Regesten Heilige Geest Den Haag
Door drs.Ronald A. van der Spiegel
Inleiding
De basis van deze bewerking is: A.M.J. de Haan, Inventaris van het Archief van de Heilige
Geest en het Heilig Geesthofje te ’s-Gravenhage 3 delen (Den Haag 1969). Het
toegangsnummer is van dit archief is 0006-01.
De bedoeling van deze bewerking is om personen, straten, huizen, boederijen, percelen en
beroepen terug kunnen vinden. Vooral in het Haagse. Ik heb hierbij voor gemakkelijk zoeken
de beroepsaanduidingen omgezet naar hedendaags Nederlands.
Waar er huizen in Den Haag worden genoemd, heb ik getracht die op de kaart te plaatsen. Dat
heb ik gedaan met behulp van volgende publicaties (in de noten gebruik ik alleen de naam van
de auteur):
- Ter Meer Derval
A. ter Meer Derval, ‘Namen van eigenaren van huizen, met de
huisnamen in het Spaansche tijdvak 1550-1574’, Jaarboek Die
Haghe 1934 (Den Haag 1934) 24-128;
- Kersing
V.L.C. Kersing, “Als men ter stove waert gaet. Haagse
topografie in de 14e eeuw’, Jaarboek Die Haghe 1997 (Den
Haag 1997) 5-37;
- Pabon
N.J. Pabon, De Hofboeken van ’s-Gravenhage 1458-1561 (Den
Haag 1937).
Ik heb ook geprobeerd om in Den Haag te situeren boerderijen te identificeren. Daarvoor
gebruikte ik namen uit latere tijden.
De regesten zijn verdeeld over drie hoofdstukjes:
Het hoofdstuk De regesten bevat 757 regesten, overgenomen uit de regestenlijst in de
inventaris;
Het hoofdstuk Akten, alleen vermeld in de inventaris bevat 36 door mij vervaardigde
regesten op basis van de inventaris. Deze 36 regesten staan daar niet in de regestenlijst;
Het hoofdstuk Onvolledige brieven bevat 35 regesten is ontleend aan het gelijknamige
hoofdstukje in de inventaris.
Tot slot: niemand is perfect. Hoe zorgvuldig ik heb geprobeerd te werken, er zullen nog
tikfouten en identificatievergissingen in deze 222 bladzijden staan.

De regesten
9-10-1311

[Regest 1] Broeder Hughe, parochiepaap in Den Haag, en schepenen
oorkonden dat Heyne van Loon beloofde jaarlijks op Voorschoten en
Valkenburger markt te betalen een eeuwige rente van 1 pond per jaar,
verzekerd op zijn huis en hofstede waarop hij nu woont. Hiervan is 5 schelling
voor de kerk van Den Haag, 6 schelling voor de parochiepaap en 10 schelling
voor het blok van overzee. Bij het ontbreken van het blok ontvangt de Heilige
Geest de 10 schelling. Bij verkoop hebben voornoemde Heyne en zijn nazaten
de nakoop.
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1-5-1316

