een zwarte woestennen casuffel mit twie
timmeralen elck mit hoer amijte ende alve dair toe behorende. Ende die procuratoers vande seven
getijden voersz. geloveden voer hem ende den genen die namaels procuratoers wesen sullen vanden
seven getijden voersz. wegen Huge van Zwieten ende joncfr. Luijtgaert voersz. ende horen erve dese
voorsz. diensten ende voerwaerden volcomelijck in allen horen punten ende elck punt besonder te
onderhouden ende te voldoen tot ewigen sonder verbreken off daer tegen te doen of te doen doen in
eniger manieren. In kennisse der waerheijt soe hebben wij desen brieve besegelt mitter stede zegele
van Leijden hier an gehangen. Ende om der meere zekerhede ende vesticheijt willen der voersz.
voerwaerden geloften, soe hebben wij Dirck van Werve ende Huge Andriesz. desen brieve mede
bezegelt mit onsen segelen hier an gehangen int jaer ons heren duijsent vier hondert een ende
tachtich upten seventienden dach in julio. Ende hier off zijn twee brieven daer of dat heeft den seven
getijden voorsz. eenen ende Huge van Zwieten mit joncfr. Luijtgaert sijn wijff voornt. den anderen.
Nr. 76 folio 60 d.d. 19-02-1460.
Een transfix brief doerden voorsz. brief gesteken.
Wij Coen van Oesterwijck ende Jan Aernt Pouwelsz.sz. scepenen in Leijden oerkonden dat voor
gerechte quam Gerijt Jacob Gerijtsz.sz. ende ghaf over Huge van Zwieten eene scepenen brieff daer
dese brief doersteken is, mit rechte ende mit vonnisse alse recht is. Ende scepenen wijsden Huge
van Zwieten voersz. daer mede te winnen ende te verliesen in alle schijn of Gerijt Jacobsz. voernt
selve wair. Ende waert saicke dat de renten inden principael brieff begrepen bij Gerijt voersz. ijet
becommert, belast of bezwaert waren boven dat inhouden vanden voorsz. principael brieve daer dese
brief doersteken is, dat geloefde Gerijt Jacobs zoon voersz. Huge van Zwieten voornt tot alre tijt of te
doen ende hem dat up te rechten ende te beteren. In oerkonden desen brieve bezegelt mit onsen
zegelen. Int jaer ons heeren duijsent vier hondert ende tseventich upten negen ende twintichsten
dach in julio.
Nr. 77 folio 60v. d.d. 20-02-1479.
Een brief van vijf rijnsche gulden tsiaers staende up 4½ morgen lants gehieten die Donct in
Voerschoten.
Wij Pieter die Grebber ende Adriaen van der Does scepenen in Leijden oerkonden dat voer ons quam
Willem Jansz. tot Voerschoten ende gheliede dat hij voer hem zijnen erven ende nacomelingen van
Huge van Zwieten an genomen heeft in eenen erfpachte vijftalf morgen lants gelegen inden ambocht
van Voorschoten ende is gehieten die Donct, om vijff gouden rijnsche gulden veertich comans groot
voorden rijnsche gulden gerekent tsiaers ewige ende erflijke renten vrij gelts sonder enige cortinge off
ofbrec om wat saken dattet is. Te betalen alle jair tot Voerschoten ende Valckenburger marcten. Dair
of dat eerste jair huijr verschijnende Valckenburger marcten in jegenwoerdige jair van negen ende
tseventich naestcomende. Ende wairt zake dat Willem Jansz. sinnen erven ende nacomelingen dese
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voorsz. erfpacht Huge van Zwieten sinen erven ende nacomelingen die verschenen waren tot
Voerschoten ende Valckenburger marcten niet en betaelden voer Sinte Odulffs dage int jair daer an
volgende. Zoe sel dese voersz. erffpacht off doot ende te niet wesen ende Huge van Zwieten sijnen
erven ende nacomelingen zullen dese voersz. vijftalve morgen lants vrij weder an vaten gelijck hoir
vrij eijgen lant sonder enich toe seggen of weer van rechte tsij geestlijck of wairlick van Willem Jansz.
voorsz. sijnen erven ende nacomelingen dair tegen te doen of te doen doen in eniger manieren.
Welcke voersz. vijftalff morgen lant gelegen in die Donct belegen heeft an dat suijteijnde die
banweteringe, an dat westeijnde Jan van Berendrecht Gerijt Lamsz., an dat noorteijnde Jan Gerijtsz.
van Berendrecht voersz. ende Heijnrick Pouwelsz. ende an dat oesteijnde Sinte Katrijnen gasthuijs tot
(Leijden). In oerkonden dese brieve bezegelt mit onsen zegelen. Int jair ons heeren duijsent
vierhondert negen ende tseventich opten twintichsten dach in februario.
Nr. 78 folio 61v. d.d. 23-07-1481.
Een transfix brief upten drie brieven doirsteken.
Wij Gerijt Claesz. de Vreede ende Dirck van Werve scepenen in Leijden oerkonden dat voor gerechte
quamen Huge van Zwieten ende joncfr. Luijtgaert Claes dochter van (Boschuijsen) sijn wijff ende
gaven samentlijck over die procuratoers vande seven getijden in Sinte Pieters kerck tot Leijden alse
Dirck van Honthorst, Jacob Thijmansz. ende Aernt Pieter Florijs Asselijnsz.sz. ende diet namaels
wesen sullen totten seven getijden voersz. behoeff drie scepenen brieven dair desen brief doersteken
is mit recht ende mit vonnisse als recht is. Ende scepenen wijsden die procuratoers voersz. ende diet
namaels wesen sullen totter voersz. zeven getijden behoef mede te winnen ende te verliesen in allen
schijn off Huge van Zwieten ende joncfr. Luijtgaert voersz. selve waren. Welcke brieven ende goeden
inden voorsz. brieve begrepen Huge van Zwieten ende joncfr. Luijtgaert sijn wijff voersz. den zeven
getijden voernt. gegeven hebben ende bewesen voer des heijlich sacraments misse ende voer die
misse van requiem die die voorsz. seven getijden genomen hebben te doen nae inhout der brieven
die dair of sijn besegelt mitter stede segel ende mit twie scepenen zegelen van Leijden dair in dat
dese voersz. goeden mit ander goeden genoemt gescreven ende beteijkent zijn. In oerkonden desen
brieve besegelt mit onsen zegelen. Int jair ons heren duijsent vierhondert een ende tachtich upten drie
ende twintichsten dach in julio.
Nr. 79 folio 62 d.d. 05-03-1470.
Een brief van een half morgen lands gelegen inden ambocht van Zoeterwoude.
Ic Dirck van Bosch Pietersz. scout inden ambocht van Soeterwoude doe condt allen luijden dat voer
mij quam Pieter Willemsz. ende geliede dat hij vercoft heeft Huge van Zwieten een half morgen lants
gelegen inden ambocht van Zoeterwoude gemengeder vijer ende aerde in een weer lants van zeven
morgen mit Huge van Zwieten zelve ende Gerijt Zijbrantsz. Welck weer lands belegen heeft an die
suijtsijde Griet Gerijt die (Bijttes) wedewij ende an die noertsijde Pieter Jansz., Jan Pieters Claesz.sz.
streckende wt die Zwiet tot an Jacob Heijnrixz. die Bruijn ende Pieter Willemsz. voorsz. hoer lant.
Ende Pieter Willemsz. voersz. lovede voer hem ende sijnen erven Huge van Zwieten voernt ende
sijnen erven dit voorsz. lant vrij te waren jair ende dach alse recht is ende alsmen vrij lant ende eijgen
erve schuldich is te waren. Ende Pieter Willems zoon voorsz. geliede hem van dese voorsz. coop
vanden lande wel voldaen ende betailt, den lesten penning mitten eersten. In kennisse der wairheijt
soe heb ick Dirck van Bosch als scout voorsz. desen brief besegelt mit mijnen zegel hier
angehangen. Int jair ons heeren duijsent vierhondert ende tseventich upten vijften dach in maert.
Nr. 80 folio 62v. d.d. 15-11-1467.
Een brieff van 14 morgen lants gelegen inden ambocht van Zoeterwoude.
Wij Voppe Jansz. ende Jan Aernt Pouwelsz.sz. scepenen in Leijden oerkonden dat voer ons quam
den eerwaerdigen heer Pieter van Scoten priester commenduijer des cloesters van Sinte Jans binnen
Haerlem ende geliede dat hij bij consent van sijne conventualen vercoft heeft Huge van Zwieten
viertien morgen lants luttel min off meer bij den hoop sonder maet soe groot ende cleijn alst Willem
Onderwater nu ter tijt bruijct mit vijf jair huijer die Willem Onderwater dair an heeft, gelegen inden
ambocht van Zoeterwoude. Ende heeft belegen an dat oesteijnde den Ommedijck, an die zuijtzijde
die heeren van Hogelande, an dat westeijnde Zoeterwouder wateringe ende aen die noertzijde Claes
Posten weer. Ende den eerwaerdigen heer Pieter van Schoten commenduijer voersz. lovede voer
hem ende voer sijne conventualen Hugen van Zwieten voernt ende zijnen erven dese voorsz.
veertien morgen lants mitten vijff jair huijer voersz. vrij te waren jair ende dach alse recht is ende
alsmen vrij lant ende eijgen erve mitter voorsz. vijf jair huijer schuldich is te waren. Ende waert dat an
dese voorsz. waringe hier namaels enich gebreck wair ende Huge van Zwieten voernt of sijn erven
alsdan mit rechte hinder coft ofte schade dair van hadden ende gecregen, dien hinder cost ende
schaden heeft den eerwairdigen heer Pieter van Schoten voersz. geloeft voer hem ende voer sijn
conventualen dat hij alsdan Huge van Zwieten voornt of sijn erven dat op rechten voldoen ende
beteren sall. Ende dat heeft den eerwaerdigen heer Pieter van Schoten commenduijer voorsz. bewijst
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ende versekert voer hem ende voer sijnen conventualen dat Huge van Zwieten voorsz. ende sijn
erven alsdan versien ende verhalen sal an alle des voersz. cloesters goeden, roerende ende
onroerende, wair ende wairan dat die gelegen sijn binnen steden of dair buijten. Ende van desen
coop beliede hem den eerwaerdigen heer Pieter van Schoten commenduijer voersz. wel voldaen
ende betaelt den lesten penninck mitten eersten. In oerkonden desen brieve bezegelt mit onsen
segelen. Int jaer ons heren duijsent vier hondert zeven ende tsestich upten vijftienden dach in
novembrij.
Nr. 81 folio 63 d.d. 19-02-1500.
Een transfixbrief upten voorsz. brief doersteken.
Wij Pieter Pieter Reijmbrantsz.sz. ende Florijs Heerman scepenen in Leijden oerkonden dat voerden
gerechte quamen heer Aelbrecht van Baer commenduijer van Sinte Pieters kerck tot Leijden met sijn
gecoren voechts hant ende heeren Adriaen van Poelgeest ridder alse testamentoers van Huge van
Zwieten saliger gedachten ende gaven over die seven getijde meesteren van der voersz. kerck alse
Dirck van der Boechorst, Volckert Roelofsz. ende Aernt Heerman totten seven getijden behoef eenen
scepenen brief dair desen brief doersteken is, mit recht ende mit vonnisse als recht is. Ende
scepenen wijsden die seven getijde meesteren voorsz. ende diet namaels wesen zullen totten zeven
getijden behoef dair mede te winnen ende te verliesen in allen schijn oft die testamentoers voernt
zelver waren. Welcke landen inden voersz. principalen brieve begrepen die getaxeert zijn voer negen
rijnsche gulden tsiaers veertich comans groot voerden rijnsche gulden gerekent ende mits drie
gouden wilhelmus schilden tsiaers die Claes Jan Clais die Blindensz. jairlijcx den seven getijden
vuijtreijct die testamentoren van Huge van Zwieten ende van joncfr. Luijtgairt zijn wijff voernt den
seven getijden voersz. bewijst hebben ende bewijsen mit desen brieve voer zulcke twalef rijnsche
gulden tsiaers als Huge van Zwieten ende joncfr. Luijtgaert sijn wijff den seven getijden up all hoeren
goeden bewesen ende versekert hebben gehat, ter tijt toe dat sij den voersz. getijden die elwairt
bewesen hebben gelegen binnen de mercken van Rijnlant. Dair die zeven getijden voersz. an
gehouden zijn soe dat mit dese voorsz. bewijsinge die voersz. twalef rijnsche gulden tsiaers paijment
voersz. sprekende up Huge van Zwieten ende joncfr. Luijtgaerden hoer goeden vrij los ende quijt
wesen sellen achtervolgende den brieve van testamente die Hugen van Zwieten ende joncfr.
Luijtgaert sijn wijff den seven getijden ghegeven hebben. Wesende van der date duijsent vierhondert
een ende tachtich opten seventienden dach in julio. In oerkonden desen brieve besegelt mit onsen
zegelen in jair ons heeren duijsent ende vijfhondert upten negentienden dach in februario.
Nr. 82 folio 63v. d.d. 08-02-1500.
Een brief van 3 wilhelmus schilden tsiaers up Claes Jan Claes de Blindensz. woningen in
Zoeterwoude.
Wij Phillips Nachtegael ende Clais Hugensz. scepenen in Leijden orkonden dat voer ons quam Claes
Jan Claes die Blindensz. ende bekende dat hij in voerleden jaren tiegens Huge van Zwieten die god
genadich zij gecoft gehadt heeft een huijs ende erve gelegen inden ambocht van Zoeterwoude. Ende
is een wterdijck die belegen heeft an die een zijde die banvliet ende an die ander zijde Coppertgens
weteringe, streckende voer vanden Rijndijck tot inden Rijn. Op welck huijs ende erve voorsz. Huge
van Zwieten behouden heeft drie wilhelmus schilden tsiaers mitten houden een ende twintich placken
voorden wilhelmus schilt gerekent ende soe den renten brieff van den voersz. drie wilhelmus schilden
tsiaers mitten houde inden tijden als heer Reijner van Broechuijsen die stede vrijheden dieflic in
genomen hadden mit sijne adherenten rebbelle ende andere ballingen ende quaetwillende die Huge
van Zwietens huijsinge ende erve staende binnen Leijden mitten cameren daer in wesende
opsloegen spolieerden senden beroefden, mits welck dat vele ende diversche brieven Huge van
Zwieten gespolieert ende offhandich gemaect worden ende bijsonder den brieve vanden drie
wilhelmus schilden tsiaers mitten houde. Ende want Huge van Zwieten bij sijnen leven die voorsz.
drie wilhelmus scilden tsiaers mitten houde in testamente gemaict ende geopdineert heeft an den
zeven getijden in Sinte Pieters kerck om die jairlicx te ontfangen alst blijct bijden brieve van
testamente gemaict ende bezegelt mit den zegelen van Huge van Zwieten ende heere Aelbrecht van
Bair commenduijer van Sinte Pieters kerck wesende vander date duijsent vierhondert een ende
tachtich opten lesten dach in octobrij. Soe is dat Claes Jan Claes die Blindensz. voers voer hem ende
sijnen erven bekent die voorsz. drie wilhelmus scilden tsiaers mitten houde jaerlicx den seven
getijden vuijt te reijcken ende te betalen tot Voerschoten ende Valckenburger marcten. Ende heeft die
renten voorsz. versekert ende bewijst te versien ende te verhalen upt voorsz. huijs ende erve mitten
vuijterdijc, gelegen ende belent als boven gescreven staet. In oerconden desen brieve bezegelt mit
onsen zegelen. Int jaer ons heeren duijsent ende vijfhondert upten achsten dach in februario.
Nr. 83 folio 64 d.d. 10-08-1492.
Een brief van vijf morgen lants gehieten die rietzudze inden ambocht van Zoeterwoude.
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Ic Huge Hugensz. van Zwieten schout inden ambocht van Zoeterwoude doen condt alle luijden dat
voer mij quam heren Aernt den bastaert van IJselsteijn ridder ende geliede dat hij vercoft heeft Jacob
van Boschuijsen tot behoeff die zeven getijden van Sinte Pieters kerc tot Leijden vijf morgen lants
bijden hoop sonder maet ende is gehieten een rietzude zoe groot ende cleijn alse heren Aernt voorsz.
die voortijts gecoft heeft van Foije van der Does, gelegen inden ambocht van Zoeterwoude voorsz.
Ende heeft belegen an die noortzijde den Rijn, an dat oosteijnde Dirck van Delf mit Jacop van Noorde
ende meester Salomon Vranckensz. priester gemengeder vuer an die zuijtsijde den Rijndijck ende
aen dat westeijnde die Regulieren tot Leiderdorp. Ende heren Aernt van IJselsteijn voirsz. ende
Foeije van der Does loveden mit gesamender hant ende elcx voer al Jacob van Boschuijsen tot
behoef die seven getijden in Sinte Pieters kerck voornd. dese voersz. riedzude van vijff morgen lants
bij den hoop sonder maet inder manieren voersz. Te waren jair ende dach alse recht is ende allen
commer off te doen die dair nu ter tijt up staet sonder tiendalve rijnsche gulden veertich comans groot
voerden rijnsche gulden gerekent die die voersz. seven getijden jairlix zelver dair up hebben. Ende
heren Aernt voorsz. lovede Foeije voirn. hier of schadeloes te houden. Voort soe beliede hem heren
Aernt voersz. van Jacob van Boschuijsen voernt. wel voldaen ende betaelt den lesten penninc mitten
eersten. Ende hier hebben bij, an ende over geweest als buijerluijden ende tuijgen inden ambocht
voersz. Phillips Meesz. ende Joost Hugensz. In kennisse der waerheijt soe hebbe ic Huge Hugensz.
van Zwieten scout inden ambocht voersz. desen brieve in tegenwoerdicheijt der tugen voernt.
bezegelt mit minen zegelen. Int jaer ons heeren duijsent vierhondert twie ende tnegentich upten
tienden dach in augustio.
Nr. 84 folio 66 d.d. 06-06-1459.
Een brief van achte morgen lants gelegen inden ambocht van Zoeterwoude.
Wij Willem van Leewen ende Dirck van Zijl Jansz. scepenen in Leijden oerkonden dat voor ons quam
jonge Dirck van Aemstelredam ende geliede dat hij vercoft heeft heer Aem Jacop Hugensz. priester
achte morgen lants soe groet ende clien ende van alre manieren alst jonge Dirc voorsz. van Kerstijn
Jacob Hugen wedewe ende van heren Aem voorsz. voortijts gecoft heeft, gelegen inden ambocht van
Zoeterwoude. Ende heeft belegen an dat noorteijnde Meerburger wetering, an dat oesteijnde Sinte
Katrijnen gasthuijs, an dat zuijteijnde Mees Hoeneng ende an die westsijde heer Willem van Alcmade
ridder. Ende waert dat dit voorsz. lant bij jonghe Dirck voorsz. ijet becommert off belast waer, dat
gelovede jonge Dirck voorn. heer Aem voorsz. off te doen ende hem dat op te rechten ende te
beteren. Ende jonge Dirck voirsz. beliede hem van heer Aem voorsz. hier of wel voldaen ende betaelt
den lesten penninc mitten eersten in oirkonden desen brieve bezegelt mit onsen segelen. Int jair ons
heren duijsent vier hondert negen ende vijftich upten sesten dach in junio.
Nr. 85 folio 66 d.d. 01-02-1488.
Een transfixbrief upten voorsz. brieff doersteken.
Wij Aernt Pieter Asselijnsz. ende Dirck van Honthorst scepenen in Leijden oerkonden dat voer
gerechte quam vrouwe Aechte van Boschuijsen heren Cornelis huijsvrouwe van Dorpe in dit (?) mit
hoere gecoerens voochts hant ende bekende als die hilicxe voerwaerden gemaect tusschen heren
Cornelis van Dorpe ridder horen man ende haer in enen punte inhout, aldus voort sijnt hilixe
voerwaerden ende joncfr. Aechte van Boschuijsen an haer behout om wt horen geveelsten eijgen
goeden te nemen achte hondert philips scilden tstuc gerekent voor acht ende twintich comans groot
om horen vrijen wille daer mede te doen het zij dat sij kint of kinderen bij Cornelis van Dorpe criget of
geen om die te mogen wech geven bij horen leven of nae horen doot hoer broederen suster vrienden
off magen of anden vreemde personen het zij ter geestelicker of ter waerliker hant soe hoer dat
gelieven sel sonder weder seggen van Cornelis van Dorpe of sijnen erven gelijc die selve hilicxbrief
wesende vander date duijsent vierhondert vijf ende tachtich upten acht ende twintichsten dach in
augustio dat wtwijst. Soe ist dat vrouwe Aichte van Dorpe voorsz. mit hoere gecorens voochts hant
vuijt cracht ende sirtuijt des voorsz. hilicxsbriefs over gegeven heeft Jacob van Boschuijsen horen
broeder eenen scepene brief dair desen brief doersteken is mit recht ende mit vonnisse als recht is.
Ende scepenen wijsden Jacob van Boschuijsen voorsz. daer mede te winnen ende te verliesen in
allen schijne of vrouwe Aechte voorsz. selve waer. In oerkonde desen brieve bezegelt mit onsen
segelen. Int jaer ons heeren duijsent vier hondert acht ende tachtich upten eersten dach in februario.
Nr. 86 folio 66v. d.d. 14-07-1496.
Een transfix brief upten voorsz. twee brieven doersteken.
Wij Phillips Nachtegael ende Jan Heerman schepenen in Leijden oerkonden dat voer gerechte quam
Jacob van Boschuijsen ende ghaf over den zeven getijden meesteren van Sinte Pieters kerck binnen
Leijden alse Dibbout Harmansz. ende Florijs Heerman ende den ghenen diet namaels wesen sullen
totten zeven getijden behoef twee scepenen brieven daer desen brieve doer steken is mit recht ende
mit vonnisse alse recht is. Ende scepenen wijsden die seven getijden meesters voorsz. ende die
ghenen diet namaels wesen zullen totten seven getijden behoef daer mede te winnen ende te
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verliesen in allen schijn oft Jacob van Boshuijsen voorsz. zelver waer. In oerkonden desen brieve
bezegelt mit onser zegelen. Int jaer ons heren duijsent vier hondert ses ende tnegentich upten
viertienden dach in julio.
Nr. 87 folio 67 d.d. 30-04-1499.
Item een brief van vijff pondt hollands tsiaers staende op Willem Heijnricxz. ende Claes
Willemsz. woningen mit zekere landen gelegen in Zoeterwoude.
Wij Dirck Dircxz. ende Florijs Heerman scepenen in Leijden oerkonden dat voor ons quamen Willem
Heijnricxz. ende Claes Willemsz. ende gelieden dat zij vercoft hebben die seven getijde meesters in
Sinte Pieters kerck binnen Leijden als Dirck van der Boechorst, Volckert Roelosz. ende Jan Aernt
Heerman ende den genen diet namaels zullen (wesen) totten zeven getijden behoef, vijf pont hollants
comans paijments tsiaers ewige en erflicke renten. Te betalen all jaere tot Alre Heijligen dage. Daer of
dat eerste jair renten verschijnen sel tot Alre Heijligen dage naestcomende. Ende soe voert van jare
te jaere tot Alre Heijligen dage daer naestcomende dese voersz. renten te betalen duerende tot
ewigen dagen. Welcke renten Willem Heijnricxz. ende Claes Willemsz. voorsz. versekert ende bewijst
hebben te versien ende te verhalen an sulcke landen als hier nae bescreven staen. Te weten up
achtalve morgen lants luttel min off meer bijden hoop sonder maet die Willem ende Clais voorsz.
leggende hebben inden ambocht van Zoeterwoude. Up welcke achtalve morgen lants staet tot
jairlicxe renten vier ende twintich comans groten. Ende heeft belegen an die oestsijde den heijligen
geest tot Voorschoten, an die westzijde Gerijt Dircxz. Sluijpick, an dat noorteijnde die Goewech ende
an dat suijteijnde Stompijcker wech. Ende voort te versien ende staende up Willem Heijnricxz.
woninge daer hij nu ter tijt up woent mit vier morgen lants luttel min of meer daer toe behorende,
gelegen inden ambocht van Zoeterwoude voorsz. Ende is vrij sonder enich upstall van renten daer up
staende. Ende heeft belegen an die oestzijde Jan Claesz., an die west zijde Cornelis Willem
Jacobsz., an dat noorteijnde die Goewech ende an dat zuijteijnde Stompijcker wech. Item ende noch
te versien ende te verhalen up Claes Willemsz. woninge mit seven morgen lants daer toebehorende,
gelegen inden ambocht van Zoeterwoude. Up welcke zeven morgen lants staet tot jairlicxe renten
acht pont comans paijments. Ende heeft belegen an die oestzijde Bosch Dircx dochter, an die
westzijde den Hofwech, an dat noorteijnde Meerburger weteringe ende an dat zuijteijnde die
Goewech. Ende Willem Heijnricxz., Claes Willemsz. ende Hughe Jansz. Voerschoten loveden mit
gesamender hant ende elcx voer alle den seven getijden meesters voorsz. diet nu sijn of namaels
wesen sullen totten zeven getijden behoeff dese voorsz. vijf pont tsiaers erfrenten vrij te waren jair
ende dach als recht is ende alsmen vrije erfrenten up lant ende eijgen erve schuldich is te waren.
Ende Willem Heijnricxz. ende Claes Willemsz. loveden mit gesamender hant ende elcx voor al Huge
Jansz. voornt. hier off schadeloes te houden. Voort soe geloveden Willem Heijnricxz. ende Claes
Willemsz. voorsz. malcander elcx den anderen van der helft hier off schadeloes te houden. Ende van
dese cope belieden hem Willem Heijnricxz. ende Claes Willemsz. voorsz. wel voldaen ende betaelt,
den lesten penninck mitten eersten. In oerkonden desen brieve bezegelt mit onsen zegelen. Int jair
ons heeren duijsent vier hondert negen ende tnegentich upten lesten dach in april.
Folio’s 68 t/m 71 zijn niet aanwezig.
Nr. 88 folio 72 d.d. zaterdag na St. Maarten in de winter 1375.
Eenen brief van veertich scellingen hollants sprekende up vierdalf morgen lants ende die
driedeel van een huijs gelegen in Zoeterwoude.
Ick Dirck van den Bosche scout inden ambocht van Zoeterwoude doe condt allen luijden dat voor mij
quam ende voor Wigger Buser ende Wigger Jacobsz. buerluijden inden ambochte voorsz. Jan
Ghijsbrechtsz. ende geliede dat hij vercoft heeft Gerijt Heerman veertich scellingen hollants tsiaers
comans paijments. Te betalen alle jair tot Alre Heijligen misse. Te versien ende staende up vierdalf
morgen lants ende up een driedeel van eenen heelen huijse daer Jan voorseijt nu ter tijt in woent.
Welck lant voorsz. gelegen is inden ambocht voersz. in Jacob Brouwers weer. Ende belegen heeft an
die westsijde Wouter Aelwijnsz. kinder, streckende voor vanden wege after waerts op an Meerburger
weteringe. In kennisse der waerheijt heb ic Dirck van den Bosche scout voirsz. desen brief open
bezegelt mid mijnen zegel. Int jair ons heeren duijsent drie hondert vijf ende tseventich tsaterdages
nae Sinte Martijns dach inden winter.
Nr. 89 folio 72 d.d. 21-04-1445.
Een transfixbrief doer den voorsz. brieff gesteecken.
Wij Sijmon Vredrick van Zwieten ende Coen van Oesterwijck scepenen in Leijden oerkonden dat voer
gerechte quam Goedscalc Oem ende gaf over den procuratoers van den seven getijden in Sinte
Pieters kerck gezet bij gerechte van Leijden alse Jacob van Zonnevelt, Pieter Dircxz. ende Wormbout
Nannesz. totten getijden behoef eenen schouten brief van Zoeterwoude dair dese brief doersteken is
mit rechte ende mit vonnisse alse recht is. Ende scepenen wijsden die procuratoers voorsz. of diet
namaels wesen sullen totter seven getijden behoeff daer mede te winnen ende te verliesen in allen
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schijn oft Goedscalck Oem selve waer. Welcken brieve Goedscalc voern gegeven heeft in rechter
aelmissen ende testament voer Pieter Heermans zaliger ende sijnen ouderen zielen ende voort meer
voor alder geenre ziele daert off gecomen is. In oerkonden desen brieve bezegelt mit onsen zegelen.
Int jaer ons heeren duijsent vierhondert vijf ende veertich upten een ende twintichsten dach in aprille.
Nr.90 folio 72v. d.d. St. Bartholomeus dag 1415.
Een brief van twie gouden engelsche nobelen staende op 17 morgen lants in Zoeterwoude.
Ic Dirck van den Bosch scout inden ambocht van Zoeterwoude doe condt allen luijden dat voor mij
quam Ghijsbrecht Jansz. ende geliede dat hij vercoft heeft Phillips Jansz. van den Bosch twie gouden
engelsche nobel tsiaers goet van goude van munte ende zwaer genouch van gewichte. Te betalen
alle jair tot Sinte Louweris dage gelijck erfpenning. Te versien ende staen up zeventien morgen lants
voersz. lovede Ghijsbrecht voersz. vrij te waren van allen commer die daer nu ter tijt upstaen mach,
wtgeseijt veertich scellingen tsiaers paijment die daer nu ter tijt up staen. Ende hij en sel dit lant niet
argen niet delven noch niet barnen. Welck lant voersz. belegen heeft an die westzijde Pieter
Lagelander ende sijn suster ten wege toe ende vanden wege voert Dirck Hoeff ende Lijsbet Jan
Wiggertsz. mit hoere kinderen ter meer toe, an die oestsijde die heijlige geest van Voorscoten mit
eijgen ende mit erve wter meer, streckende tot Meerburger weteringe toe. Hier hebben over ende an
geweest als buerluden Louwerijs Claesz. ende Pieter Evers soen. In kennisse des waerheijt soe heb
ick Dirck van den Bosch schout voorsz. desen brief bezegelt mit mijnen segel. Int jaer ons heeren
duijsent vierhondert ende vijftien op Sinte Bertholomees dach apostel.
Nr. 91 folio 73 d.d. 15-12-1439.
Een transfix brief upten voersz. brief doersteken.
Wij Jan van Zijl Claesz. ende Jan Dirck Coenensz. scepenen in Leijden oerkonden dat voer gerechte
quamen Pieter Jansz. van Bosch, Alijt Jans dochter mit Heijnric Jansz. horen voocht ende Aechte
Jans dochter mit Mees Dircxz. horen rechten voocht ende kennenden ende gelieden dat Aef Pillips
van Bosschen wedewe behouden zoude eenen brief daer desen brief doersteken is inhoudende van
twie gouden engelsche nobelen tsiaers dat daer Aef horen vrien wille mede doen mach, sonder enich
toeseggen van ons of onsen nacomelingen. In oerkonden desen brieve besegelt mit onsen zegelen.
Int jair ons heeren duijsent vier hondert negen ende dertich upten vijftienden dach in decembrij.
Nr. 92 folio 73 d.d. 05-05-1442.
Een transfixbrief upten voorsz. twie brieven doersteken.
Wij Gerijt van Oestgeest ende Willem Heerman scepenen in Leijden oerconden dat voer gerechte
quam Ave Phillips van Bosschen wedewij mit hoers gecoerens voochts hant ende gaf over den
procuratoers vanden seven getijden in Sinte Pieters kerck alse Jacop van Zonnevelt, Jan van der
Graft ende Dirc Coen Gerijtsz. totten getijden behoef eenen scouten brief ende eenen scepen brief
dair dese brief doersteken is mit recht ende mit vonnisse als recht is. Ende scepenen wijsden den
procuratoers voorsz. of die namaels procuratoers wesen sullen mede te winnen ende te verliesen in
allen schijn oft Ave voorsz. selve waer. In oerkonde desen brief besegelt mit onsen zegelen. Int jair
ons heren duijsent vierhondert twie ende veertich upten vijften dach in meije.
Nr. 93 folio 73v. d.d. 20-04-1479.
Eenen scepenen brieve van der Hage vanden eijgendom vanden voersz. landen daer de renten
voorsz. up staende zijn.
Wij scepenen inden Hagen doen condt allen luijden dat voer ons quam meester Jacop Buffert van
Belle raedt der hertoghinnen van Oestenrijc ende van Bourgoendie ende liede dat hij wittelic vercoft
heeft den sangmeesters van Sint Pieters kerck tot Leijden een huijs ende hofstede mitten lande daer
toe behorende, gelegen inden ambocht van Zoeterwoude in Stompick naest Willem Dircxz. woninge
oestwaert of leggende. Ende Jacob Buffert van Belle raedt voorsz. geloeffde voor hem ende voor
zijnen erven den sangmeesters voorsz. of den houder van desen brieve dese voersz. huijsinge ende
hofstede mitten landen dair toebehorende vrij te waren alsmen eenen vrijen coop van huijse hofstede
ende landen schuldich is te waren mit twie gouden engelsche nobelen ende veertich scellingen
hollants paijments tsiaers erflijke ewijge renten daer opstaende ende die voorsz. sangmeesters jairlicx
dair op sprekende hebben ende niet meer. Ende wairt dat zij off hoir nacomelingen inden dienst
voorsz. tot eniger tijt vorder bescadicht wordde mit enige anderen renten of commer sprekende upter
hofstede ende landen voorsz. voir datum van desen brieve, soe verzekerde hij hem alsdan den selve
schade mit desen brieve te verhalen anden huijse ende erve dair hij nu ter tijt in woent, staende int
Voerhout twisschen Jan Deijman huijsinge ende Jan Potters huijsinge van der Loo die oude ende
streckende after totter nijeuwer straten toe. Sonder arch ende liste. In kennisse der waerheijt hebben
wij desen brief open bezegelt mit onsen gemeen zegel. Gescreven upten twintichsten dach in april int
jaer ons heeren duijsent vierhondert negen ende tseventich.
Kanttekening: Dese 17 marghen landts zijn vercoft bijden getijden meesters als Jan van der Woude, Adriaen van der Mije ende
Jan Steen Dircxz. inden jare 1400 negen ende tseventch den 26e in november, metsgaders dat de getijden dairup jairlicx te