13-8-1323

15-8-1328

4-5-1339

Zie regesten 323 en 345
Marge
1557
Geryt Allertsz
21-1-1560js Afgelost door Gerit Ollers.1
TMD553 Zuidzijde Korenmarkt.2
[Regest 2] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Pieter Jansz van der Veete
verklaarde schuldig te zijn aan Danel Coelnaersz een rente van 10 schelling per
jaar, te betalen op Valkenburger markt bij staand kruis, verzekerd op al zijn
goederen in het ambacht van Den Haag.
Zie Onvolledige brieven Nr.34.3
[Regest 3] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Jan Aerntssone en Gerrit
Aelwijnszoene van Leyden met brieven panding eisten van de goederen van
Diederick veren Baven zoon wegens schuld en dat de rechter hun pand gaf van
wat Eggheric hier bezeten had, behalve het schone recht. Waarop genoemde
Dirck verklaarde dat huis en erf in erfpacht waren uitgegeven voor 8 pond 18
schelling Hollands ’s jaars waarvan Henric veren Baven zoon 20 schelling
Hollands jaarlijks neemt. Verder verklaarde Claes Weyninck als erfpacht van
het in zijn bezit zijnde huis van Eggherict aan genoemde Janne en Gerard 3
pond 2 schelling Hollands per jaar schuldig te zijn; terwijl Claes Wante aan
genoemde Janne en Gerard 31 schelling Hollands schuldig was als jaarlijkse
erfpacht voor een in zijn bezit zijnde huis en erf, Gerret die saelmaecker is 35
schelling Hollands ’s jaars schuldig als erfpacht van zijn huis en erf en Zymon
Lysenzone betaalt jaarlijks als erfpacht voor zijn huis en erf 50 schelling
Hollands waarvan 20 aan Heynrick veren Baven zoon.
Tenslotte beslissen schepenen dat de weg achter langs het genoemde erf van
Eggherict een weg blijven zal ‘van der houte gaende totte andere vliet van der
Spoeye’.
Zie regest 463 en Onvolledige brieven Nr. 30
Marge
[z.d.]
’Thuys In de Crane an de Plaets nu
toebehoorende Claes van Nes’
1586
De weduwe van meester Dirick cyrurgijn
1613
Franchoys Fourier.4
TMD1163 Huis De Kraan, noordzijde Plaats.5
[Regest 4] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Jan van Haerlem
verklaarde te hebben verkocht aan Splinter en diens vrouw Alijt tegen betaling
van 9 pond een rente van 1 pond Hollands in erfhuurwaar op zijn hofstede
naast Pijnackers aan de zuidzijde, te betalen op OLV Uitgaande Oogst.
Zie regest 14.
Marge
1557
Jacob ‘In den Engel’
1586
Jan Diricxs schoenmaker.6
TMD227 Huis De Engel, westzijde Noordeinde.7
[Regest 5] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Gheryd Claesz Claes
Lambrechtszsz verklaarde schuldig te zijn aan de Heilige Geest van Den Haag
een rente van 8 schelling Hollands per jaar, te betalen op Voorschoter markt,
door Gheryd Obrecht in zijn laatste dagen besproken en rustende op een
hofstede in het Westambacht, belend ten zuiden Willaem Coppensz, ten westen
het kloosterland van Loosduinen, en ten noorden de duinen.
Marge
1557
mr.Jacob Boll
1586
De weduwe van mr.Jacob Boll
27-2-1630
Afgelost door Machiel Bam met 6 pond van 40
groten
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Dorso

5-5-1349

4-6-1350

17-9-1354

13-12-1354

Gheryd Obrecht
Willaem Coppensz Loosduinen duin
Pieter van Bosch
‘Up Cent Pietters lant dat Claes Pietterss was 8
schelling
[14?]98
‘Op Jan Willem smoelnaers zoen ende die
woende op tlant op die tijt ende is int
Westambacht’.8
NB Ik heb deze boerderij niet kunnen lokaliseren. Heel misschien Rozenburg,
al zijn Rusthoek en ‘Nog geen rust’ niet uit te sluiten.
[Regest 6] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Willem Nollensz
verklaarde schuldig te zijn aan Sys… Dircdr van Zeben een rente van X…
schelling per jaar, te betalen op Sint Maarten Midwinter, verzekerd op zijn huis
en hofstede waarin hij nu woont, belend ten oosten Jacob Ysacxsz, ten zuiden
Pieter in Zeben Isaxsz, en verder nog verzekerd op de 5½ schelling per jaar die
hij heeft op het hof van Pieter Jan Sebenackersz, belend ten oosten Willem
voornoemd, ten westen Jan Obrechs. “Deze … was met desen … ende sprac up
Jan van … ende dairomme …”.9
NB Ik heb deze percelen niet kunnen lokaliseren.
[Regest 7] Schepenen van Den Haag oorkonden dat zij hebben toegepacht aan
Jan Splinter een rente van 16 schelling Hollands per jaar, die men schuldig was
‘in dat myene boedel’, toen zijn moeder overleed, en verzekerd is op het huis
en hofstede belend ten zuiden Willem de handschoenmaker, en ten noorden
Ghertruid Isacsdr.
Zie regesten 10 en 26.
Marge
1567
Roelant Jansz pasteybacker
1586
De weduwe van Jan Dirircssz coman
1613
Pieter Jansz Palesteyn burgemeester
Dorso
z.d.
“Up Roellant die pasteybacker hus ‘In den gulden
Rynk’ in de Hoechstraet 16 therengelt.10
TMD28, huis In de “Gouden Ring, westzijde van de Hoogstraat.11
[Regest 8] Phillips Engebrechtsz Ploy van der Goude verklaart dat hij aan zijn
zwager Wecrenbrecht Diricsz heeft verkocht zijn land in Oostbroek in de
parochie van des graven Hage zoals hij dat gemeen had met de Heilige Geest
uit Den Haag en Geraerdt Bems kinderen, zijn neven.12
NB Dit betreft volgens mij land behorende bij het latere Rustenburg. Zie voor
die boerderij R.A. van der Spiegel, ‘De Haagse boerderij Rustenburg en haar
eigenaren’, 175-183 in D.Landheer en J.Kodde eds., Liber Amicorum Anneke
Landheer-Roelants (Den Haag 2006). Helaas was ik zo suf deze akte daar niet
te noemen.
[Regest 9] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Claer van Wael met haar
gekoren voogds hand verklaarde schuldig te zijn aan de Heilige geest in Den
Haag een rente van 20 schelling Hollands per jaar, te betalen op Pasen
Zandemarkt, verzekerd op haar huis een erf waarin zij nu woont, belend ten
zuiden een lijtweg, ten westen Phillips Pieterszs kinderen met hun land, ten
noorden Jan van der Lucht, en ten oosten de heerstraat. Geschreven op de
datum van de schepenbrief waaruit deze rente ‘gesmaldeeld ende geminderd
is”.
Zie regesten 259, 289 en 539.
Marge
1557
Vranck Jorysz schoenmaker
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8-8-1579