Dit document is afkomstig van www.hogenda.nl

Klik hier voor het totale register van Hogenda bronnen.

houden twee gouden engelschen nobelen goet van goude ende van munte ende zwaer genouch van gewicht ende ende
veertich schellingen hollandts tsiaers.

Nr. 94 folio 74 d.d. 28-04-1479.
Eenen scepen brieff van Leijden van den eijgendom vanden voorsz. landen ende hofstede.
Wij Claes van Leijden ende Pieter Jansz. van Noortich scepenen in Leijden oerkonden dat voor ons
quam Jacob Boffent van Belle raedt der hartoghinnen van Oesterijck ende van Bourgongie etc. ende
geliede dat hij vercoft heeft die seven getijde meesteren in Sinte Pieters kerck tot Leijden alse Jan
van den Woude, Pieter Bouwensz. ende Sijmon Martijnsz. totten seven getijden voorsz. behoef een
huijsinge met achtien morgen lants daer toe behorende, gelegen inden ambocht van Zoeterwoude
inden ban van Stompick. Ende heeft belegen an die oestzijde Simon Willemsz. ende den heijligen
geest van Voorscoten, an die westzijde Cornelis Pietersz., Adriaen Pietersz., Jan van Hout, Sijmon
die Mepper ende Dirck Duvenvoerde, streckende voor vuijter meer tot in Meerburger wateringe. Ende
Jacop voorsz. lovede die zeven getijde meesteren voornt. ende diet namaels wesen sullen totten
seven getijden voorsz. behoef die huijsinge mitten lande inder manieren voorsz. vrij te waren jair ende
dach alse recht is ende alsmen vrij lant ende eijgen erve sculdich is te waren ende allen commer of te
doen die daer nu ter tijt up staet sonder twie gouden engelschen nobelen tsiaers ende veertich
scellingen hollants comans paijments tsiaers die de voersz. zeven getijden selve daer up hebben.
ende hier off beliede hem Jacob Buffert voorsz. wel voldaen ende betaelt, den lesten penninc mitten
eersten. In oerconden desen brieve bezegelt mit onsen zegelen. Int jaer ons heeren duijsent vier
hondert negen ende tseventich upten acht ende twintichsten dach in aprille.
Nr. 95 folio 74v. d.d. zondag na St. Jansdag 1424.
Een brief vanden molenwerf van drie gouden reijnalen aernems gulden tsiaers.
Wij Dirck van den Busch ende Coen Sijmonsz. scepenen in Leijden oerkonden dat voer ons quamen
Jan Pieter Claesz.sz. ende Jan Jansz. die Roener ende gelieden mit gesamender hant ende elc voer
al dat sij angecomen hebben van joncfr. Zoet Willem Sijmon Vredericx wedewij ende van Sijmon
Vrederick horen zoon in rechten poortrecht den molenwerf gelegen buten Rapenburch om drie
gouden reijnaldus aernems gulden tsiaers. Te betalen alle jair te meije. Te versien ende staende
opten molenwerff voersz. Ende heeft belegen an die een zijde Aicht Aelbaerns ende an die ander
zijde die ziecken, streckende voor vanden weg after inden Rijn. In voerwaerden waer dat sake dat
dese voorsz. molenwerff in coope of in besterfte quame zoe zoude ment vervoerhuijeren mit half den
renten voorsz. In oerkonden desen brieve bezegelt mit onsen zegelen. Int jair ons heeren duijsent vier
hondert vier ende twintich stsonnendages nae Sinte Jans dach natuutas.
Nr. 96 folio 75 d.d. 26-10-1433.
Een transfixbrief upten voorsz. brief doirsteken.
Wij Gherijt Aerntsz. ende Claes Claesz. van Noortich scepenen in Leijden oerkonden dat voerden
gerechte quam Sijmon Vreric Willemsz. ende gaff over Sijmon Vreric van Zwieten eenen scepenen
brieve daer dese brief doirsteken is mit recht ende mit vonnisse alse recht is. Ende scepenen wijsden
Sijmon Vrederick van Zwieten voorsz. mede te winnen ende te verliesen in allen schijn oft Sijmon
Vreric Willemsz. voorsz. selve waer. In oirkonde desen brieve bezegelt mit onsen zegelen. Int jaer
ons heeren duijsent vier hondert drie ende dertich upten ses ende twintichsten dach in octobrij.
Nr. 97 folio 75 d.d. 28-03-1448.
Een transfixbrief upten voersz. twie brieven doirsteken.
Wij Joest Heijnricxz. ende Jan Heijnric Paedsensz. scepenen in Leijden oerkonden dat voer gerechte
quam Sijmon Vrederick van Zwieten ende ghaf over den procuratoers vanden seven getijden in Sinte
Pieters kerck tot Leijden alse Jacob Rijswijc, Heijnric Heijnricxz. ende Wermbout Nannesz. totten
getijden behoef twie scepenen brieven daer dese brief doersteken is, mit recht ende mit vonnisse alse
recht is. Ende scepenen wijsden die procuratoers van den zeven getijden voorsz. of diet namaels
wesen zullen dair mede te winnen ende te verliesen in allen schijn oft Sijmon Vredric voersz. selve
waer. In oerkonden desen brieve besegelt mit onsen zegelen. Int jair ons heeren duijsent vierhondert
acht ende veertich upten acht ende twintichsten dach in maert.
Nr. 98 folio 75v. d.d. donderdag na St. Thomasdag 1428.
Een brief van £ 4-14-00, noch £ 4, noch £ 0-17-04 ende een mijte alle hollants comans paijment
tsiaers mitten houde staende op zekere perchelen van landen gelegen buijten die Coepoort.
Wij Jan Heerman ende Willem Bort Dirck Nuweveensz. scepenen in Leijden oerkonden dat voor ons
quamen die goodhuijsmeesters van Sinte Pieterskerck te Leijden alse Heijnric Harmansz., Willem
Heerman Pietersz., Aelwijn Baerntsz. ende Wermbout Nannensz. ende gelieden dat sij vercoft
hebben van des goodshuijs wegen voorsz. bij consent des bischops van Vuijtrecht ende bij raede
ende goetduncken des gerechtes ende der vroedscip van der (pchij?) Florijs Paedzensz. sulcke
renten mitten houde als hier nae bescreven staen. Eerst vier pont ende viertien scellingen hollants
comans paijment tsiaers mitten houde, staende up een sticke lants dat hout derdalf hont ende twee
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ende dertich roeden, dat Willem Martijnsz. toebehoert, gelegen buijten der Coepoort. Ende heeft
belegen an die een zijde Willem voorsz. ende an die ander zijde Vanck die vleijshouwer, streckende
van der Hoflaen an Pieter Butewech Willemsz. landt. Item noch vier pont hollants comans paijments
tsiaers mitten houde, staende up een stic lants dat hout twie hont veertich roeden ende achte voet
dair Vranc die vleijshouwer of toebehoort die tweedeel ende Zijbrant Louwensz. dat derdendeel. Ende
heeft belegen an die een zijde Willem Martijnsz. ende an die ander sijde Ghijs Torij, streckende
vander Hoeflaen afterwaerts an Pieter Butewech Willemsz. ende Aernt Jan Goedensz. lant. Item noch
seventien scellingen vier penningen ende een mijte tsiaers mitten houde hollants comans paijment up
een geertgen lants ende hout twee ende vijftich roeden ende een half voet dat Ghijs Torij toebehoort
ende is gelegen buten der Coepoort. Ende heeft belegen an die een sijde Zijbrant Louwensz., ende
an die ander zijde Gerijt Emensz., streckende van der Hoeflaen afterwaerts an Aernt Jan Goedensz.
ende Gerijt Emensz. lant. Ende die goodshuijs meesters voorsz. loveden van des goidshuijs wegen
voorsz. Florijs voorsz. dese voorsz. renten mitten houde te waren jair ende dach alse recht is alsmen
vrij renten mitten houde schuldich is te waren. Ende hier off lieden hun die goodhuijs meesters
voorsz. van des goodshuijs wegen voorsz. voldaen ende betaelt den lesten penninc mitten eersten. In
oirkonden desen brieve bezegelt mit onsen segelen int jaer ons heeren duijsent vierhondert acht ende
twintich tsdonredages na Sinte Thomas dach.
Nr. 99 folio 76 d.d. 06-07-1452.
Een brief van hondert gaerden lants gelegen buten die Coepoort anden Hoflaen.
Wij Gerijt Heerman ende Gerijt Rijswijc scepenen in Leijden oerkonden dat voor ons quamen die
procuratoers van den seven getijden in Sinte Pieters kerck tot Leijden alse Willem Heerman, Vop
Jansz. ende Wermbout Nannensz. van der getijden wegen bij consent vanden gerechte an die een
zijde ende Heijnric Heijnricxz. an die ander zijde. Ende bekenden dat zij tsamen een stick lants
leggende hebben buijten der Coepoort inden ambocht van Zoeterwoude anden Hoflaen houdende
omtrent twie hondert gaerden lants dat de hantboge scutters doelen nu lest geweest is. Welck lant
voorsz. die procuratoers ende Heijnric voersz. belieden dat zij dat van malcander gesceijden ende
gedeelt hebben inder manieren hier nae volgende. Dats te weten dat zij doer dit voersz. lant te rechte
mit wegen ende heijninge gesteken ende geslegen hebben. Des soe is den seven getijden voorsz. te
deel gevallen die helfte van den voorsz. lande ende is die suijzijde dat die voorsz. procurattoers te
poortrecht vuijtgegeven hebben Jan van Scoten ende Pieter Aelbrechtsz. die dat nu ter tijt gebruijckt.
Ende die ander helft vanden voorsz. lande ende is die noortsijde is Heijnric voersz. te deel gevallen
die dat selver nu ter tijt gebruijct. Ende dit voorsz. geheel lant heeft belegen an die noortzijde Jan
Gerijtsz. ende an die zuijtsijde Aelwijn die verwer, streckende voor vanden Hofflaen after tot inde
graft. Ende mit dese sceijdinge gelieden die procuratoers voorsz. voor hem ende horen nacomelingen
vander getijden wegen voorsz. ende Heijnric Heijnricz. voer hem ende sijne nacomelingen te vreden
te wesen ende dat sij tot ewigen dagen gesceijden sullen blijven sonder die een den anderen op sijn
deel enich toe seggen eijgendom of rechte dair an te hebben. Deser brieve zijn twie alliens. Daer of
dat hebben die seven getijden voorsz. die een ende Heijnrick voornt. die ander. In oerkonden desen
brieve bezegelt mit onse zegelen. In jaer ons heeren duijsent vierhondert twie ende vijftich upten
sesten dach in julio.
Nr. 100 folio 76v. d.d. 30-04-1454.
Een brief van drie morgen lants gelegen inden ambochte van Zoeterwoude.
Wij Sijmon Paedze Pietersz. ende Willem Vos Jansz. scepenen Leijden oerkonden dat voor ons
quam Danel Willem Florijsz.sz. ende geliede dat hij vercoft heeft die seven getijde meesteren in Sinte
Pieters kerck tot Leijden alse Jacob van Noorde, Wermbout Nannensz. ende Jan Aelwijnsz. totter
seven getijden voorsz. behoef drie morgen lants luttel min of meer, gelegen inden ambocht van
Zoeterwoude in den polre dair Boschuijsen in staet. Ende heeft belegen an dat oesteijnde Sinte
Katrijnen gasthuijs, aen die suijtsijde dat cloester van Leijderdorp, aen dat westeijnde Katrijn Willem
Florijsz. wedewij ende an die noortsijde Willem van Leeuwen. Ende Danel voersz. ende Louwerijs
Jacobsz. loveden mit gesamender hant ende elcx voer al die seven getijde meesteren off diet
namaels wesen zullen totter voorsz. getijden behoef dit voorsz. lant vrij te waren jair ende dach alse
recht is ende alsmen vrij lant ende eijgen erve schuldich is te waren. Ende Danel voorsz. lovede
Louwe voernt. hier of schadeloes te houden. Voort soe beliede hem Danel voersz. hier of wel voldaen
ende betaelt den lesten penning mitten eersten. In oerkonden desen brieve besegelt mit onsen
zegelen. Int jair ons heeren duijsent vierhondert vier ende vijftich upten dertichsten dach in aprill.
Nr. 101 folio 77 d.d. 07-04-1489.
Een brief van £ 7 comans paijment tsiaers staende op drie morgen lants gelegen in
Zoeterwoude.
Ic Huge Hugensz. van Zwieten scout inden ambocht van Zoeterwoude doen condt allen luijden dat
voor mij quam Jan IJsbrantsz. ende bekende dat hij in erfpachte ten rechten poortrechte an genomen
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heeft vanden seven getijden meesteren van Sint Pieters prochie binnen Leijden alse meester Phillips
Bertelmeesz. doctor in medecijnen, Gijsbrecht Jan Witgens ende Cornelis Jansz. drie morgen lants
luttel min off meer bij den hoop sonder maet gelegen inden ambocht van Zoeterwoude. Ende heeft
belegen an die suijtsijde die broederen van Leijderdorp, an dat oesteijnde Sinte Katrijnen gasthuijs
om zeven pont comans paijments tsiaers ewige ende erflike renten. Te betalen alle jairs tot
Voorschoten ende Valckenburger marcten, dair of dat eerste jair erfpachte verschijnen sel tot
Voorschoten ende Valckenburger marcten naestcomende ende soe voort van jare te jare tot
Voorschoten ende Valckenburger dair naestcomende. Dese voorsz. erfpacht te betalen duerende tot
ewigen dagen. Te versien ende te verhalen an die voorsz. drie morgen lants ende voort te versien
ende te verhalen an een stick lants van negen morgen bij den hoop sonder maet, gelegen inden
ambocht voorsz. Ende heeft belegen an die westzijde Pieter Jansz., an die oestzijde Zijburch Claes
Dircxz. wedewij, an tnoorteijnde Voorschotens vliet ende an dat suijteijnde Meerburger weteringe.
Ende noch te verhalen an alle die goeden die Jan voorsz. nu ter tijt heeft of hier namails vercrigen
mach, roerende ende onroerende, wair ende wair an dat die gelegen zijn binnen steden dorpen of
dair buijten. Des sijn voorwairden dat die seven getijden voorsz. dese voorsz. ende erfpacht indien
die niet betailt en worde ten dage voorsz. mogen inwinnen mit recht ende versien ende verhalen
alsoe wel an die vruchten die up beijde die voorsz. perchelen van landen staen als an die beesten die
die seven getijde meesteren in der tijt wesende up berde die voorsz. perchelen van landen bevinden
zullen gelijckerwijs off dese renten lanthuijr binnen tsiaers wair. Des soe geloefde Jan IJsbrantsz.
voorsz. voor hem sijnen erven ende nacomelingen hem hier jegens niet te verweren ofte doen mit
enigen rechte geestelijck of wairlijck ofte mit enigen anderen nuwe vonden diemen hier tegens soude
mogen deijncken, peijnsen, vinden of visieren in eniger manieren. Alle dinck sonder argelist. Ende
hier hebben bij, an ende over geweest als tugen Claes Claesz. ende Jan Pouwelsz. In kennisse der
wairheijt soe heb ic Huge Hugensz. van Zwieten schout inden ambocht voorsz. desen brieve in
tegenwoirdicheijt der tugen voornt besegelt mit mijnen segele hier an gehangen. Int jair ons heeren
duijsent vierhondert negen ende tachtich upten sevenden dach in aprill.
Nr. 102 folio 77v. d.d. 17-10-1476.
Een brief van 16 sc. hollants staende op (2) morgen lants inden banne van Stompick inden
ambocht van Zoeterwoude.
Wij Jacob Vinck ende Dirck Wouter Danelsz. scepenen in Leijden oerkonden dat voer ons quam
Willem Dircxz. wonende tot Stompick ende geliede dat hij voor hem ende sijnen erven in eenen
erfpachte aengenomen heeft van den seven getijden meesteren in Sinte Pieters tot Leijden alse
Adriaen van der Mije Jansz., Nanne Paedze ende Jan van der Laen van den voorsz. seven getijden
wegen twie morgen lants gelegen inden banne van Stompick in den ambocht van Zoeterwoude, den
hoop tsiaers om sestien scellingen hollants comans paijments. Te betalen alle jair tot Sinte
Lambrechts dage. Welcke voorsz. twie morgen lants belegen hebben an dat suijteijnde Meerburger
weteringe, an die westzijde Willem voorsz. selve, an die noortsijde Jan Gerijtsz. van Berendrecht
ende an die oestzijde Alijt Jan die Roeden wedewij. Des zijn voerwairden dat Willem voorsz. sijn
erven ende nacomelingen noch nijemant anders dit voersz. lant niet delven, graven noch ontgronden
en sullen, in geenre manieren dan sullen dit selve lant altijt verbeteren ende niet verargen. Ende dese
voorsz. erfpacht selmen jairlicx versien ende verhalen an die twie morgen lants voersz. Oeck sijnt
voerwaerden ende Willem voorsz. ghijft over voer hem ende sijnen erven waert dat die voorsz. twie
morgen lants hier namaels niet goet genoech en waren die voorsz. erfpachte jairlix dair an te verhalen
datment alsdan voort versien ende verhalen sal up een morgen lants dat Willem voorsz. nu ter tijt
heeft leggen inden banne van Stompick inden ambocht van Zoeterwoude an die voorsz. twie morgen.
Ende heeft belegen an die westsijde Willem voorsz., an dat suijteijnde Meerburger wetering, an dat
noorteijnde Jan Gerijtsz. van Berendrecht ende an die oestsijde Alijt Jan die Roeden wedewij. In
oerkonden desen brieve bezegelt mit onsen zegelen. Int jair ons heeren duijsent vierhondert ses ende
tseventich upten seventienden dach in octobrij.
Nr. 103 folio 78 d.d. 17-10-1476.
Dit is den voorsz. brieff vande 16 sc. tsiaers vuijt gesceijden een artikel dat in desen brief niet
begrepen is.
Wij Jacop Vinck ende Dirck Wouter Danelsz. scepenen in Leijden oerkonden dat voor ons quam
Willem Dircxz. wonende tot Stompick ende geliede dat hij voor hem ende zijnen erven in eenen
erfpachte aengenomen heeft vanden seven getijde meesteren in Sinte Pieters kerck tot Leijden alse
Adriaen van der Mije Jansz., Nanne Paedze ende Jan van der Laen vanden voorsz. zeven getijden
wegen twie morgen lants gelegen inden banne van Stompick inden ambocht van Zoeterwoude, den
hoop tsiaers om sestien scellingen hollants comans paijments. Te betalen alle jair tot Sint Lambrechts
dage. Welcke voorsz. twie morgen lants belegen hebben an dat suijteijnde Meerburger weteringe, an
die westzijde Willem voorsz. selve, an die noortsijde Jan Gerijtsz. van Berendrecht ende an die
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oestsijde Alijt Jan die Roeden wedewij. Ende dese voorsz. erfpacht selmen jairlicx versien ende
verhalen an die twie morgen lants voorsz. Des sijn voorwairden ende Willem voorsz. ghift over voor
hem ende zijnen erven, waert dat die voorsz. twie morgen lants hier namaels niet goet genoech en
waren die voorsz. erfpacht jairlicx dair an te verhalen, datmen alsdan die voort versien ende verhalen
sel up een morgen lants dat Willem voorsz. nu ter tijt heeft leggende inden banne van Stompic inden
ambocht van Zoeterwoude an die voorsz. twie morgen. Ende heeft belegen an die westzijde Willem
voorsz., an dat suijteijnde Meerburger weteringe, an dat noorteijnde Jan Gerijtsz. van Berendrecht
ende an die oestsijde Alijt Jan die Roeden wedewij. In oerkonden desen brieve besegelt mit onsen
segelen. Int jair ons heeren duijsent vierhondert ses ende tseventich upten zeventienden dach in
octobrij.
Nr. 104 folio 78v. d.d. 16-01-1476.
Een brief van derdalf margen lants ende die helft van twie morgen lants gelegen Zoeterwoude.
Wij Jan van Tetroede ende Dirck Wouter Danelsz. scepenen in Leijden oerkonden dat voor ons
quamen die kercmeesteren van Sinte Pieter kerck tot Leijden alse Jacob Vinck, Jan Aernt Pouwelsz.,
Jacop Coop ende Clais Hugensz. bij consent van den gerechte van Leijden ende gelieden dat sij van
der voorsz. kerck wegen vercoft hebben die seven getijde meesteren van Sint Pieters kerck tot
Leijden alse Nanne Paedze, Jan van der Laen ende Jacop Tijmansz. totten seven getijden voorsz.
behoeff sulcke twee perchelen van landen als hier nae volgen ende bescreven staen. Item eerst
derdalven morgen lants gelegen in een weer lants van twintich morgen ende zijn gelegen inden
ambocht van Zoeterwoude ende Haserswoude, gemeen mit heer Florijs Vranckensz., heer Clais van
Zijl ende Danel Willemsz. Ende heeft belegen an die westzijde Huge van Zwieten ende an die
oestsijde Adriaen van Poelgeest, streckende wten Rijn after an die kae. Item noch die helfte van twie
morgen lants, gelegen inden ambocht van Zoeterwoude gemeen mit den seven getijden voornt. Ende
is die voorsz. kercke aengecomen van Machtelt Jacob Jansz. Ende die kercmeesteren voorsz. voor
hem ende voorden genen die namaels kercmeesteren wesen sullen loveden van der voorsz. kerke
wegen, die seven getijde meesteren voornt ende diet namaels wesen sullen totten seven getijde
voorsz. behoeff die voorsz. landen inder manieren voorsz. vrij te waren jair ende dach alse recht is
ende alsmen vrij lant ende eijgen erve schuldich is te waren gelijcken buijerlant inden ambocht dairt
gelegen is. Ende hier of belieden hem die kercmeesteren voorsz. tot der voorsz. kercke behoef wel
voldaen ende betailt den lesten penninc mitten eersten. In oirkonden desen brieve besegelt mit onsen
zegelen. Int jair ons heeren duijsent vierhondert ses ende tseventich upten sestienden dach in
januario.
Nr. 105 folio 79 d.d. 20-01-1472.
Een brief van een gouden engelschen nobel tsiaers staende up seventien hont lants ende up
die helft van 3½ morgen lants gelegen in Zoeterwoude.
Ick Dirck van Bosch Pietersz. scout inden ambocht van Zoeterwoude doe condt allen luijden dat voor
mij quam Ewout Jansz. ende geliede dat hij vercoft heeft den sangmeesteren van den seven getijden
in Sinte Pieters kerck tot Leijden alse Willem die bastairt van Wassenaer, Pieter Bouwensz. ende
Gerijt Dirck Hillensz. diet nu zijn off namaels wesen zullen totter seven getijden behoeff een gouden
engelschen nobel tsiaers dair men jaerlicx voer betalen sel vijftich stuvers diemen hiet placken, voor
datum des briefs gemunt ende geslagen off ander paijment datter goet voer is ende verschijnende
alle jaers tot Kersavondt, dair die eerste renten of verschijnen sullen tot Kersavondt naestcomende
alsmen scrijft twie ende tseventich. Ende soe voort van jare te jare, alle jaer dair nae tot ewijge dagen
duerende. Te versien ende staende up seventien hont lants, gelegen inden ambocht van
Zoeterwoude. Ende belegen heeft aen dat oesteijde Zoeterwouder wateringe, an die suijtsijde Jacob
Jan Woutersz. mit sijnen lande gehieten Bettemoes, an dat westeijnde die oude Zwet ende an die
noortsijde die heijlige geest van Zoeterwoude. Des sijnt voorwairde wairt saick dat dit voorsz. lant tot
eniger tijt niet goet genoech en wair dese voirsz. renten an te verhalen dat zouden die voorsz.
sangmeesteren diet nu sijn off namaels wesen zullen van der voorsz. seven getijden wegen dan
versien ende verhalen an die helft van een campe lants gelegen inden selven ambocht voorsz. up die
Noortdae gehieten den Horn camp die Clais Jan Eversz. erfnamen half toebehoort ende tsamen groot
is vierdalf morgen lants. Ende belegen heeft an dat oesteijnde die diepe Vliet, an die suijtzijde
Gijsbrecht Claesz., an dat westeijnde Vranc Meesz. ende an die noortsijde die Noortdae. Ende Ewout
voorsz. ende Jan Dircxz. sijn vader loveden mit gesamender hant ende elcx voor all dat dit voorsz.
lant vrij ende onbelast is tot datum van desen brieve ende niet dair jairlix upstaende anders dan dese
voorsz. renten. Ende loveden voirt dese voirsz. renten vrij te waren jair ende dach als recht alsmen
vrije renten op eijgen lant schuldich is te waren. Des sijnt voerwaerde wairt sake dat op dit voersz.
lant enige renten anders stonden, dat souden die voorsz. sangmeesteren diet nu sijn of namaels
wesen sullen dat versien ende verhalen an alle die goeden die Ewout voirsz. ende Jan Dircxz. voirnt
nu ter tijt hebben of hier namaels vercrigen mogen, wair die gelegen sijn binnen steden off dair buten
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sonder hem des te verweren mit enigen recht tsij geestelic of waerlic alle dinges onder argelist. Ende
Ewout voorsz. lovede Jan voorn. sijne vader hier of scadeloes te houden. Des soe geliede hem
Ewout voorsz. van dese voorsz. coop vanden renten wel voldaen ende betailt, den lesten penninc
mitten eersten. In kennisse der waerheijt soe heb ic Dirck van Bosch schout voorsz. desen brief
besegelt mit mijnen zegel hier an gehangen. Int jair ons heeren duijsent vier hondert twie ende
tseventich upten twintichsten dach in januario.
Nr. 106 folio 80 d.d. 25-05-1470.
Eenen brief van £ 2 tsiaers staende op 9 morgen lants gelegen in Zoeterwoude.
Ic Dirck van Bosch scout inden ambocht van Zoeterwoude doe condt allen luijden dat voer mij quam
Pieter Claesz. ende gelieden gecoft te hebben van Willem Aerntsz. negen morgen lants luttel min of
meer, gelegen inden ambocht van Zoeterwoude binnen den ban Stompic. Welck lant belegen heeft
aen die oestzijde dat Brede weer ende ande die westzijde Florijs Horst ende Willigen Horst ende Jan
Jansz., streckende wt Meerborger weteringe tot aen Stompwijcker wech. Ende op dese voorsz.
negen morgen lants sel staende bliven tot tenen ewigen pacht tsiaers twe pont hollants comans
paijments off vijftien vijftien stuvers voer een pont. Welcke twee pont Willem Aernt voern dair op
staende hout. Ende dese voersz. twe pont sullen jairlicx jair omme comen ende verschijnen tot
Voorschoeten ende Valckenburger marct. Ende wair dat saick datmen dese voerseijde renten ten
lancxsten niet en betaelden zo zoudmen dese voersz. renten twevout mit recht inwinnen ende
verhalen op dit voorseijde lant. Dat is te verstaen voer die twe pont vier pont te winnen alzoe dick
ende alzoe menichwerff alsmense niet en betaelden opten voerseijde termijn ende datmense mit
recht inwonne. Ende van desen coop beliet hem Willem Aerntsz. voern al voldaen ende wel betaelt
den lesten penninc mitten eersten. In kennisse der waerheijt heb ic Dirck van Bosch schout voersz.
desen brief besegelt mit mijnen zeghel hier onder aen gehangen. Int jaer ons heeren duijsent
vierhondert ende tzeventich opten vijf ende twintichsten dach in maijo.
Nr. 107 folio 80v. d.d. 20-04-1501.
Een transfix brief upten brief doersteken.
Ick Huijge Huijgensz. van Zwieten scout inden ambachte van Zoeterwoude doe condt allen luijden dat
voir mij quam Pieter Dircxz. ende geliede dat hij vercoft heeft die zeven getijden meesters van Sinte
Pieters kercke binnen Leijden alze Aernt Heerman, meester Claes van der Gheest doctor in
medicene ende meester Ewout Wel totten zeven getijden behoef twe pont hollants comans paijments
tsiaers ewige ende erlicke renten nae vuijtwisinge den principalen schouten brief daer desen brieve
doersteken is. Ende wairt saicke dat dese voersz. renten ijet becommert, belast of be…rt wairen
boven tinhouden vande principalen scouten brief voersz. dat gelovede Pieter Dircxz. voersz. ende
Jacob Heerman mit gesamender hant ende elcx een voor al den zeven getijden meesters diet nu zijn
off diet namaels wezen sullen tot alre tijt off te doen op te richten ende te beteren. Ende dat sellen die
zeven getijde meesters inder tijt wesende alsdan mogen versien ende verhalen an alle die goederen
die Pieter ende Jacob voorsz. samentlic oft elcx van hen bijsonder nu ter tijt hebben of hier namaels
vercrigen moeghen, zij zijn roerende oft onroerende, wair ende wair an dat die gelegen zijn of
bevonden moegen worden. Ende Pieter Dircxz. lovede Jacob Heerman voorn. hier off schadeloes te
houden. Hier waren an ende over tuijgen Scheijman Jacopsz. ende Jacop Pietersz. In kennisse der
waerheijt soe heb ick Huijge van Zwieten scout voersz. mijn zeghel in tegenwoerdicheijt der tuijgen
voern an desen brief gehanghen. Int jaer ons heeren duijsent vijfhondert ende een upten twintichsten
dach in aprille.
Nr. 108 folio 81 d.d. 09-02-1501.
Een brief van £ 2 hollants tsiaers staende op 25 morgen lants inden ambocht van
Zoeterwoude.
Wij Cornelis Jansz. ende Heijnrick Florijsz. scepenen in Leijden oerkonden dat voer ons quam
Andries Florijsz. van Velde ende geliede dat hij vercoft heeft die zeven getijde meesteren van Sente
Pieters kercke tot Leijden alze Aernt Heerman, meester Claes van der Geest doctor in medicinen
ende meester Ewout Wel ende die gheene diet namaels wesen zullen tot die voersz. zeven getijde
behoef twie pont hollants comans paijments tsiaers ewige ende erflicke renten. Welcke renten
verschijnen alle jair op Sinte Bonifaes dach off binnen veertien dagen daer nae onbegrepen. Ende
zijn staende op een zate lants toebehorende Diewer Sijmon Andries zoens wedewij houdende vijf
ende twintich morgen lants luttel min off meer, gelegen tStompic inden ambocht van Zoeterwoude.
Ende heeft belegen an die oestzijde Machtelt Reijers wedewij, an die westzijde Huge Jansz. ende
Lijsbet Dirck Coenen dochter, streckende voer wt Zoetermeerer meer tot an Meerburger. Ende
Andries Florijsz. voorsz. ende Weijndelmoet Ewout Florijsz. weduwe mit hoers gecorens voochts hant
geloveden mit gesamender hant ende elcx voer al die zeven getijden meesteren voern. ende diet
namaels wesen zullen totten voersz. zeven getijde behoeff dese voersz. twie pont hollants comans
paijments tsiaers vrij te waren jair ende dach als recht is ende alsmen vrije rente op lant ende erve
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schuldich is te waren. Ende Andries voersz. lovede Weijndelmoet voern. hier of schadeloes te
houden. Voert soe beliede hem Andries Florijsz. voersz. van desen cope wel voldaen ende betaelt,
den lesten penninck mitten eersten. In oerkonden desen brief bezegelt mit onsen zegelen. Int jaer ons
heeren duijsent vijfhondert ende een upten negentiende dach in februarij.
Nr. 109 folio 81v. d.d. 18-02-1504.
Een brief van 14 rijns gulden tsiaers sprekende up 14 morgen lants in Zoeterwoude die in
erfpacht wtgegeven.
Ic Huijge Huijgensz. van Zwieten scout inden ambocht van Zueterwoude doe condt allen luijden dat
voor mij quam Alijt Jan Mees zoons wedewij mit hoers gecorens voochts handt ende bekenden dat zij
in eenen ewigen erfpacht an genomen heeft vanden zangmeesteren van Sinte Pieters kerck tot
Leijden alse Florijs Heerman, Gerijt Vinck ende meester Ewout Wel vierthien morgen landts luttel mijn
of meer bij den hoop zonder maet, gelegen inden ambocht van Zoeterwoude. Ende heeft belegen an
die een zijde Mees Gerijtsz. ende Claes Jan ende an die ander zijde den heijligen geest tot Leijden
ende Gerijt Roelofsz., streckende van die Ommedijcxe wetering tot in Zoeterwouder watering. Des
siaers om vierthien rijnsche gulden tstuck van 40 comans groten. Te betalen alle jairs tot Voorscoten
ende Valckenburger marcten. Ende waert zaicke dat dit voersz. landt niet guet genoech en waren
dese voorn. 14 rijnsche gulden jairlicx daeran te verhalen, soe heeft Alijt Jan Meesz. wedewij voorsz.
tot eenen onderpand gestelt omme die voorsz. renten voort te mogen verhalen, hoer huijsinge mitter
scuijren berge (berghe) boomte ende potinghe, zoe guet ende zoe quat als zij die nu ter tijt bewoent,
gelegen in die Weijpoert. Des zijn voerwaerden dat Alijt Jan Meesz. wedewij voorsz. of horen erven
binnen die eerste vijf jaren naestcomende na date van dese brieven in dese voorsz. 14 morgen landts
bereijden poortaerden ende up maken zel vijf morgen landts ende niet min mer wel meer, indient hoer
belieft. Ende als dat also gedaen ende die vijf morgen alsoe bereijt ende gepoortaert zijn dat goede
buijrluijden kennen zullen dats genouch zij, soe zal die voersz. woninge mitter schuijer ende andere
hoeren toebehoren weder vrij ende ontlast wesen van tgeene dair zij nu ten onderpande voer gestelt
is gelijc voorsz. staet, zonder den zangmeesteren dair ter tijt wesende ende horen nacomers eenige
actie daer an te hebben of te behouden in eeniger manieren. Hier waren an ende over als tuijgen
IJewout Jansz. ende Pieter Vranckensz. Dat is geschiet bij consent vanden gerechte tot Leijden die
dair toe geordineert ende gezet waren daer over te staen mij Huijge Huijgensz. van Zwieten als
burgemeesteren ende Claes Jan Claesz.sz. als scepen in Leijden. In kennisse d’waerheijt soe hebbe
ick Huijge van Zwieten scout voorsz. mijn zegel in tegenwoirdicheijt der tuijgen voern an desen brief
gehangen. Int jair ons heeren duijsent vijf hondert ende vier opten 18 e dach in februario.
Nr. 110 folio 82v. d.d. 24-10-1485.
Eenen brief van heer (heer) Adriaen van Zwietens memorie.
Wij Jan Aernt Pouwelsz.sz. ende Dirck van Werve scepenen in Leijden oirkonden dat voir ons
quamen die procuratoirs van den zeven getijden gheset bijden gherechte van Leijden die men hout in
Sinte Pieters kerk tot Leijden alse Gherijt Boijensz., Aelwijn Cuijper ende Willem Jan Conincxz. ende
ghelieden dat zij bij consent vanden gherechte voir hem ende voerden ghenen die naemaels
procuratoirs ende sangmeesteren wesen zullen van der zeven ghetijden weghen an ghenomen
hebben van Adriaen van Zwieten up desen tijt schout tot Leijden om tot ewighen daghen duerende
alle jairen ewigher memorie te doen singen in Sinte Pieters kerck upt hoge outaer ene misse van
requiem des manendaechs na Sinte Elizabetten dach ten wair sake oft soe quame dat Zinte
Katherinen daghe quame opten selven manendaghe, so sel men dese memorie doen des
woensdaechs dair an volghende. Die welcke singende misse men in memorie ende jairghetijde doen
sal voir die ziele joncfrou Kathrijne van Abele, Jans wijff van Zwieten, voir Jan van Zwietens hoirs
mans, voir Willem van Egmonde, voir joncfrou Johanna van Heemskerck Willems wijf van Egmont,
voir joncfrou Machtelt van Hodenpijl Adriaens van Zwietens ijerste wijf ende voir Adriaen van Zwieten
ende voir joncfrou Otte van Egmonde, nu ter tijt Adriaens voirsz. wijff, na hoire beijder doot. Ende
dese voirsz. memorie ende jairghetijde selmen jairlicx alle jair op die preeckstoel bij namen ende
toenamen ghelieden of condighen des sonnendaechs voir datmen smanendaechs of des
woensdaghes dese memorie doen sal gheliken men gewoenlic is alle andere memorien
sonnendaechs te condighen. Item sullen die procuratoirs vanden seven ghetijden inder tijt wesende
alle jair opten voirsz. memorie dach onder die metten bijden onder coster van der kercken voirsz. het
graft dair joncfrou van Abele Adriaens voirsz. moeder in begraven leijt, gheleghen aen den outaer dat
Boudewijn van Zwieten ghesticht ende ghefondeert heeft staende in Sinte Pieters kerck inden
ommeganck opt koer an die noordtzijde doen beleggen mit een zwart cleet dat dair toe gemaict ende
gheordineert is ende dat beleggen mit gruen saijt. Ende ter selver tijt onder die metten sullen die
voirsz. procuratoirs ten selven grave doen setten eenen groten candelaer mit vier schone heerlike
stalkeersen die onder die voirsz. misse barnen sullen alse zeede ende manierlick is. Item sellen die
procuratoirs voirsz. van die seven ghetijden inder tijt wesende bij den onder coster mit een vanden
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grote ghewoenliken misse clocken alsmen benedictus vanden landes inder metten singhet een guede
betamelike pose totter voirsz. zielmisse doen luijden gheliker wijse alsmen een wijl tijts voir dese tijt
ende eer dat men dese voirsz. memorie nu zeker ende vaste ghemaict heeft ghedaen ende
gheploghen heeft. Voert sullen die voirsz. procuratoirs alle jair op die voirsz. memorije dach terstont
als die p…. nader metten ghesongen is opten hoghen altair van Sinte Pieters kerck een misse doen
singhen van requiem mit die collecten. Te weten die eerste collect profamula die ander proparentibus
ende die derde Fidel… Ende die ghene die de misse diet die sel die zielen vanden voirsz. personen in
zijne sonderlinghe moments hebben ende dair ghetrouwelick voir hebben. Welcke misse voirsz. doen
sel den commenduijer off een van zijnen heren vander duitschen oerden in dien dattet hem belieft of
bij enen anderen eerbaren priester van rechtelijken lenen die de commenduijer dair toe ordineren sal
ende den sanghe vanden seven ghetijden niet en is. Ende die sangheren die de zeven ghetijden
zinghen die sullen mit hoir curalen die voirsz. misse van requiem singhen. Ende als die voirsz. misse
ghesonghen ende die benedictie dair off ghegeven is, so sel die commenduijer mit zijn twee heren
van der duijtscher oorden den overcoster die priester die die misse ghesonghen heeft, hebbende een
quast mit wijwater in die hant die sangheren ende curalen tsamen gaen totten grave dair inne dat
joncfrou Kathrijn van Abeele voirsz. begraven leijdt ende lesen aldair die psalmen misere mei deus
ende deprofundis mit drie collecten. Die een profamula, die ander pro parentibus ende die derde voir
hoir alre zielen boven ghenoemt ende dair en tenden salve reguia mit een collecte van Onse Vrouwen
dair toe dienende. Welcke graf gheleghen is als hier voirsz. ende verclairt staet. Ende dan sullen die
procuratoirs van den seven gethijden inder tijt wesende ten selven grave distrubueren ende gheven
den commenduer twie comans groot den ghenen die de voirsz. misse ghesonghen heeft vier comans
groot, den twien cappellanen vande duijtscher oorden ende den overcoster elcx enen coomans
grooten ende elcken sanghers die in die canterie vanden seven ghetijden voirsz. zijn tot achte of
neghen heeren toe, die die voirsz. misse ghesongen hebben voir die voirsz. misse ende memorie elcx
enen coomans grooten ende elcken chorael die de voirsz. misse ghesongen hebben tot vier choralen
toe, elcx enen halven groten. Ende den ondercoster voir dat hij tcleet opt graft ghedect ende mitten
gruenen saijde geleijt heeft als boven ghescreven staet, tsamen enen coomans grooten. Ende hier of
belieden hem die procuratoirs vanden seven ghetijden voirsz. van der ghetijden wegen voir hem ende
voir den ghenen die naemaels seven ghetijden meesteren sullen wesen van Adriaen van Zwieten
voirsz. wel voldaen ende betaelt den lesten penninck mitten ijersten. In oirkonden desen brieve
bezeghelt mit onsen zeghelen. Int jair ons heeren duijsent vierhondert vijff ende tachtich opten vier
ende twintichsten dach in octobrij.
Nr. 111 folio 83v. d.d. 17-12-1489.
Eenen brieff van vijftalven morghen lants ghelegen inden ambocht van Zoeterwoude inden ban
van Stompick.
Ick Gherit Taets schout inden ambocht van Zoeterwoude doe cont allen luijden dat voir mij quam
Vranck Bruijnensz. ende gheliede dat hij vercoft heeft Clais Huijghensz. vierthien morghen lants
gelegen inden ambocht van Zoeterwoude inden ban van Stompick, dair of dat een weer van neghen
morghen bijden hoop sonder maet, streckende dat noortende vuijt Meerburgher wetering ende mit dat
zuijtende an Stompicker wech. Item noch vijff morghen van die voirsz. vierthien morghen dair
besijden an, streckende mit dat noortende vuijt Meerburgher weteringh ende dat zuijtende an
Willigher horst. Ende heeft beleghen an die westzijde Heijnrick Bon mit meer andere ende an die
oostzijde die abdisse van Reijnsburch. Ende Vranck voirsz. ende Dirck Bruijnnesz. sijn broeder ende
Gherit die Bruijn lovede mit ghesamender hant ende elcx voir al Clais Huijghensz. voirn. dit voirsz.
lant inder manieren voirsz. te waren jair ende dach alse recht is ende alsmen vrij lant ende eijghen
erve schuldich is te waren ende allen commer of te doen die dair nu ter tijt op staet sonder op die
voirsz. neghen morghen lants twie pont hollants coomans paijments tsiaers ende die voirsz. vijff
morghen viertich coomans groot tsiaers. Ende Vranck voirsz. lovede Dirck ende Gherit voirn hier of
scadelois te houden. Voort lovede Dirck ende Gherit voirn. malkander elck den anderen van der helft
hier of scadeloos te houden. Ende van desen coop voirsz. beliede hem Vranck voirsz. wel voldaen
ende betaelt den lesten penninck mitten ijersten. In kennisse der wairheijt soe heb ick Gherit Taets
scout inden ambocht voirsz. desen brieff bezeghelt mit minen zeghele hier an ghehanghen. Opten
seventhienden dach in decembri int jair ons heeren duijsent vierhondert neghen ende tachtich.
Nr. 112 folio 84 d.d. 09-01-1513.
Eenen transfix brieff van desen voirsz. brieff deursteken.
Ick Ghijsbrecht van Zwieten ambochtsheer ende schout inden ambocht van Zoeterwoude doe kondt
allen luijden dat voir mij quam Cornelis Dirck Huijgensz. mit zijn drie kinderen als Willem Cornelisz.,
Koenraet Cornelisz. ende Alijdt Cornelis dochter ende ghelieden dat zij mit ghesamender hant vercoft
hebben die zeven ghetijde meesters van Sinte Pieters kerck tot die seven ghetijden behoeff als
meester Ewout Welle, Pieter Gherit Golensz. ende Volpert Roelofsz. vijftalven morghen lants bij den
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hoop sonder maet na wtwisinge den ouden brieff die neghen morghen begrepen heeft ende dair dese
voirsz. vijftalff morghen die ene helft of is van die neghen dair desen brieff op deursteken is. Welcke