8-2-1356

13-5-1356

25-1-1357

26-9-1357

Afgelost door mr.Anthonis van Dijck als
testamenter van wijlen juffrouw Sebilla van
Coulster, weduwe van wijlen Jan van Dam.13
TMD198/TMD199 Westzijde Noordeinde.14
[Regest 10] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Dirc Vos van den lewen
verklaarde schuldig te zijn aan Claes Zymonsz een rente van 40 schelling
Hollands per jaar, verzekerd op het huis en hofstede waarop hij nu woont,
belend ten zuiden jonghe Willem van Oringhen, ten noorden de woning die
vroeger behoorde aan Ghertruit Ysacsdr.
Zie regesten 7 en 26.
Dorso
z.d.
“Habet mr.Symoen Crakelinck ‘Die gulden
Rinck’.15
TMD28, Huis De Gouden Ring, Westzijde Hoogstraat.16
[Regest 11] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Vrederic de smid
verklaarde schuldig te zijn aan Gheriit Jansz een rente van 16 schelling 8
penning Hollands per haar, te betalen op Allerheiligendag, verzekerd op zijn
huis en erf waarop hij nu woont in de Hannewittenstraat, beleend ten oosten
Jan Snijder, en ten westen Hanne Witte.
Zie regesten 67 en 593.
Marge
1557
Adriaen Reyersz koperslager
z.d.
De rente is geruild door de Heilige Geestmeesters
voor een rente van 2 pond per jaar, staande op de
twee kamers van Vop Gerritsz in de Molenstraat,
die zij kochten in 1577.
Dorso
z.d.
Nyclaes de boogmaker
Ariaen Reyersz koperslager
Op het huis van Andries de slotenmaker in de
Papestraat.17
TMD93 Noordzijde Papestraat.18
[Regest 12] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Jan van Laiden [= Jan
van Leiden? RAvdSp] verklaarde schuldig te zijn aan Wermbrecht Dirixsz een
rente van 10 schelling Hollands per jaar, verzekerd op zijn huis en 4 hond land
waarop zijn huis staat, waarvan zijn stiefkinderen 1 hond bezitten, belend ten
westen Clays Diddensz, en ten oosten genoemde Jan met zijn stiefkinderen.
Zie regesten 457, 598 en 611.
Marge
1557
Pieter Dirixsz voornoemd [Zie regest 272]
[15]86
Jacob Jansz apotheker tot Delft
Dorso
z.d.
Op de woning van Pietter Dircksz tot
Eikenduinen19
In Eikenduinerambacht. In 1536 was het de woning van Jacop Jansz Boll.
Ik denk hier aan Daal en Berg of een nabij gelegen boerderij.
[Regest 13] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Willem Ijsbrantsz
verklaarde schuldig te zijn aan Jacop Lysensz een rente van 21 schelling
Hollands per jaar, te betalen herfst Zandemarkt, verzekerd op de woning
waarin hij nu woont, belend ten westen Hanen Witten, ten oosten Jan
Slapelaken. Deze 21 schelling heeft Jacop als aalmoes gegeven aan de Heilige
Geest, de parochiepaap en de gezellen van de kapel, alles in Den Haag, elk 5
schelling, en nog 12 penning per jaar aan de kapelaan te Eikenduinen.
Marge
1557
De graaf van Aremberg
1613
De heer Van Oldenbarnevelt
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12-6-1358