vijftalff morghen lants gheleghen is inden ambocht van Zoeterwoude inden ban van Stompick ende
heeft nu ter tijt beleghen an die zuijtwest zijde Lambrecht Heijnricksz., an die noortzijde Huijghe
Gheritsz., streckende van die Goewech tot an Stompicker wech toe. Ende Cornelis Dirck Huijgensz.
mit zijn drie kinderen voirsz. ghelovede mit ghesamender hant ende elcx voir al die seven ghetijde
meesters voirn. diet nu sijn of namaels worden sellen dit voirsz. lant te waren jair ende dach als recht
is ghelijcke buerlant vuijtgheseijt vijfthien stuvers tsiaers die die zeven ghetijden voirsz. dair op
hebben ende zijn ewighe ende erflike renthen. Ende wairt dat die zeven ghetijde meesters die nu zijn
of naemaels worden sellen meer hinder of scade quaem dan voirsz. is, dat souden sij moghen
verhalen an alle Cornelis Dircxz. of sinen kinderen voirsz. hoir goeden die sij nu hebben of hier
namaels vercrijghen soude moghen. Ende van desen cope belieden hem Cornelis Dirck Huijghensz.
mit zijn kinderen voirsz. van die seven ghetijden meesters voirn. al voldaen ende wel betaelt te wesen
den lesten penninck mitten ijersten. Alle dinck sonder arch ende list. Hier bij hebben aen ende over
gheweest als tuijghen Jacob Leeuwe, Pieter Pietersz. ende Ewout Jansz. Ende in kennisse der
wairheijt so heb ick Ghijsbrecht van Zwieten ambochtsheer ende scout voirsz. minen zeghel hier an
gehangen. Int jair ons heeren duijsent vijf hondert ende derthien opten neghenden dach in januario.
Nr. 113 folio 84v. d.d. 01-04-1522.
Dit is den brieff van 40 comans grooten tsiaers losrenten houdende up Barthout Jansz. backer.
Wij Willem Willemsz. ende meester Vranck Paedsz. scepenen in Leijden oirkonden dat voir ons
quamen Barthout Jansz. backer ende Jacop Danielsz. smit ende belieden schuldich te wezen mit
ghesamender handt ende elcs voir al den zeven ghetiden meesters van Sinte Pieters kercke binnen
Leijden als Jacop Cornelisz., Ghijsbrecht Hughesz. ende Jan Jansz. van Middelburch ende diet
namaels wezen sullen totten voirsz. ghetiden behouff veertich comans groten tsiaers eewighe ende
erfflicke renten te betalen alle jairs tot Paesschen dair off teerste jaer renten verschinen sal tot
Paesschen naest comende sonder een. Te versien ende te verhalen an alle die goeden die Barthout
ende Jacop voirsz. nu ter tijt hebben ende namaels vercrigen zullen, roerende ende onroerende wair
ende wair an die gheleghen zijn off bevonden sullen worden binnen steden, dorpen ende dair buiten
zonder eenich weer van rechte gheestelick off wairlick daer jeghens te doen of te doen doen in
eenigher manieren hoemen dat zoude moghen dencken, peijnsen, vinden ofte viseren. Des zijn
voirwaerden dat Barthout Jansz. ende Jacop Danielsz. voirsz. hoeren erven ende nacomelinghen
dese voirsz. renten zullen moghen lossen tot eenen male tot hoeren belieften den penninck mit
zestien in hooftghelde ende mit zulcken renten als naden beloep des tijt verschenen sullen wesen als
die lossinghe ghesciet. Ende Barthout Jansz. voirsz. lovede Jacop Danielsz. voorn. hier off
schadeloes te houden. In oirkonden desen brieff bezeghelt mit onsen zeghelen. Int jair ons heeren
duijsent vijfhondert tweentwintich upten eersten dach in aprille.
Nr. 114 folio 85 d.d. 07-02-1520.
Een brieff houdende £ 2-06-08 comans paijements tsiaers losrenten up Jacop Claesz. Wittebol.
Wij Jan Reijersz. ende Wermbout Pietersz. scepenen in Leiden oirkonden dat voir ons quamen Jacop
Claesz. alias Wittebol schipper, Huijch Willemsz. waghenaer ende Gheertruit Dirick Jansz. weduwe
mit Jan Loureijsz. hoiren ghecoren voicht in dese saick ende belieden schuldich te wezen mit
ghesamender handt ende elcx voir all die seven ghetide meesteren van Sinte Pieters kercke als Jan
van Honthorst, Jacop Cornelisz. ende Ghijsbrecht Hughesz. ende diet namaels wezen zullen tot des
voirsz. seven ghetiden behouff twee pondt ses scellingh acht penningen hollandts comans paiements
tsiaers eewijghe ende erflicke renten. Te betalen alle jaers upten vier ende twijntichsten dach in julio,
daer off teerste jaer renten verschinen sel upden 24 e dach in julio naestcomende. Te versien ende te
verhalen an alle die goeden die Jacop Claesz., Huijch Willemsz. ende Gheertruijt voirsz. nu ter tijt
hebben ende namaels vercrighen sullen, roerende ende onroerende wair ende wair an die gheleghen
zijn off bevonden binnen der stede van Leiden ende dair buiten, sonder eenich weer van rechte tzij
gheestelick off wairlick dair jeghens te doen ofte doen doen in eenigher manieren hoemen dat soude
moghen dencken, peijnsen off visieren. Des sijn voirwaerden dat Jacop Claesz., Huijch Willemsz.
ende Gheertruit voirsz. hoeren erven ende nacomelijngen dese voirsz. renten sullen moghen lossen
tot eenen male den penninck mit zesthien in hooftghelde ende mit zulcke renten als naden beloep
des tijts verschenen sullen wesen als die lossijnghe gheschiet. Ende Jacop Claesz. voirsz. lovede
Huijch Willemsz. ende Gheertruit voirsz. hier off scadeloes te houden ende Huijch Willemsz. ende
Gheertruijt voirsz. loveden malcander ende elcs den anderen vander helft hier off scadeloes te
houden. In oirkonden desen brieff bezeghelt mit onsen seghelen. Int jair ons heeren duijsent
vijfhondert ende twijntich upten sevenden dach in februario.
Kanttekening: Dese brief is ghelost anno 1561 upten 10e in ma(ert) bij Huich Va(er?) die waeghenaer voersz. 35 sc. tsiaers.
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Een brieff van thien pondt acht scellingen vier penningen groten vlaems losrenten houdende
upde stede van Leiden.
Wij schout, burghermeesteren, scepenen ende raide der stede van Leiden doen condt allen luiden
hoe onsen alreghenadichsten heer die coninck van Castillen, van Leon, van Grenaden, van Argon
etc. eersthertoghe van Oistenrijck, grave van Hollant etc. omme te vervallen anticiperen ende
upbrenghen die penningen van onse voirsz. stede porcie vanden beden ende subvencien ordinarijs
ende extraordinarijs ende die te bekeren ende imploieren tot betalijnghe vanden ruijteren ende
knechten bij onse voirsz. ghenadichsten heere gheordonneert tot wederslagen zijnre ghenaden
vianden ende bewairnisse tslandes van Hollant ende oick om te furmeren ende betalen onse porcie
des ghemeen landts van Hollandt ende onse particulier schulden ende renten ons gheconsenteert,
gheoctroeert ende gheoirloeft heeft te vercopen moghen opt ghemeen lichaem der voirsz. stede die
somme van twee duijsent pondt van veertich groten tstuck tsiaers losrenten den penninck zestiene
ofte vier duijsent pont ten prijse voirsz. tsiaers lijfrenten. Ende om die voirsz. penningen te furmeren
tot betalijnghe vanden zelven renten wij int particulier zullen moghen belasten eenighe nerijnghen ofte
excijsen ghelijck die breeder blijke bij de zelve brieve van octroije dair van wezende in date den
zeventienden dach van augusto int jair ons heeren duijsent vijfhondert ende zeventhien. Soe ist dat
wij wt crachte vanden zelven octroije ende om die redenen wille voirsz. bij raide consent ende
goetduncken vanden ghemeenre vroetscepe van der voirsz. stede wegen vercoft hebben den zeven
ghetide meesteren van Sinte Pieters kerck binnen Leijden als Jacop Cornelisz., Ghijsbrecht
Hughensz. ende Jan Jansz. van Middelburch ende diet namaels wezen zullen totten zelven zeven
ghetide behouff thien pondt acht vier penningen groten vlaems tsiaers erflicke renten. Te betalen alle
jair tot twie terminen, te weten die een helft opten viertienden dach van augusto ende die ander helft
opten viertienden dach van februario off binnen viertien daghen nae elcken termijn onbegrepen ende
zoe voert van termine te termijne dair naestcomende deze voirsz. renthen te betalen, durende tot
eewighen daghen. Welcke renten wij den voirn. zeven ghetiden verzekert ende bewijst hebben,
verzekeren ende bewijsen midts desen, te verzien ende te verhalen an alzulcke penningen als
daghelics commen van der voirsz. stede strijckerie. Des zijn voirwaerden dat den ghenen die de
voirsz. stede stelt ten ontfanghe van de voirsz. penningen of den ghenen die de zelve strijckerie
pachte of huijrde eenen behoerlicken eedt doen sal dat hij alzulcke penningen van zijnen voirsz.
ontfangh inhouden sal tot behouff vanden zeven ghetiden voirn. ende dat die voirsz. pachten
ontfanghen ofte huijerman up elcke vanden voirsz. terminen ende inder manieren boven verhaelt den
voirn. zeven ghetiden wel ende duechdelick voldoen ende betalen sal midts daer off nemende
behoirlicke quitantie die hij ghehouden wordt over te leveren den tresorieren der voirsz. stede daer hij
alsdan mede teghens der voirsz. stede van de voirn. penningen ontlast zal wesen ende want wij
ijmmers willen procederen ter goeder trouwen tot betalijnghe van de voirsz. renten. Soe hebben den
schout mitten achte scepenen bij raide ende goetduncken van der ghemeenre vroescepe
eendrachtelicken ghekuert dat van nu voirt an den ontfangher van der voirsz. strijckerie lieflicken ten
heijlighen zweren zal die voirsz. renten inder manieren boven verclaert wel ende ghetrouwelicken te
betalen ende alsoe dick ende menichwerve als bij den gherechte een ander ontfangher in den voirsz.
ontfangh ghestelt wordt ofte huijerman in den voirsz. ontgangh quame die zal ter stont ende eer hij
den voirsz. ontfangh aenvaerden sal eenen ghelijcken eedt doen ende soe salment voirt an hantieren
ter tijt toe dat die voirsz. stede die voirn. renten ghelost hebben zal. Sijn oick voirwaerden ende is die
voirsz. stede die voirn. renten ghelost hebben zal. Sijn iemant vanden ghenen die der voirsz.
strijckerie ontfanghet in ghebreke waire die voirsz. renten te betalen dat alsdan den schout ende
scepenen inder tijt wezende ghehouden zullen wezen den zelven ontfangher daer toe te
constringeren ende bedwijnghen mit alle behourlicke constrincken ende bedwanghen naden rechten
ende costumen van den voirsz. stede binnen den voirsz. tijt van viertien daghen nae elcken termijn
sonder langher vertreck. Ende indien die schout ende scepenen des niet en deden ende den voirsz.
ontfangher in ghebreke ware vanden voirsz. betalijnghe, dat alsdan die waerdeijns van onser voirsz.
stede binnen achte daghen nae dat zij daer toe verzocht zijn gheenrehande lakenen anden ramen
upter paertschen noch andersins warderen paertsen noch onderdelen en zullen maer daer mede
cesseren ende uphouden ter tijt toe dat die voirsz. ontfangher die voirsz. renten betaelt zal hebben,
twelck oick die waerdijns die nu zijn ende namaels wezen sullen int annemen van huerluijder officie
alzoe beloven ende zweren sullen te doenghelijck voeren ghespecificeert staet. Voirt zijnt
voirwaerden dat die zeven ghetiden voirsz. dese voirsz. renten zel moghen transporteren alieneren
wechgheven of vervreemden wijen dat hem belieft hij zij van binnen off van buijten der voirsz. stede
sonder dat die voirsz. stede dair an hebben of behouden sal eenighen voircoep. Ende oft alsoe
gheviel dat alst god wil niet en sal dat die voirsz. renten niet betaelt en worden op dat voirsz. termijn
off binnen viertien daghen daer nae ghelijck voirsz. staet, soe verlijen wij gheloven ende verbinden
ons allen ghesamender hant ende elcs bijsonder onsen lijven ende alle onse goeden alle onse
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nacomelijnghen ende hoeren goeden, roerende ende onroerende wair ende wairan die gheleghen
zijn die wij nu hebben ende namaels vercrighen zullen voir allen rechteren gheestelick ende wairlick
te nemen te thoenen ende te arresteren om ons alzoe te dwijnghen dese voirsz. rente ende
voirwaerden wel ende ghetrouwelick te voldoen. Ende hier toe zoe renunchieren wij ende vertijen voir
ons ende voir alle onse nacomelijnghen van allen hulpen van previlegien gracien lettren ende hulpe
van rechten beijde gheestelick ende wairlick. Voirt zoe renuchieren wij ende vertijen van allen
anderen exceptien canillacien off nijeuwe vonden hoemen die deijncken peijnsen off vizieren zoude
moghen, belovende ons niet te behelpen mit eenighe brieven van rekenementen staten respiten
oxtroijen acterminaken of gracien hoe die ghenoemt moghen wezen die ons onse nacomelijnghen
ofte der stede te baten zoude moghen comen, in eenigher manieren. Noch reduceren van den
penning zestien tot den penning achtien ofte anders, maer zullen die laten staen zonder te
veranderen mit zulcke condicie ende voirwaerde dat wij die voirsz. renthen zullen moghen lossen tot
onser belieften den peninc mit zestien ghelijcke penninghen in hooftghelde ende mit zulcke
verschenen renten als naden beloep des tijts verschenen zullen wezen als die lossijnghe ghesciet.
Ende want wij vast ghestade ende van goeder waerden houden willen alle tgheen dat voirsz. is soe
hebben wij in kennesse der waerheit dezen brieff bezeghelt mitter stede groten zeghele van Leijden
vuijthanghende. Ghegheven int jaer ons heeren duisent vijfhondert ende twijntich upten vierthienden
dach in februario.
Nr. 116 folio 88 d.d. 11-03-1540.
Copie auctentick van de anneminge der elfter misse dair vuijt die voirgaende rente spruijtende
zijn.
Wij schout, burgermeesteren ende schepenen der stede van Leijden doen condt allen luijden dat up
huijden datum van desen voir ons gecomen zijn die zeven getijde meesters van Sinte Pieters kerck
binnen Leijden als Dirck Fransz. Goel, Cornelis Adriaensz., Aelbrecht Dircxz. ende Jan Huijch
Andriesz.sz. ende verclaerde hoe dat voirtijts eenen jouffrou Marie Spruijts weduwe wijlen Balthazar
Woutersz. saliger gedachten bij haere testamente ende vuijterste wille onder andere gemaect ende
geordonneert heeft een ewijge misse om alle daigen in Sinte Pieters kercke voorseijt gedaen te
worden als die clocke elf staet breder blijckende bijder voorn. jouffrou Marie Spruijts testamente ende
vuijterste wille ende dat inden jaere 1500 ende twintich die zeven getijde meesteren alsdoen inder tijt
wesende tot laste vander zelven zeven getijden die voorsz. misse angenomen ende daer voeren
ontfangen hebben die somme van thien hondert karolus guldens van veertich groten tstuck die upter
voirsz. stede van Leijden tot losrenten den penning zestien geïmploijeert zijn sonder dat ten zelven
tijde vande anneminge der voorsz. dagelicxe misse eenige brieve gemaect zijn geweest ende dat
derfgenamen voirsz. alsnu dair van begeren te hebben behoerlicke brieve up dat die zelvs misse tot
ewijgen dagen naervolgende der voirn. jouffrou Marie Spruijts testamente ende wterste wille gedaen
mach worden die de jegenwoirdige getijde meesteren niet en begeren te passeren buijten raede,
consent ende believen van der gerechte zoe tselfde niet bij hemluijden mer bij hoere voersaeten
gedaen is geweest. Hebben dair omme derfgenamen van haer anden gerechte als upper getijde
meesteren versocht omme dair van te hebben behoerlicke brieven. Ende alzoe tgerechte verclaert
ende geconsenteert als dat bij deze voirsz. jegenwoirdige getijde meesteren dair van behoerlicke
brieven gepasseert zel worden. Soe ist dat die zelve seven getijde meesteren bij raede consent ende
believen van den gerechte bekenden tot vereerderinge van goids dienste angenomen te hebben ende
an nemen mits desen voir hem ende hoeren nacomelingen tot laste van de selve zeven getijden
omme tot ewijgen dagen die voirsz. misse alle daechs als die clocke des middaechs elff geslegen
heeft ter stont te laeten doen nae tenuer ende inhouden der voirsz. jouffrou Marie Spruijts testament
ende vuijterste wille. Te weeten een van requiem, een van den heijlige geest, een van den soete
name Jhesus lesende dat officie gemaect bij Bonifacius die achte paeus van dier name, te waere dat
tselfde inde weeke belet worde doer grote hoechtijden ofte andere heijlige dagen, dan mach die
priester lesen nae ordonancie der heijligen kercke. Ende wair dair ijemant van des voorsz. jouffr.
Marie Spruijts vrunden ofte maghen bequaem wesende om die voirsz. misse dagelicx te doen datmen
die altijts dair toe odonnieren ende deputeren sal voer een ander, mar en wair dair nijmant van hoer
vrunden ofte magen datmen alsdan een ander bequaem priester eerbaer van leven dairtoe nemen
ende schicken zal ende dit al tot discretie ende bescheijdenheijt van den burgermeesteren inder tijt
wesende ende zal die selve priester nae elcke misse altijts gaen, hebbende een quast mit gewijt
water inde handt ten grave aldair der voirn. jouffrou Marie Spruijts vader begraven leijt ende lesen
aldaer de profundis clan…. ad te d… mit een pater noster ende collecte dair toe dienende ende
gevende alsdan gewijt water eenen ijgelicken die de zelve misse gehoert zullen hebben ende men sal
den zelven priester voir elcke misse ende graf ganck geven ende betalen vier comans groten. Mer
indien die selve priester tot eeniger tijt als die clocke elf geslegen heeft ter stont niet gereet en waere
anden outaer om de zelve misse bij hem of bij een ander bequaem priester gedaen te worden gelijck
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voorsz. staet dat alsdan die voirsz. priester telcken verburen zal twaelef comans groten. Desghelijcx
indien hij gebrekelick waere naede zelve misse ten grave te gaen gelijck voirsz. is, dat hij alsdan
telcken oick verburen sal vier comans grooten. Welcke peijne geappliceert sal worden tot chirange
vande dair nu die misse gedaen wordt ende zal dair en boven gehouden wesen des daechs dair an
volgende de zelve misse doen verhaelen ende lesen bij een ander bequaem priester. Ende die zeven
getijde meesteren voirsz. geloveden voir hem ende hoeren naecomelingen vanden voorsz. zeven
ghetijden wegen derfgenamen voorn. ende hoeren nacomelingen deze voorsz. misse inder manieren
voorseijt alle dage te laeten doen ende tselfde volcomelicken tonderhouden ende doen onderhouden
zonder verbreecken of dair jegens te doen noch te doen doen in eniger manieren. In kennisse der
wairheijt soe hebben wij desen brief bezegelt mit de zegele vander voorsz. stede die wij dagelicx
gebruijcken hier an gehangen. Upten lesten dach in maerte int jaer ons heeren duijsent vijfhondert
ende veertich nae scrijven der kercke van Vuijtrecht ende der voorsz. stede. Ende beneden upte
ploije stont geteijckent J. Deijman.
Nr. 117 folio 90 d.d. 19-06-1541.
Een brief hout veertich comans groten tsiaers losrenten houdende up Willem Huijgen
wielmaker.
Wij Claes Adriaensz. ende Jan van Endegheest schepenen in Leijden oirconden dat voer ons quam
Willem Huijgensz. wielmaecker ende Heindrick Cornelis de Wilde ende belieden schuldich te wesen
mit gesaemender hant ende elcks voer all de seven getijden meesters van Sinte Pieters prochije
binnen Leijden als Dirck Fransz. Goel, Cornelis Willem trapierman ende Dirck vanden Dues ende diet
naemaels weesen sullen tot den voersz. zeven ghetijden behouf vertich comans groten tsiaers ewige
ende eflicke rente. Te betaellen alle jaeren tot Sint Odulphus dach daer off eerste jaer rente
verschinen sal tot Sinte Odulphus dage als men scrijft duijsent vijff hondert twije ende veertich ende
zoe voert van jaer te jaere tot Sinte Odulphus dage daernaest comende. Dese voersz. renten te
betaellen te versien ende te verhaellen an allen die gueden die Willem Huijgen zoon ende Hendrick
Cornelisz. voersz. nu ter tijt hebben ende naemaels vercrigen sullen, roerende ende onroerende geen
vuijt gesondert noch bueten gehouden. Des sijnt voorwaerde dat Willem Huijgen ende Heijndrick
Cornelisz. voersz. heuren erven ende nacomelinghen desen voersz. renten sullen moegen lossen tot
hoeren belieften tot eennen mael den penninck mit sestien int hoeft ghelde ende mit sulcke renten als
naeden beloepts des tijts verschenen sellen wesen als dije heffinge gheschiet. Ende Willem
Huijgensz. voorsz. loefde Heijnrick Cornelisz. voernoemt hier of scadeloes te houden. In oerconden
desen brief beseghelt mit onsen seghelen. Int jaer ons heeren duijsent vijf hondert een ende veertich
upten neghenden dach in junio.
Nr. 118 folio 90v. d.d. 21-12-1540.
Ick Dirck Gheritsz. scut inden ambocht van Leijderdorp doen konden ende kennelick allen luijden dat
tot mij ende buieren hier onder gescreven ge(s)comen ende ghecompereert is meester Frans
Adriaensz. ende bekende mits desen voer hem sinen eerffen ende naekomelinge voercoft te hebben
ende sculdich te wesen die zeven ghetiden meesters van Sinte Pieters kercke binnen Leijden tot
behuef vanden ghetiden voersz. tuaelf gouden karolus gulden van vierentachtich int marck stuck
vertich groeten vlaems gerekent tsiaers enich ende erffelicke losrente. Te betaelen alle jaers tot Sinte
Thomas dage den eentwintichsten dach in december, waer of teerste jaer renten verschenen sal tot
Sijnte Thomas daghe anno 1500 ende eenenvertich naestcomende ende dan zoe voert van jaer te
jaer te betaellen elck jaer rente gedurende zoe lange ende ter tijt toe dat dese voersz. renten off
gelost ende gequeten sullen wesen. Twelck meester Frans Adriaensz. voern. ende zijne naecomers
zullen moeten doen tot hoeren willen ende belieften mits teffens ende tot eenen maele up te leggen
ende te betaelen voer elcke gouden karolus gulden zestien gelicken gouden karolus gulden voirsz. in
hooftgelde ofte mit andre paeiment van gouden ofte van zilver dat keij. mat. dier waerde nae
advenant ende mit alsulcke verschenen rente als naden beloep des tijts verschenen sullen wesen als
die lossinghe gesciet. Ende meester Frans Adriaensz. voorsz. heeft hier onder ter cause voorsz.
verbonden veronderpandt ende gestelt als speciael ijpoteeck zes morgen lants bijden hoop sonder
maet, gelegen inden ambochte van Leijderdorp voorn. inde Waert ende heeft belegen ande oestziede
die sloot vanden Minnebroeders, ande westziede Liesbeth Kuen appelcopers wedewij, ande zuijtzijde
(de) laen daer onder gaende ende ande noortzijde Claes Jansz. lijemsieder. Ende voort generalicken
ende sprecialicken zijn person ende alle zijne andere gueden die meester Frans voersz. nu ter tijt
heeft ende naemaels vercriegen sal mogen, roerende ende onroerende waer ende waer an die
gelegen zijn ofte bevonden sullen worden, binnen steden ofte daer buijten geen gueden ofte plaetsen
wijtgesondert ofte buijten gehouden omme bij gebreck der voersz. jaerlicke betaelinge ten daghe
voern. daer an te mogen versien ende verhaelen mit erffpenning recht oft wilckoert recht oft met
bedwanck ende coltrarie vn allen sheeren rechteren ghestelicken ende waerlicken zoe die zeven
getijden meesteren ofte actije van haer hebbende dat bekende sal mitten costen ende scaden
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hieromme gedaen ende geleden. Renunchierende ende te buijten gaende alle exceptien defencien
privilegien vrieheden ofte waer van rechten in eenigher manieren ter contrarien. Voort zoe bekende
hem meester Frans Adriaensz. voirn.van dese coope alle wel voldaen ende betaelt te wesen den
lesten penninck mitten eersten alle arch ofte bedroch buieten gesloten. In oirconden van desen zoe
hebbe ick Dirck Gerrijtsz. schut van Leijderdorp voirsz. desen brief doer beede ende verlijden van Mr.
Frans voirsz. besegelt mit mijnen zegele hier an gehangen in presensie ende bij weesen van Cornelis
Gerijtsz. ende Luijt Roeloffs zoen als buijeren ende getuijgen hier over geroepen ende gebeden. Int
jaer ons heeren duijsent vijf hondert ende vertijch upten een en twintichsten dach in decembrij.
Nr. 119 folio 91v. d.d. 11-05-1533.
Ick Jan Gerijtsz. schout van Aerlanderveen ende Outshoorn doe cond ende kennelick sij allen luijden
dient behoerren dat up huijden datum van desen voer mij ende twe getuigen hier nae voirsz.
gecomen is Claes Gerijtsz. Langerlaen tkennen ende lijden voer hem ende sinnen erven scut Dirck te
wesen Elijsebet Willems dochter of den houder des briefs acht karoles gulden oft paeiment haer
waerde tsiaers ewige ende erflicke renten alle jaers te betaellen als willecoer gelt Sint Pieter ad
Cathedram waer van den eersten dach van betaelinghe of wesen sal Sinte Pieter voirn.
eerstcomende. Welcke renten zijn te verhaellen inden eersten an seventhien moergen lants bijden
hoep sonder maet, gelegen inden ban van Outshoiren. Ende heeft belent aen die oestzijde Jacop
Dirck ende aen die westzijde meester Jacop Karstensz. priester, streckende wt die Aer tot die
Zegersloet toe. Noch zijn dese renten te verhaellen an negen moergen lants bijden hoep sonder maet
daer Claes voersz. huijs up staet, streckende van ts(h)eren heerstraet tot in die nieuwe sloot toe ende
heeft belent an die zuitzijde die Aerweterinck ende an die noertzijde die kapelrie van Sint Jansz.
tUtrecht. Ende voert an alle Claes Gerritsz. gueden wo(n)nen ende ongewo(n)nen of onroerende die
hij nu ter tijt heeft oft hier na sal mogen vercrigen, waer die bevonden souden moegen woerden
gheen plassen wtgesondert te water noch te lande. Noch kende Claes Gerritsz. ende beloefde indien
Elijsebet Willems dochter of den houder des briefs enige kosten hinder oft scaede leedt om haer
pennegen in te winnen moet recht die te betaellen als die principael renten ende dat te geloven bij
hairen simpele woerden sonder eetd daer van te nemen renuncierende ende verzoucken alle
excepten excusatien oft defentien ende oick mede alle waer van rechte die Claes voirsz. soude
moegen dencken peijnsen ofte verzien ter kontrarie van desen, welverstaende dat Claes Gerrit of zin
nacomers sullen mogen lesen ende of doen dese renten oft pachten voirsz. alst thaer bekend sal tot
eenen reijse mit hondert ende acht ende twintich caerolus gulden of paijment hoire waerde met die
voirschenen renten nae beloep des tijts. Welcke carolus gulden nu ter tijt waerdich is veertich groeten
vlaems. Alle dinck sonder argelist. In kennisse der waerheit zoe hebbe ic Jan Gerritsz. schoutd voirn.
doir believen ende believen van Claes Gerritsz. desen brief met mijn eijgen zegel wthangen besegelt
in pertijen van Tomas Willemsz. ende Sijmon Heijgen als tuijgen ende buierluden in den ban van
Aerlanderveen. Aldus gedaen int jaer ons heeren 1500 drie ende dertich den 11 e dach in maij.
Nr. 120 folio 92 d.d. 15-05-1546.
Een rentebrieff van acht gouden karolus gulden tsiaers spreeckende van Cornelis Willem
Lambrechts zoon.
Ick Jan Dircx zoon Vaender schoudt inden ambochte van Zoeterwoude doe condt ende kennelick
allen luijden dat voor mij ende getuijgen hier onder gescreven gecomen ende gecompareert is zelver
parsoonlicken Cornelis Willem Lambrechtsz.sz. ende bekende mits desen vercoft te hebben ende
doechdelicken sculdich te wesen die zeven getijde meesters van Sinte Pieters kercke binnen Leijden
als Jan Fransz., Philips van Noorde, Dirck Willemsz. ende Cornelis Adriaensz. tot behouff van de
zeven getijden voorn. die somme van acht gouden karolus guldens van vier en tachtich int marck off
paijment dier wairde tsiaers eewijghe ende erffelicke renten die Cornelis Willemsz. voorn. belooffde
voor hem zijnen erven ende nacomelinghen den getijde meesteren inder tijdt wesende ofte actie van
desen vercrijgende, wel ende doechdelicken te betalen ende vrij van alle costen ende commer te
leveren ende te brengen binnen Leijden in handen vanden getijde meesteren van de zeven getijden
voorn. ende bij zijne nacomers te zullen doen betalen ende leveren alle ende telcken jaere opten 10 e
dach in meije dair van deerste voorsz. renten vallen ende verschijnen zullen opten 20 e dach in meije
anno 1500 zeven ende veertich nu eerstcoemende ende alsoe voort van jaere tot jaere dair an
volgende te betalen elcke jair renten geduijrende alsoe langhe ende ter tijt toe dat dese voorsz.
renten ofgelost zullen wesen. Twelck Cornelis Willemsz. voorn. ende zijnen erven ende nacomelingen
altijt zullen moegen doen teffens ende tot eenen maele mit hondert acht ende twintich gelijcke gouden
karolus guldens voorsz. in hooftgelde ofte mit andere guede ende gesalveerde penningen van goudt
ofte van zilver nae die evaluatie der K. Mat. lestmael gepubliceert mitten verschenen ende onbetaelde
renten die naeden beloop des tijdts verschenen zullen wesen als die lossinge geschiet. Des zal
Cornelis Willemsz. voorn. ofte zijnen erven ende naecomelingen gehouden wesen den getijde
meesteren vande zeven getijden voorn. inder tijdt wesende een halff jair te vooren te wairscuwen
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alsmen dese renten zal begeren te lossen. Ende Cornelis Willemsz. voorn. bekende hem ter cause
voorsz. vanden voorsz. getijde meesteren al wel ende doechdelicken voldaen ende betaelt te wesen
den laesten penninck mitten eersten. Ende omme dese voorsz. renten alle jaers ten daege als voeren
wel te betalen ende wel te verzeekeren, soe heeft Cornelis Willemsz. voorn. hier onder ende ter
cause voorsz. specialicken mits desen verbonden veronderpant ende gheijpothequeert als speciael
ijpoteeck vier morgen landts bijden hoop sonder maet, leggende inden ambocht van Zoeterwoude
voorsz. Ende heeft belegen ande oostzijde die erffgenamen van men heer van Warmondt, ant
zuijteijnde Meerburger weteringe, ant noorteijnde Adriaen Henricxz. ende ande westzijde Cornelis
voorsz. zelver. Ende voort generalicken ende specialicken zijn persoon ende oick zijnder erven ende
nacomers personen ende alle andere hoerluijder gueden, roerende ende ontroerende die zij nu ter tijt
hebben ofte hier naemaels vercrijgen moegen gheen gueden ofte plaetsen vuijtgesondert ofte buijten
gehouden omme bij gebreecke der jairlicxe betalinge van de renten voorsz. ende hooftsomme
vandien mitte costen ende scaeden dairomme gedaen ende geleden dair an mit alle datmen dair op
bevinden zal te mogen versien ende verhaelen als sheeren penning ofte als erffpenning off willecoer
gelt, bij heerlicke ende reale executie van allen hoven plecken ende rechteren zoe dat de houder van
desen gelieven zal. Sonder eenige exceptie pantkeringe cessen ofte weer van rechten daer tegens te
moegen doen off te doen doen in eeniger manieren ter contrarien. Alle arch ofte bedroch buijten
gesloten. Desen toirconde zoe hebbe ick Jan Dircxz. Vaender als scoudt van Zoeterwoude voirsz.
desen brief doer beede ende verlijde van Cornelis Willemsz. voirsz. bezegelt mit mijnen zegele
vuijthangende hier onder an desen brieff gehangen in presentie ende bijwesen van Gerijt Pieters
zoon ende Jan Henricx zoon buijerluijden inden ambochte voorsz. als getuijgen hier over geroupen
ende gebeden. Int jaer ons heeren duijsent vijff hondert zess ende veertich upten vijftienden dach in
meije.
Nr. 121 folio 93 d.d. 20-05-1545.
Een lossrente brieve van negen gouden karolus gulden tsiaers spreeckende op Mees Jorijsz.
tot Zoeterwoude.
Ick Jan Dircxz. Vaender scoudt van Zoeterwoude doe condt allen luijden dat voor mij ende die
buijeren hier nae gescreven gecomen zijn Mees Jorijs zoon woenende tZoeterwoude voirsz. ende
Claes Jansz. wielmaker woenende binnen Leijden ende Mees Jorijsz. voorsz. bekende mits desen
vercoft te hebben ende doechdelicken sculdich te wesen die zeven getijde meesteren van Sinte
Pieters kercke binnen Leijden als Mr. Frans Adriaensz., Dirck van der Does, Henrick de Wilde
Cornelisz. ende Cornelis Adriaensz. ende diet namaels wesen zullen tot der zelve getijden behouff
negen gouden inckele karolus gulden van gewichte of paijmente dier waerde erfflicke renten tsiaers
die Mees Jorijs zoon voorsz. voor hem zijnen erven ende nacomelingen den voirsz. getijde meesteren
of actie van hoir vercrijgende, beloofde wel ende doechdelick te betalen ende vrij van allen costen
ende commer in handen vanden getijde meesteren ofte hoere rentmeester te leveren ende oick bij
zijnen erven ende nacomelingen te sullen doen betalen alle ende telcken jaere opten twintichsten
dach in meije ende binnen de meij maent onbegrepen wel betaelt te wesen, dair van deerste voorsz.
renten vallen ende verschijnen zullen op ten 20e dach in meije anno 1500 zessende veertich
eerstcoemende ende zoe voort van jaere tot jaere eewelicken geduerende. Ende bekende hem dair
off doechdelicken voldaen ende wel betaelt te wesen den laesten penninck mitten eersten. Ende
omme dese renten wel te verzeeckeren ende te betalen soe was Mees Jorijsz. voorn. dair onder ende
ter cause voorsz. specialijcken verbindende veronderpandende ende ijpoticerende drie morgen lants
bij den hoop zonder maet gelegen inden ambocht van Zoeterwoude voorsz. Ende heeft belegen ande
zuijtzijde Mees Jorijsz. voorn. zelver, ande noortzijde Cornelis Woutersz., ant westende Zoeterwouder
zantwech ende ant oestende Corstant Dircxz. Mit alle datmen opte voorsz. landen bevinden zal. Noch
zijnder erven ende nacomers personen ende alle andere zijne ende hoerluijder gueden roerende
ende onroerende die zij ende elck bijsonder nu ter tijt hebben ende namaels noch vercrijgen moegen
omme bij gebreecke der voorsz. betalinge ten daege ende inder manieren voorsz. daeran off an
elcken persoon ofte perceele van goeden zoe wel generalicken als specialicken verbonden dese
voorsz. verschenen renten mit allen costen oock vanden vermaninge ofte sunnatie executie
exencutoer ende anders te moegen versien verhalen ende doen executeren als willecoer ghelt bij
willecoer recht off als sheeren penning bij heerlicke ende reale executie van allen hoven plecken
ende rechteren zoe dat den houder van desen believen zal, sonder eenige exceptie pantkeringe off
weer van rechten dair tegen te moegen doen in eeniger manieren. Ende Claes Jansz. mede
comparant voorsz. heeft hem zelven ende alle zijne gueden ter cause voorsz. als caucie ende
wairborge gestelt ende belooft bij gebreecke der voorsz. jaerlicxe betaling als zelff principael dair
voeren in te staen ende te betalen of doen betaelen ten daege ende inder manieren voorsz. Al op
gelijck verbant ende executie als voeren. Des zijnt voorwairden dat men dese voorsz. renten tot allen
tijden zal moegen oflossen ende quijten mit hondert vier ende veertich der voorsz. gouden carolus
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gulden van gewichte tot vier en tachtich int marck in hooftgelde off ander guet ende gefalueert
paijment van gout ofte van zilver nae die evauatie der K. Mat. lestmael gepubliceert dier waerde ende
mitten verschenen onbetaelde renten oick nae tbeloop vander tijt verschenen wesende als die
lossinge geschiet. Alle dinck zonder arch of list desen toerconde zoe hebbe ick Jan Dircxz. Vaender
als scout van Zoeterwoude voorsz. desen brieff doer beede ende verlijden vande voorsz.
comparanten bezegelt mit mijner zegele vuijthangende hier beneden an dese brieff gehangen in
presentie ende bijwesen van Cors Claes zoon ende Gerijt Jans zoon als buijerluijden in den voorsz.
ambochte ende getuijgen hier over geroepen ende gebeden. Int jaer ons heeren duijsent vijff hondert
vijff ende veertich upten twintichsten dach in meije.
Nr. 122 folio 94 d.d. 25-11-1544.
Een rentebrieve van zes karolus gulden tsiaers lossrenten spreeckende up oude Jan
Huijghesz.
Ick Jan Thaemsz. scoudt inden ambochte van Nijeuweveen doe condt allen luijden dat voor mij ende
getuijghen hier onder gescreven in propere persone gecomen es ouwe Jan Huijge zoon ende
bekende voor hem zijne erven ende nacomelingen wel ende wittelick vercoft te hebben ende sculdich
te wesen die zeven getijden meesteren van Sinte Pieters kercke binnen Leijden alse Mr. Frans
Adriaensz., Dirck van der Does, Henrick de Wilde Cornelis zoon ende Cornelis Adriaensz. ende die
gheene diet namaels wesen zullen tot die voorsz. zeven getijden behouff, zes karolus gulden van vier
ende tachtich int marck ofte paijment dier wairde der K. Mat. tsiaers eewige ende erfflicke lossrenten.
Te betalen alle jaers vrij van allen costen ende commer binnen Leijden tot Sinte Mairtijns daghen den
elften dach in november off ten lancxsten binnen een maent daer nae onbegrepen. Dair off teerste jair
renten verschijnen ende wesen zal tot Sinte Mairtijns daege anno vijftienhondert vijff ende veertich
ende dan zoe voort van jaere tot jaere geduijrende ter tijt toe ende zoe lange tot dat dese zes karolus
guldens tsiaers gequeten ende ofgelost zullen wesen. Twelck ouwe Jan Huijgesz. voorsz. doen sal
moegen als hem dat believen zal. Behoudelijcken dat hij off zijnen erven de voorn. getijde meesters in
dier tijt wesende dat een halff jair te voor zal seggen ende betalen zess ende tnegentich carolus
guldens van gewichte als voorsz. es ende dair thoe die renten die nae den beloop des tijts
verschenen zullen wesen als die lossinghe gheschiet. Te versien ende te verhalen, eerst an een
saete lants groot omtrent vijf morgen bijden hoop zonder maet, gelegen inden voorsz. ambochte van
Nijeuweveen. Ende heeft beleghen an die westzijde tgoodshuijs van Leimuijden gemeen mit het
voorsz. goodshuijs van Nijeuweveen, an die noortzijde de Spaercamp, an die zuijtsijde die
lantscheijding ende an die oostzijde tgoodshuijs van Nijeuweveen voorsz. Ende Jan Huige zoons
zijnen erven ende nacomers persoenen ende hair alder gueden roerende ende onroerende die zij nu
ter tijt hebben ende hier namaels noch zullen gecrijgen, wair men die bevinden zal ofte gelegen zullen
wesen gheen vuijtgesondert, leen noch eijghen omme bij gebreecke der voorsz. betalinge dair an te
moegen verhaelen ende doen realijcken ende bij feijte executeren die verschenen renten mitten
costen oeck vander sidmatie executie, executeur ende allen anderen costen ende scaden dairomme
gedaen ende geleden ende dat bij ende mit heerlicke ende reale executie vanden Hove van Hollandt.
Ende dat in gelijcke verbandt als off hij ouwe Jan Huijgesz. voorn. deur zijn zelffs versouck bijden
zelven Hove dair inne gecondempneert. Waer off mit willecoer recht ende executie van der plecken
daermen hem zijne ende zijne nacomers personen ofte gueden bevinden zal, soe den getijde
meesters inder tijt wesende ofte actie van hairluijden hebbende, dat believen zal. Ende oft gebeurde
dat de getijde meesters inder tijt wesende eenich boede zouden tot Nijeuweveen nae die
verschijninghe van den renten om die penningen te hebben zoe zal ouwe Jan Huigesz. voir zijn erven
ende nacomelinghen sculdich wesen dien bode te betalen thien stuvers elcke reijse. Ende dit al
zonder eenich weer van recht dair tegens te moegen doen noch doen doen, noch hem te mogen
behelpen mit eenige ofscriften quinquenellen respijten cessien noch ander gracien indulten beneficien
van rechten, noch oick mit vrijheijden van marcten dair van die voorsz. ouwe Jan Huijge zoon hem
ende zijnen erven ende naecomelingen ende van alle tgundt dat men ter contrarien van des voorsz. is
zoude moegen impetreren ofte vercrijgen expresselick renunchierende bij desen. Alle arch ofte
bedroch buijten gesloeten. Des toirconden zoe hebbe ick Jan Thaems zoon als schoudt van
Nijeuweveen voorsz. dese brieff deur begeerte van ouwe Jan Huijgesz. voirn. bezegelt mit mijnen
zegel wthangende hier beneden an desen brief gehangen in presencie ende bijwesen van Gerrijt
Claesz. Veer ende Gherijt Mouwerincz. als getuijgen ende buijeren hier over geroepen ende gebeden
up den vijff ende twintichsten dach in november anno duijsent vijfhondert vier ende veertich.
Kanttekening: Dese brieff es offgelost, daerom geroijeert.