27-11-1358

16-6-1360

14-7-1360

3-5-1362

19-12-1672 Afgelost.20
TMD1184 Noordzijde Voorhout.21
[Regest 14] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Heynric Pieter Backersz
verklaarde schuldig te zijn aan Heynric Pieter Jutkenszsz [= Juttenszsz?
RAvdSp] een rente van 1 pond Hollands per jaar te betalen helft op Kerstavond
en helft op mei, verzekerd op zijn huis en hofstede, belend ten zuiden Katerine
Coppijn Maertensz weduwe, en ten noorden Gerijt Paubesie (Pauwesz).
Zie regest 4.22
TMD227 Westzijde Noordeinde.23
[Regest 15] Schepenen van Den Haag oorkonden dat zij hebben toegepacht aan
Bertelmees, zwager van Jan Adaemsz, een rente van 16 schelling Hollands per
jaar, te betalen op Sint Philips en Sint Jacobsdag, die zij verzekeren op het huis
en de hofstede waarin Hughe Fisanesz nu woont, belend ten zuiden Backer
Claesz, en ten noorden Gheryt zwager.
Zie Onvolledige brieven Nr.20. Zie ook regest 750.
Marge
1557
Jan Guyten.24
25
TMD1029 Westzijde Spui.
[Regest 16] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Huige van den Wale
verklaarde schuldig te zijn aan Jan Benijoen een rente van 1 pond Hollands per
jaar, te betalen op Voorschoter markt, verzekerd op zijn huis en erf waarin hij
woont, belend ten oosten Dancken Huige Ballensz neef, en ten westen
Ghisebrecht Claesz.
Marge
1557
Cornelis Zegersz vleeshouwer
1586
De weduwe en kinderen van mr.Adriaen Numan
rekenmeester
Op de zegelstaart
Pouwels die bontwerker
Jan Sm…
Dorso
z.d.
Dirc Zwansz
Jan Matsz
Cornelis zijn zwager
Het huis staat in het Achterom
1530
Jan Pietersz
Op het huis van Jan Pietersz lintwever in het
Achterom.26
TMD773 of TMD774 Zuidzijde Achterom.27
[Regest 17] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Willem Kroet verklaarde
schuldig te zijn aan Jan van Benijoen een rente van 13 schellingen Hollands
per jaar, te betalen op Sint Philips en Sint Jacobsdag, verzekerd op zijn huis en
erf waarin hij nu woont, belend ten noorden Benne Kerstantsz, en ten zuiden
Jan Wortel Ommeloepsz.
Zie regest 556.
Marge
1557
Pieter Rommersz
19-11-1559 Rente is afgelost door Pieter Rommersz. 28
TMD1020, huis Sint Andries, westzijde Spui, namelijk het tweede huis ten
zuiden van het huis op de zuidhoek van Spui en Spuistraat.29 [RAvdSP: Is dit
het huis aan het westzijde van het Spui waarvan Katrijn Benyoens erfpacht
ontving?30]
[Regest 18] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Dirc Stiermansz zonen
Dirc, Philips en Geryt verklaren schuldig te zijn aan Jacob Gerytsz een rente
van 20 schelling Hollands per jaar, te betalen op Voorschotermarkt,
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20-11-1363