Nr. 123 folio 95v. d.d. 13-11-1534.
Copien van zeeckere drie rentbrieven tsamen houdende thien karolus gulden te 40 grooten
ende thien stuvers tsiaers ter losse. Aen de ghetijden gecomen bij transporte van Pieter
Gherijts zoon kistemaecker den 27e aprilis anno 1500 vijf ende tzestich, zo hier naer volcht in
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ordnie. Ende eerst vanden eersten brief houdende vier ponden hollandts tsiairs sprekende op
Huijch Hugesz. tot Hazerswoude.
Ic Sander Jansz. Block bailliu ende schout inden ban van Hazertswou doe condt allen luden als dat
voor mij quam Huuch Hugesz. lijde ende bekende voor hem ende zijnen erven wettelicken vercoft te
hebben Dirck Mathijsz. of den houder van desen brieve bij zijnen twille vier ponden hollands tsiaers
jaerlixe losrenten tstuck van dertich coomans grooten vlaems. Te betalen alle jaers op Alder Heijligen
dach daer van dat eerste jaer renten verschijnen zal nou Alder Heijligen dach naestcomende anno
vijfthien hondert vijf ende dertich ende zo voort jaerlix geduerende tot dat Huuch Hugesz. dese
voorsz. renten gheheel ende al of gelost ende betaelt zal hebben. Twelck Huuch Hughesz. ofte zijnen
erven zal mogen lossen ende of doen tot eenen male die penninck mit zestien, mits betalende die
verscheenen ende onbetaelde renten die alsdan nae advenant des tijts verscheenen zullen wesen.
Ende als die lossinge gheschiet in paijmente een gouden coorvorster rinsche gulden voor acht ende
twintich stuvers, een gouden philips gulden voor vijf ende twintich stuvers, een ghouden karolus
gulden voor twintich stuvers ende allen anderen paijment dier waerden gherekent. Ende tot
verzekerheijt van dese jaerlixe renten ende die hooftpenningen van dien stelde Huuch Hugesz. daer
onder tot een speciael ijpoteke zijn huus ende erf, aertvast ende naghelvast ende op dat weer landts
daer dit voorsz. huus opstaet ende is streckende vanden Voorwech totten Afterenwech. Belendt ende
belegen aen die westzijde Willem Jan Aertsz., aen die oostzijde Jan Dircxz. Wittebol. Voort
generalicken aen alle Huijch Hugesz. zijn ghoet ghewonnen ende ongewonnen gheen ghoet
wtgezondert. Ende voort aen alle dat gheen datmen op dese voorsz. hofstede ende weer lands
bewinden can, zo dat den houder van desen dat believen zal. Ende van desen voorn. coop lijde ende
bekende Huuch Hugesz. wel voldaen ende betaelt den lesten mit den eersten. Alle dijnck zonder
bedroch. Tot kenisse der waerheijt zo heb ick Sander Jansz. Block voorsz. desen brief bezeghelt mit
mijn eijghen zegel in presentie van tughen als Adriaen Roelofs zoon ende Adriaen Willems zoon.
Actum anno 1500 vier ende dertich den 13 e dach novembris. Onder stondt ghetekent A. Roelofsz.
Nr. 124 folio 96 d.d. 17-11-1528.
Noch van twee ponden hollants tsiaers op Huuch Hugh zoon voorghenompt.
Ic Willem Jacobs zoon Craen schout inden amboecht van Hazertswou doe condt ende kenlic allen
luden dat voor mij quam Huuch Hughensz. ende bekende voor hem ende zijnen erven schuldich te
wesen Dirck Mathijsz. twie pondt holland jaers erflicke jaerlixe renten. Ende zijn ghezet ende
verzekert op een huus ende erf daer Huuch voorsz. nu ter tijt op woondt. Ende is gelegen int ambocht
voorsz. int westendt streckende van die Voorwech totten Afterenwech toe. Ende heeft belegen aen
die westzijde Jan Hugen zoon, an die oostzijde Jan Dircxz. Wittebol. Ende waert zaeck dat Huuch
voorsz. of zijne naecomelinghen niet en betaelden alle jaers op Alreheijligen dach, zoe mach Dirck
Mathijsz. of den houder van desen brief hem zelven verzien ende verhalen an thuus erf voorsz. ende
op al tgeen dat men daer op bevinden can ghelijck erfpenning. Voort zijnt voorwaerden of Huuch
voorsz. of zijne naecomers dese voorsz. renten wilden ofcoepen, dat zellen zij moghen doen tot
haren wille al teffens die penninck mit zestien ende dat mit alzulc ghelt als hij heeft ontfanghen. Dat is
een gouden keurvorster gulden voor acht ende twintich stuvers, een philips gulden voor vijff ende
twintich stuvers, een vierijser voor vijftalf groot, een stuver voor een stuver ende voort ander paijment
dier waerde. Ende leggen op dat hooftgelt mit die verscheenen renten die dan ter tijt verscheenen
zellen wesen. Ende ick Huuch voorsz. belove voor mij ende mijnen naecomelinghen hier niet tegens
te doen noch doen doen mit gheenen rechten geestelick noch waerlick, noch mit gheenen nieuwen
vonden die men daer op vinden dencken ofte verzieren zoude moghen. Alle dijnc zonder (arch) ofte
liste. In kennisse der waerheijt zo hebbe ick Willem Jacobs zoon Craen schout voorsz. desen brief
bezegelt mit mij selfs zegel, in tiegenwoordicheijt van twie tughen ende buurluijden wijten ambocht
voorsz. als Bruijn Jans zoon ende Jan Cornelisz. Ende is geschiet int haer ons heeren
vijfthienhondert acht ende twintich opten zeventhienden dach in novembis.
Nr. 125 folio 97 d.d. 23-04-1563.
Van zes karolus guldens tsiaers op Claes Henrics zoon.
Wij Zweer Harmans zoon van Poll baeliu ende schout, Ariaen Willems zoon ende Vranck Bouwensz.
schepenen inden ambocht ende heerlijcheijt van Hazertswoude doen condt allen luden dat voor ons
quam ende compareerde Claes Henrics ende bekende voor hem zijnen erven ende naecomers
wettelicken schuldich te wesen Pieter Gerijts zoon tot Leijden kistemaecker ofte actie van hem
vercrijgende een somme van zes karolus gulden van 40 grooten vlaems het stuck tsiaers aen renten.
Te betalen alle jare op Onser Liever Vrouwen Lichtmis dach den tweeden dach februarij, daer van
anno 1500 vier ende tsestich op Lichtmis dach het eerste jaer renten zal verscheenen zijn ende zal
alzo gheduren van jare te jare ter tijt toe dat de voorsz. renten weder of gelost zullen zijn dat men tot
allen tijden zal moghen doen, mits teffens ende teenen male op leggende in hooftgelde zes en
tneghentich karolus guldens mitsgaders de verloopen renten naer beloop des tijts mit loopens ghelt
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achter volgende dordonnantie als dan opte munte lestmael ghemaect ende ghepubliceert. Stellende
tot verzekeringe van dese specialicken zijns wooninghe als huus barch schuur potinghe ende
planttinghe groot wesende omtrent vijer morghen twie hondt mittet landt daer after leggende. Belend
tan dier oostzijde Jan Willemsz. ende Leendert Claesz., an de westzijde Cornelis Vredericz., an
tzuijteijnde den Afterwech, an tnoorteijde Leendert Claesz. ende den voorwech, mitsgaders alle
datmen daer op ende in bevinden zal moghen. Ende voorts generalicken alle hem comparants ende
zijne erfven ende nacomers andere goederen, roerende ende onroerende, ghewonnen ende
onghewonnen geen wtgesondert ofte buten ghehouden. Om bij faulte van betalinghe daer an ende an
de keure van dien te moghen verzien ende verhalen de voorsz. jaerlicxe renten mit alle costen
schaden ende interesten daer om gedaen ende gheleden mit verbandt van erfpenninck recht ende
willecoer recht naede rechte ende custume van Rijnlandt. Belovende hij comparant daer niet teghen
te doen noch te doen doen, alle dijng zonder argelist. Des toorconden hebbe ick Zweer Harmansz.
voorsz. desen brief wthangende mit mijnen zegele bezegelt ende wij schepenen voornomt hebben
elcx dit onderteijckent. Actum anno dusent vijfhondert drie ende tzestich opten 23 e dach in april nae
Paesschen. Ende onder de ploije stont ghetekent bij mijn Arie Willemsz., Franck Bouwensz., R.
Adriaensz. geregistreert folio 98.
Nr. 126 folio 97 d.d. 27-04-1565.
Transfix aen de voorgaende drie rentebrieven.
Wij Roelof Adriaens zoon substituut van Zweer Harmansz. van Pol baeliu ende schout, Bouwen
Ariaens zoon ende Pieter Jans zoon Wittebol schepenen inden ambt ende heerlicheijt van
Hazertswoude doen condt allen luden dat voor ons in eijghen persoene ghecomen is Pieter Gerijts
zoon kistemaecker tot Leijden, zo in zijn privé name als ooc man ende voocht van Jaepgen Jansdr.
zijn huusvrouwe mede erfgename van Ghooltgen Dirck Mathijs zoons wedue ende bekende vercoft
ende overghegheven te hebben, vercoft ende ghaf over bij dese den ghetijde meesters in Sinte
Pieters kercke binnen Leijden ten behoeve van de ghetijden aldaer zeeckere jaerlixen losrenten ende
rentebrieven houdende tzamen die somme van thien gulden thien stuvers tsiaers. Ende eerst een
rentbrief van vier pondt hollandts tsiaers. Noch een van twee pondt hollandts tsiaers. Item noch een
van zes carolus gulden tsiaers al ter lossen den penning zestien naer breeder inhout der zelver
brieven deur welcke dese getransfixeert ende deursteken is. Ende beloofde hij comparant ende
vercooper voornomt onder tverbant van allen rechten of rechteren dvoorsz. renten ende rentebrieven
tallen tijden den getijden voorsz. ghoet te doen te vrijen ende te waren ter tijt ende wijlen toe die
ghequeten oft den getijden afgelost zullen moghen zijn daer voren ende tot meerder verzekerheijt
ende vasticheijt alle der voorn. percelen van renten onder verbandt als voren verbindende ende
stellende tot eenen speciale hijpoteque ende onderpandt zeekere vierdalve margen lands luttel min
ofte meer hem comparant zo hij verclaerde van onbelast ende eijgentlick toebehoorende behalven
vijfthien stuvers tsiaers eewighe renten die de kercke van Hazertswoude daer op heeft spreeckende,
gheleghen inden ambachte van Hazertswoude voornompt. Belegen aen de oostzijde Pieter Claes
Jorijs zoon tot Coudekerck, de westzijde d’Oostraet. tzuijteijnde Jan Cornelisz. mede tot Coudekerck,
tnoorteijnde den dwersweteringhe. Ende dit al onvermindert ende des niettemin blijvende altijts de
hijpoteque der voorsz. rente gestelt in de voorsz. drie getransporteerde ende vercofte rentebrieven,
omme bij oft van weghen den getijde meesters inder tijt huere betalinge vande zelve rente ende
hooftsomme van dien noot waert bij gebreke van betalinghe verhaelt ende geëxecuteert te mogen
werden zo ande zelve hijpoteque als aen de voorsz. vierdalve margen bij hem comparant al hier in
desen daer voren verbonden. Ende bekennende voorts dvoorn. comparant vande voorsz. coop ende
overghifte ten vollen verneucht ende betaelt te zijn als daer voren ontfanghen hebbende de
hooftsomme van de voorsz. drie renten. Heeft de voorn. getijde meesters als voren daer van vrij ende
quijt geschouden. Toorconde van desen hebben wij substtuut ende schepenen voorn. elx dit
onderteijckent ende gebeden Zweer Harmansz. van Pol baeliu ende schout voorn. desen over ons te
bezegelen. Om welcken wille ick Zweer Harmansz. voorsz. zulx gaerne gedaen ende mijn zegel
beneden an desen brief gehangen heb. Actum den 27e dach in april anno 1500 vijf ende tzestich.
Nr. 127 folio 99 d.d. 07-09-1565.
Copie van eenen brief houdende negen gouden karolus gulden tsiaers tot St. Gillis daghe ter
losse den penning 16, sprekende op Sijmon Gherijts zoon tot Rijnsborch ghehijpotequert op
zeeckere landen in Oestgeest, in date 1565 den 7e dach in September.
In Cornelis Willemsz. schout inden ambachte van Oestgeest doen condt allen luden dat voor mij ende
twee getugen hier onder ghenomineert gecomen ende gecompareert is zelver persoonlicken Sijmon
Gherijtsz. tot Reijnsborch ende bekende voor hem zijnen erfven ende naercomelinghen wel ende
wettelicken vercoft te hebben ende schuldich te wesen de zeven getijden meesteren van Sinte
Pieters kercke binnen Leijden als meester Frans Adriaens zoon, Aernt Gherijt Eewoutsz.sz., Jan van
Brouchoven ende meester Pouwels Buijs tot der voorsz. zeven getijden behoef eenen jaerlixe
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losrente van neghen gouden karolus guldens tot twintich stuvers tstuck tsiaers. Verschijnende elcke
jaer tot Sinte Gielis daghe daer van teerste jaer renthen ghevallen ende verschenen zal wesen Sinte
Gielis daghe anno 1500 zes ende tzestich nu eerstcomende ende alzo voorts van jare te jare eewich
gedurende. Te betalen vrij zonder eenich ofslach tzij van beden subventien imposten schattinghen
thienden penningen meerder of minder hoe die oock genoempt oft bij wien dat dien geordonneert
ende opgestelt zullen moghen werden tzij bij de Co. Ma. zijnder E. Raide ofte state vanden lande al
waer ooc expresse cortinge op dese ende dier gelijcke renten verclaert tzelfde binnen Leijden ende in
handen vanden getijde meesteren oft heuren rentmeester inder tijt wesende gedurende zo langhe
ende ter tijt toe dat dese voorsz. renten al afgelosset ende gequeten zullen zijn. Twelck de comparant
voorsz. zijnen erven ende naecomelinghen zullen moghen doen tot heuren believen mits op leggende
teffens ende tot eenen male ende niet bij deelen hondert vier ende veertich karolus guldens of
twintich stuvers voor tstuck in paijmente alsdan loop ende ghanck zal hebben volgende de laetste
evaluatie ofte permissie des Co. Ma. alsdan ghepubliceert, mitsgaders ooc alle verscheenen ende
onbetaelde rente nae beloop des tijts verscheenen als de lossinge voorsz. geschiet. Ende binnen de
voorsz. renten mitte hooftsomme van dien in desen wel te funderen ende te verzeeckeren zo was den
voorn. comparant daer voren stellende, verbindende ende specialicken verhijpotekerende een
morghen ende vier hondt landts gelegen in Oestgeest voorsz. Belent hebbende noort Cornelis Pieters
zoon tot Reijnsborch, zuut Wouter Lambertsz., oost het convent tot Reijnsborch ende west Willem
Ghijsbrechtsz. Noch de helfte van zeven hondt landts leggende inden voorn. ambachte ghemeen
mitte kinderen van Jacob Claes zoon houtcoper tot Leijden. Ende heeft belendt an de westzijde
Worbout Wouters zoon, oost tconvent tot Reijnsborch voorsz. ende Jan Paeds Cornelis zoon, zuut
Jan Paedts Cornelis zoon voorsz. ende noort de kerck tot Oestgeest. Noch de helft van twee hondt
landts gelegen inden voorsz. ambachte ende gemeen als voren. Belendt oost Sijmon Ghijsbrechtsz.,
zuut de sacrastie tot Reijnsborch, west Wouter Lambrechtsz. ende noort Jan Paedts Cornelisz.
voorsz. Ende ooc generalicken specialicken alle zijne andere roerende ende onroerende
jegenwoordighen toecomende goederen gheenighe van dien wtgezondert. Omme bij gebreke der
betalinghe de voornoemde jaerlixe renthe mitte hooftsomma voorsz. daer an ende an de keure van
dien tzelve te moghen voorzien ende verhalen mit verbande ende executie van allen tsheeren hoven
rechten ende rechteren, renunchierende tot dien eijnde de voorsz. comparanten voor hem zijnen
erven ende naecomelingen allen exceptien privilegiën van princhen ende heeren respiten terminum
juris ende allen benefitien zo wel van gratien als van rechts weghen, desen ter contrarie dienende
ende hem comparant of zijnen erfven in desen eenichsins zoude mogen zijn tot voordeele ende in
previditie van den thoonder van desen. Ende bekenden hem den voorn. Sijmon Gherijts zoon van de
coope der voorsz. rente wel voldaen ende wt handen vande boven ghenomineerde getijde meesteren
te vollen betaelt te zijn den lesten penning mit den eersten. Alle dijnck zonder arch ofte liste. In
oorconde van desen hebbe ick Cornelis Willemsz. schout voorsz. ten verlijden ende deur begheerte
vande voornomde comparant in presentie van IJsbrant Jeroens zoon ende Jan Cornelisz. buurluden
in Oestgeest als getugen hier toe gheroupen, desen brief wthangende mit mijnen zegele bezegelt. Int
jaer ons heeren dusent vijfhondert vijf ende tsestich opten zevenden dach in september. Mij present.
Onder de ploije stondt getekent E. Gijllisz. secretaris.

NAAMLIJST

De namen van de schepenen en kerk en zang meesteren en
andere meesteren van Leiden zijn niet opgenomen.

Aafgen 91-92
Aalbaarnsdr. Agatha 95
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Aalbrechtsz. Anthonis 66
Anthonis – die Biselaer 65
Jonijs 40-41-42
Mark 11
Pieter 99
Rijk 64
Aertsz. Willem Jan 123
Adriaansdr. Lijsbeth 57
Adriaansz. Boudewijn 126
Mr. Frans 118
Aemstelredam Dirk van 84
Agatha 16
Aken Jan Willemsz. van 13
Alewijn de verwer 99
Alewijnsz. Gerrit 1
Isaac 69-70-71-72-73
Jan 28
Wouter 88
Alida 13-34-48-102-103-109
jonkvrouw 30
Alkemade Dirk van 11-34
Willem van 84
IJsbrant van 2
Allertsz. Pieter 9
Alphen Claas van 63
Andriesz. Huig 75
Simon 108
Arendsz. Arend 34
Dirk 40-41-44
Willem Dirk 40
Jan 5-34-57
Joseph 11
Pieter 57-72
Willem 106
Jan Willem 40
Assendelft Gerrit van 52-53
Baer Aalbrecht van 32-81-82
Baarn Aalbrecht van 60
Baartgen 31
Baartsz. Jan 20
Benen Jan 63
Berendrecht Jan Gerrit Lamsz. van 77
Matheus van 11
Bertoensz. Kemp 48
Bettensz. Gerrit Willem Jan 23
Biselaer Anthonis Aalbrechtsz. de 65
Blinden Claas Jan Claasz. die 81-82
Block Sander Jansz. 123
Boechorst Adriaan van der 71
Vrank van der 61-62
Boemgaarde Dirk van 44
Bograven Jan van 13
Bon Heindrik 111
Bort Simon 30
Bosch Aalbrecht van den 30-31
Dirk van den 88-90-106
Dirk Pietersz. van 79-105
Philips van 91-92
Philips Jansz. van den 90
Pieter Jansz. van 91
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Boschuijsen Agatha van 25-85
Floris van 1-2
Jacob van 25-26-83-85-86
Luitgaard Claasdr. van 75-78-81
Boudewijnsz. Pieter 63
Simon 24
Vrank 125
Willem 71
Broechuijsen Reinier van 82
Brouwer Jan de 30-44
Willem 14
Willem Jansz. 49
Bruijn Gerrit die 111
Harman 30
Jacob Heindriksz. die 79
Bruinsz. Dirk 111
Vrank 111
Buijten Garbrant van 72
Buijtenwech Gerrit 16
Pieter – Danielsz. 11
Pieter – Gerrit Lamsz. 5-14
Pieter Huigen 16
Pieter Willemsz. 98
Buffert van Belle Mr. Jacob 93-94
Buser Wigger 88
Bijttes Gerrit die 79
Cellen Gerrit Jacobsz. 12
Dammesz. Daniel 28
Pieter 42
Willem 45-46
Danielsz. Jacob 113
Pieter 21
Pieter – Buijtewech 11
Dedekens Gerrit 22-23
Deijman Jan 93
Delff Dirk van 83
Willem van 61
Dieuwer 34-108
Dirksdr. Agnies 69
Bosch 87
Lijsbet – Coenen 108
Dirksz. Aarst 14-37-38
Arend 50
Diert 24
Dirk 12-24-32
Gerrit 57
Gerrit – Sluijpick 87
Jacob 34-57-72-119
Jacob – van der Schie 68
Jan 105
Jan – Goede 37
Jan – Vaender 120-121
Jan – Wittebol 123-124
Claas 101
Cornelis – Huigensz. 112
Corstant 121
Mees 91
Philips 40-41-42-57
Pieter 32-43-107
Pieter – Hillensz. 60

Dit document is afkomstig van www.hogenda.nl

Klik hier voor het totale register van Hogenda bronnen.

Reier 59
Simon Vrederik 1-2
Willem 93102-103
Willem – Arendsz. 40
Does Dirk van der 37-38-75
Foije van der 83
Philips van der 39
Dorp Cornelis van 25-85
Duijst Govert 28
Duvevoorde Dirk van 94
Jan 41-42-43
Eijlantsz. Heindrik 56
Elstgeest Jan van 19
Emmensz. Gerrit 98
Engebrecht meester 5
Engebrechtsz. Dirk 58-71
Erm 14
Eversz. Claas Jan 105
Pieter 90
Florisz. Adriaan 61-62-63-64-65-67
Andries – van Velde 108
Dirk 35-47
Joris 36
Simon 52
Willem 100
Daniel Willem 100
IJsbrant 11
Foeijtgensz. Foeijtgen Jacob 30
Fijtgen 70
Geertruida 114
Gelmer Jacob 13
Gerburch 13
Gerrit de schemaker 17-21
Gerritsz. Dirk 12-118
Huig 112
Gerrit Jacob 76
Jan 72-99-119
Jan – Heimansz. 14
Jan – van Berendrecht 102-103
Jan – Lamsz. van Berendrecht 77
Jan – van der Goude 72
Mees 109
Claas 69
Claas – Langerlaen 119
Cornelis 118
Pieter 47-123-125-126
Pieter – Lamsz. Buijtenwech 5-14
Simon 127
Willem 19
Gillisz. E. 127
Jan 14
Goede Aren Jansz. 98
Jan Dirksz. 37
Gooltgen 126
Goude Jan Gerritsz. van der 72
Grebber Pieter de 34
Grieken Jacob van 56
Grietgen 21-34-79
Gijsbrechtsdr. Machtelt 52
Gijsbrechtsz. Dammas 16
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Dirk 19-34
Dirk – Coekebacker 61-62
Jan 34-65-66-88
Colijn 5-37-38-39
Cornelis 52
Simon 127
Willem 127
Haas Dirk Jansz. 59
Gerrit Pietersz. 11
Haasgen 57
Harmansz. Jan Heindrik 18
Claas 12
Wouter 28-30
Zweer – van Pol 125-126
Heerman 50
Gerrit 88
Jacob 107
Cornelis 58
Pieter 89
Willem 8
Heimansz. Jan Gerrit 14
Heijn Willem 14
Heindriksz. Adriaan 120
Frans 34
Gerrit 13
Heindrik 99
Jacob 16
Jacob – die Bruijn 79
Jan 120
Jan – Harmansz. 18
Claas 125
Lambrecht 112
Roelof 126
Willem 28-87
Heinen de schoenmaker 5
Hillensz. Pieter Dirk 60
Hobbesz. Dirk 20
Claas 57
Hoef Dirk 91
Willem van der 5
Hoeneng Mees 84
Hoochstraet Gerrit 2
Horst Floris 106
Claas 5-47
Hout Jan van 94
Huibrechtsz. Daniel 14
Huigensz. Cornelis Dirk 112
Huig 123-124
Huig – van Zwieten 83-100-107-108
Jacob 84
Adam Jacob 84
Jan 44-124
oude Jan 122
Joost 83
Claas 111
Pieter – Buijteweg 16
Simon 119
Willem 117
IJde de wollen naaister 34
Jacob de gorter 30
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jonge – bakker 42
Jacobsz. Adam – Huigensz. 84
Arend – van Rijn 64
Benne – Marxz. 21
Dirk 63
Dirk – Cellen 12
Floris 16
Foeijtgen – Foeijtgensz. 30
Gerrit 64
oude Gerrit 64
Gerrit – Gerrit 76
Huig 41
Jacob 5-27
Jan 19
Claas 20-40-41-42-46-57
Claas Claas 11
Cornelis 100
Wigger 88
Willem – Craen 124
Cornelis Willem 87
Jan spillemaker 27
stillegangmaker 61
Jansdr. Agatha 91
Alida 91
Jacoba 126
Jansz. Anthonis 9
Arend 11
Arend – Goeden 98
Arend – van Outwijck 14
Arend – die Riege 9
Baan 56
Barthout 113
Bruin 124
Dirk 42-47-114
Dirk – Hazen 59
Ewout 105-108-109-112
Gerrit 72-121
Gijsbrecht 68-90
Heindrik 91
Hobbe 52
Huig 108
Huig – Voorschoten 87
Jacob 11-104
Jacob – Mathijsz. 48
Jacob – Woutersz. 105
Jan 42-43-106
jonge Jan 66
Jan – die Roener 95
Claas 24-109-118-121
Claas – Eversz. 105
Claas – Claas die Blinden 81-82
Claas – van den Zijl 1
Cornelis 57
Kos 45
Mees 41
Philips – van den Bosch 90
Pieter 79-101
Pieter – van Bosch 91
Pieter – Wittebol 126
Sander – Block 123
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Scheiman 107
Steven 32
Willem 77
Willem – Aartsz. 123
Willem – Brouwer 49
Gerrit Willem – Bettensz. 23
Wouter 63-69-71
Janijs Grietgen 39
Jeroensz. IJsbrant 127
Jonijsz. Wouter 42
Joostensz. Dirk 71
Dirk – de jonge 58
Dirk – de oude 58
Jorisz. Pieter Claas 126
Mees 121
Camerlinck Dirk 64
Heinen 5
Camp Roettert wten 3-4
Kerstant de olieslager 30
de wever 42
Kerstantsz. Mr. Jacob 119
jonge Pieter 64
Kerstijn 84
Claaren Dirk 22
Claas witte 5
koopman 11
jonge – smid 61
Claasdr. Geertruida 9
Luitgaard – van Boshuijsen 75-78-81
Claasz. Alewijn 8
Dirk 22
Gerrit – Veer 122
Gijsbrecht 52-105
Jacob 127
Jacob – Wittebol 113
Jan 34-41-87
Jan -- van den Zijl 1
Claas Jan – die Blinden 81-82
Kerstant 30
Claas 15-101
Claas – Jacobsz. 11
Cors 121
Lenert 125
Louris 90
Mees – Vos 68
Pieter 15-24-42-106
Pieter – Jorisz. 126
Jan Pieter 79-95
Simon 56
Vrank 30
Dirk Witte 39
Claas Witte 37-38-39
Clemeins 55
Coekebacker Dirk Gijsbrechtsz. 61-62
Coen appelkoper 118
Coenen Lijsbeth Dirk 108
Coesz. Claas 28
Colijnsz. Gerrit 40
Jan 30
Cornelisdr. Alida 112
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Cornelisz. Heindrik – de Wilde 117
Jan 124-126-127
Jan – Paeds 127
Koenraat 112
Willem 112
Craen Willem Jacobsz. 124
Cralingen Gillis van 5
Laan IJsbrant van der 30
Lagelander Pieter 90
Lambrechtsz. Cornelis Willem 120
Wouter 127
Lamsz. Jan Gerrit – van Buijtenwech 77
Pieter Gerrit – Buijtewech 5-14
Langeraar Gijsbrecht van 11
Langerlaen Claas Gerritsz. 119
Laten Margriet Willemsdr. de 57
Leeuwen Gerrit van 21
Jacob 112
Willem van 13-100
Leijden Mr. Jan van 2
Claas van 2
Pieter van 2
Liemde Pieter die 46
Lisse Pieter van 32
Lodesteijn Willem van 45-46
Lourisz. Huig 45-46
Jan 114
Sijbrant 98
Lijsbeth 45-60-62-63-64-65-67-68-90-118
Maechtgen Jan 11
Maartensz. Willem 98
Machtelt 104
Marcellen 30
Margriet 50-57-63
Marxz. Benne Jacob 21
Mast Gijsbrecht 5-21
Mathijsz. Dirk 123-124-126
Jacob Jan 48
Pieter 48
Meesz. Gerrit 32
Jan 27-109
Philips 83
Vrank 105
Mouwerijnsz. Dirk 45-46
Gerrit 122
Nannesz. Kerstant 60
Nesse Jan van der 46
Niclaas 50
Noorde Jacob van 83
Oem Godschalk 89
Oestgeest Gerrit van 8
Ocken Evert 66
Onderwater Willem 80
Oudshoren Heindrik van 14
Outwijck Arend Jansz. van 14
Overwael Reinier 45
Paadsensz. van Zonnevelt Floris 1-8-16
Floris 98
Agniese Floris 16
Jan Cornelisz. 127
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Philipsz. Dirk 57
Lambrecht 43
Willem 30
Pieter de scoenmaker 68
Pietersz. Mr. Andries 1
Braam 18
Daniel 71
Dirk – van Bosch 79-105
Gerrit 120
Gerrit – Haas 11
Herper 74
Jacob 56-107
Jan 11-24
Jan – Claasz. 79-95
Joris 16
Cornelis 94-127
Pieter 74-112
Rutger 56
IJsbrant 41
Poelgeest Adriaan van 81-104
Dirk Willemsz. van 54
Jan van 52
Pol Zweer Harmansz. van 125-126
Pole Pieter 12
Pomer Claas 5-50
Post Claas 80
Potter Gerrit (die) 41-42
Potter van der Loo Jan de oude 93
Pouwelsz. Heindrik 77
Jan 101
Prisoen Dirk 30
Pijper Andries die 7-28-30
Raaphorst Floris van 63
Heindrik van 72
Reimburg 14
Reiniersdr. Machtelt 108
Reiniersz. Heindrik 2
Reinier 60-62-63-64-65-67-68
Reijnoutsz. Pieter 56
Willem 56
Reijntges Machtelt 13
Renger Claas 1
Ribensz. Philips 28
Riege Arend Jansz. die 9-10
Robbrechtsz. Jacob 5
Claas 11
Roeden Jan die 102-103
Roel de snijder 30
Roelofsz. Adriaan 123
Gerrit 109
Luit 118
Roener Jan Jansz. die 95
Rijn Arend Jacobsz. van 64
Claas 28
Santhorst Mr. Jacob van 59
Schie Jacob Dirksz. van der 68
Schoten Pieter van 49-50-51-80
Jan van 99
Segersdr. Machtelt 8
Segersz. Claas 9
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Severijnsz. Gerrit 39
Simon die mepper 94
Simonsz. Coen 28
Roelof 16
Willem – Vrederiksz. 30-95
IJsbrant 56
Sluijpick Gerrit Dirksz. 87
Soetgen jonkvrouw 95
Spruijt Bruining 69
Maritgen 116
Stege Jacob van der 5-44
Stien Heindrik die 11
Stoets Heindrik 27
Stropenburch Floris van 44
Taets Gerrit 111
Taij Jan 5
Thaemsz. Jan 122
Timansz. Pieter 66
Torij Gijsbrecht 98
Vaender Jan Dirksz. 120-121
Veen Jan 36
Wouter van der 3-30
Veer Gerrit Claasz. 122
Velde Andries Florisz. van 108
Veltman Pieter 36
Vincken Gerrit 70
Vliet Dirk van 49
Claas van 22
Voets Jan 68
Voorcoop Jan 46
Voorschoten Huig Jansz, 87
Voppensz. Claas 42
Vos Mees Claasz. 68
Vrank de vleeshouwer 98
Vrankensz. Floris 104
Pieter 109
Salomon 83
Willem 13
Vrederiksz. Simon 95
Simon Dirksz. 1-2
Simon – van Zwieten 96-97
Simon – Willemsz. 8-96
Baartgen Simon 16
Lijsbeth Simon 16
Willem Simon 30-95
Cornelis 125
Petronella 16
Waddinge Floris van der 42
Warmond de heer van 120
Wassenaar Philips van 40
Wel Mr. Ewout 32
Wendelmoet 109
Werve Dirk 75
Wiggersz. Jan 90
Wilde Heindrik Cornelisz. de 117
Willem broeder 34
de kuiper 66
de organist 72
Willemsdr. Elisabeth 110
Clemeins 5
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Margriet – de Laten 57
Willemsz. Adriaan 123-125
Anthonis 14
Arend 11
Boudewijn 70
Dammas 68
Daniel 104
Daniel – Florisz. 100
Dirk 40-54-64
Dirk – van Poelgeest 54
Gerrit 13
Gerrit – Jan Bettensz. 23
Gerrit – Woutersz. 69-74
Huig 114
Jacob 20
Jan 5-57-125
Jan – Arendsz. 40
Jan – van Aken 13
Claas 61-63-87
Cornelis 71-127
Cornelis – Jacobsz. 87
Cornelis – Lambrechtsz. 120
Lenert 13-16
Mees 52
Pieter 79
Pieter – Buijtewech 98
Simon 94
Thomas 119
Vrank 11
Simon Vrederik 8-96
Wobbe 46
Wittebol Jan Dirksz. 123-124
Pieter Jansz. 126
Jacob Claasz. 114
Wittensz. Dirk 39
Claas – Claasz. 37-38-39
Woude Jacob van der 52-53
Woutersdr. Grietgen 30
Woutersz. Allart 16
Balthasar 116
Gerrit 34-65-75
Heindrik 518
Jacob Jan 105
Cornelis 74-121
Gerrit Willem 69-74
Worbout 127
Wijburg 11
IJsbrantsz. Alewijn 36
Mr. Engebrecht 18
Jan 101
IJselsteijn Arend bastaart van 83
Zoetinck Willem 27
Zonnevelt Jacob van 16
Jan van 16
Zuurmont Jan 11
Zwieten Boudewijn van 5-7-14-21-28-29-30-49
Gerrit van 74
Gijsbrecht van 17-29-31-112
Huig van 75-76-77-78-79-80-81-82-104
Huig Huigensz. van 83-100-107-109
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Jan van 36-52-53
Simon Vrederiksz. van 96-97
Willem 75
Zijbrantsz. Gerrit 79
Zijburg 101
Zijl Jan Claasz. van den 1
Claas van 60-104
Claas Jansz. van den 1

AARDRIJKSKUNDIGE NAMEN

Aarlanderveen 119
’s-Gravenhage 93
Haarlem 72
Hazerswoude 104-123-124-125-126
Jan van den Woude ambacht 54
Katwijk 69-72-73
Koudekerk 126
Langeveld 64
Leiderdorp 46-118
Maasland 5
Nieuweveen 122
Noordwijk 60-61-63-64-65-66-68
Noordwijkerhout 64
Oegstgeest 44-49-50-58-59-69-71-73-127
Oudshoorn 44-54-119
Rijn 11-22-24-34-56-82-83-95-104
Rijnsburg 34-69-127
Sassenheim 32
Stompwijk 69-70-74-93-94-102-103-106-108-111-112
Voorburg 5-37-38-39-40-41-42
Voorschoten 74-75-77
Warmond 44-52-53
Wassenaar 5-44-45-46-47-57
Wateringen 44
Zoeterwoude 74-75-79-80-82-83-84-87-88-89-90-93-94-99-100-101-102-103-104-105-106-107-108109-111-112-120-121
Zuidwijk 57

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.

Aar 119
Aarwatering 119
Boelensteeg 59
Bornsteeg 8-9
Breedstraat 53
Burgwal 22
Cellebroedersgracht 36
Diefsteeg 5
Does 56
Donct 75-77
Frans Vos steeg 5
Gansoord 5
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Geest 39
Goeweg 87-112
’s-Gravenheerstraat 39
’s-Gravenscheiding 40-41-42-43
’s-Gravenveen 39
Hof 18
Hoflaan 98-99
Hofweg 87
Hogewoerd 5-27-34
Jan Vos steeg 11
Jan van den Wouden gracht 16
St. Joris steeg 11
Kerksteeg 5-28-30
Ketelboetersteeg 34
Claas Groenensteeg 59
Claas Tierlootsteeg 16
Coemensteeg 34
Koepoorts gracht 36
Coppertgens watering 82
Kreupelsteeg 5-28
Lede 52
Levendaal 15
Lombardsteeg 30
Maren 19-46
Marendorp 5-24-56
Martijn Claasz. steeg 27
Meerburger watering 70-74-84-87-88-90-94-101-102-103-106-108-111-120
Morsch 5-49
St. Nicolaas steeg 20
Nieuwe Rijn 16-36
Noord A 105
Noordeinde 5-12-30
Ommedijk 80
Ommedijkse watering 109
Onze Lieve vrouwensteeg 34
Oostdorp 45-46
Oude Rijn 22-56
Oude vest 9
Oude zwet 105
Papengracht 5-30
Pastoorslaan 74
St. Pieters Kerksteeg 7
Poelsteeg 71
Rapenburg 95
Rijndijk 82-83
Sacsteeg 30
Schoolsteeg 5-21
Stompwijker weg 87-111-112
Tegelbroek 41
Vliet 70-74-105
Voldersgracht 17-28
Voorhout 93
Voorschoter vliet 101
Waard 5-118
Weipoort 109
Wijde A 56
Zegersloot 119
Zoetermeerse meer 108
Zoeterwouder watering 80-105-109
Zoeterwouder zandweg 121
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Zwet 79
Zwieter sluis 75
Zijwin 47

NAMEN VAN ONROERENDE GOEDEREN

Bettemoes 105
Boshuizen 100
Brede weer 106
Griephoek 54
Hornkamp 105
Jacob Brouwers weer 88
Koepoort 98-99
Mijnsekamp 56
Noordpoorthuis 28
Pieter Hagen weide 72
Rietkamp 56
Spaarkamp 122
Verdierskamp 56
Vroen 5
Wildijker akker 59
Willigen Horst 106-111

INSTELLINGEN

Abdij van Egmond 58
Rijnsburg 32-59-70-72-74-111-127
St. Andries altaar 35
St. Annen altaar 69
Convent Jacopnissen te Leiden 34
Minnebroeders te Leiderdorp 118
Regulieren te Leiderdorp 83-100-101
Handboog schutters doelen 99
Heilige geest van Leiden 109
Voorschoten 87-90-94
Wassenaer 57
Zoeterwoude 105
St. Jans heren te Haarlem 80
Kapel van St. Jan te Utrecht 119
Jerusalem 36
Poelgeest
Rijsoord 1
Kapittel ten Hogelande 71-80
St. Catharina altaar 36-60
Catharina gasthuis 5-32-58-77-84-100-101
Kerk van Hazerswoude 126
Leimuiden 122
Oegstgeest 71-127
Velsen 4
Voorburg 41-42-43
Voorschoten 70-74
St. Nicasius altaar 69
O.L.V. altaar 69
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St. Pancraskerk 58
Papelijke proven te Voorburg 42-43
Pieter van Schoten kapel 49
Sacrestie van Rijsburg 127
St. Sebastiaans altaar 35
Vicarie Claas Alewijnsz. 58

BEROEPEN EN/OF FUNCTIES

Ambachtsheer 74-112
Appelkoper 118
Bakker 42-56-113
Baljuw 123-125-126
Commandeur 32-36-60-80-81-82
Gorter 5
Houtkoper 127
Jonkvrouw 30-43-75-81-85-95
Kistenmaker 123-125-126
Koopman 11
Kuiper 12-66
Lijmsieder 118
Molenaar 48
Olieslager 30
Organist 72
Pastoor 34
Poortmeester 8
Priester 4-15-34-48-50-51-60-63-80-83-84-119
Ridder 25-81-83-84-85
Schipper 114
Schoenmaker 5-68
Schout 36-37-38-39-40-42-44-47-52-57-58-63-64-68-71-72-74-79-83-88-90-101-105-106-107-109111-112-118-119-120-121-122-123-124-125-126-127
Secretaris 127
Smid 61-113
Snijder 30
Spillemaker 27
Spoermaker 27
Stillegangmaker 61
Tapper 9
Timmerman 44
Verwer 99
Vleeshouwer 98
Verwer 36
Wagenaar 114
Wever 42
Wielmaker 117-121
Wollenaaister 34

Dit document is afkomstig van www.hogenda.nl

Klik hier voor het totale register van Hogenda bronnen.