13-12-1363

11-4-1364

18-5-1365

gesmaldeeld uit een oude brief die Jacob Pietersz t.b.v. Jacob Gerytsz verleden
had, verzekerd op het huis en erf waarin hun vader Dirc Stierman placht te
wonen, belend ten zuiden Hughe Woest, ten westen de laan die bij Jan Meyers
oploopt, ten noorden Aechte Dirc Stiermansz weduwe, en ten oosten de straat
die men de Delfwech noemt. [Ik heb aan de hand van het origineel de foutieve
lezing Jan Meyens bij De Haan gecorrigeerd in Jan Meyers. RAvdSp]
Marge
z.d.
Dirc Philips voornoemd.31
TMD??? Westzijde Delftweg.32 Ik: tevens oostzijde Raamstraat.
[Regest 19] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Pieter Keymp verklaaarde
schuldig te zijn aan Ave Slapelakens een rente van 3½ pond en 2 kapoenen of 2
schelling Hollands per jaar, te betalen op jaarsdag, verzekerd op zijn huis en erf
waarinhij nu woont. Belend ten zuiden Jan die snijder, en ten noorden Heyn
Coppaertsz, en nog belast met een oudere rente van 40 schelling sprekende op
jonge Pieter Mairscalck, welke rente brief genoemde Ave heeft verloren en bij
terug vinden door deze latere brief teniet gedaan zal zijn.
Zie regest 29.33
TMD229 Huis De Wildeman, westzijde Noordeinde.34
[Regest 20] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Clemens Gherrite [sic]
verklaarde schuldig te zijn aan Ave Slapelakens weduwe een rente van 6
schelling Hollands per jaar, te betalen op Voorschotenermarkt, verzekerd op
een stuk land dat aan Arnt leidekker behoorde, belend ten oosten Coppijn
Galendr, ten westen Vranke Pieter Ottensz en voornoemde Arnts kinderen
“ghemienre voere”.
“Dat Voirhoudt”.
Marge
1557
Jan Hanneman, rentmeester van Noordholland
Dorso
1536
Thomas Cachopijn lost de helft af met de penning
28
15-11-1585 mr.Hanneman, rentmeester van Noordholland lost
de resterende 3 penning af.35
TMD1182 Noordzijde Voorhout.36
[Regest 21] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Benneken Witenkensz
verklaarde schuldig te zijn aan de Heilige Geest in Den Haag een rente van 1
pond Hollands per jaar, te betalen op OLV Lichtmis, verzekerd op zijn huis en
hofstede waarin hij nu woont, belend ten noorden Willem van der Steen en
zuiden Jan Holle.
Marge
1557
Pieter van Halmale
1586
Vranck Heinricxsz Wiltsem Doen.37
TMD1021 Westzijde Spui.38 Zie ook regest KV04 betreffende hetzelfde
perceel.
[Regest 22] Schepenen van Den Haag oorkonden dat zij hebben toegepacht aan
Heynrick de mandenmaker een rente van 12 schelling Holland per jaar, te
betalen op Voorschoten en Valkenburg markt, die zij verzekeren op het erf dat
nu van Dirck Hughensz is, belend ten westen Willem Robbrechtszs kinderen,
ten oosten een banweg, ten noorden Colijn Michielsz en Phillips Pietermansz,
en ten zuiden een banwatering.
Marge
z.d.
Is een landrente die wordt betaald door het
St.Elizabethzusterhuis
23-2-[15]64js Met toestemming van het gerecht van Den Haag
afgelost.39
Lokatie onbekend.
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Regesten Heilige Geest
10-9-1365

25-1-1367

14-1-1368

10-4-1368

29-10-1370

[Regest 23] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Jacob Jansz van Herlem
verklaarde schuldig te zijn aan Phillips van den Poel een rente van 40 schelling
Holland per jaar. Verzekerd op de woning die zijn vader en moeder hem
beloofden en die hij nu gemeen heeft met zijn zuster Fye en het kind dat zij had
bij Vos van de Lewe, belend ten noorden Jan Arntsz, en ten zuiden Phillips van
den Poel.
Marge
1557
Gerryt Bartoutsz int Moriaanshoofd
1586
Jan Dirircxsz schoenmaker
Dorso
z.d.
Op Marrytgen in Den Engel huis en is het
Moriaanshoofd tegen[over] De Pauw
Fye Vos.40
TMD226 Huis Het Moriaanshoofd, Westzijde Noordeinde.41
TMD121 Huis De Pauw, Oostzijde Noordeinde.42
[Regest 24] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Jan die meyer verklaarde
schuldig te zijn aan de Heilige Geest van Den Haag een rente van 12 schelling
Hollands per jaar, te betalen op Voorschoten en Valkenburg markt, verzekerd
op zijn huis en hofstede, belend ten westen Willem Obrecht, en ten oosten Jan
Hoyse.
“In die Vlamincstrate”
Marge
z.d.
Dycwaer Aernt Cabb…
Voppe van Voirburch.43
TMD??? Victor Kersing heeft die pand niet kunnen lokaliseren.44 Ik denk aan
de zuidzijde van de Vlamingstraat nabij de Raamstraat. Zie regest 18.
[Regest 25] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Heyn Bruyn verklaarde
schuldig te zijn aan de kerk in Den Haag een rente van 14 schelling Hollands
per jaar, te betalen helft mei en helft Heilige Mis, verzekerd op zijn huis en
hofstede die hij nu bezit, belend ten oosten Ghert Diin, ten westen Simon de
wielmaker, en ten zuiden Claes de coc.
Zie regest 52.
Marge
1557
Aem Pietersz timmerman
1613
Cornelis en Pieter Aems
Dorso
z.d.
Trude Mertijns brieven
Op het huis van Aerent Harmans in de
Spuistraat.45
TMD836 Zuidzijde Spuistraat.46
[Regest 26] Schepenen van Den Haag oorkonden dat zij hebben toegepacht aan
Phillips van den Poel een rente van 40 schelling Hollands per jaar, staande op
het huis en erf, belend ten zuiden Jan Comansz, en ten noorden Willem van
Beest.47
Zie regesten 7 en 10.
TMD28 Huis In de Gouden Ring, westzijde van de Hoogstraat.48
[Regest 27] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Jan Clays Joestsz
verklaarde schuldig te zijn aan Phellips van de Poel een rente van 40 schelling
Hollands per jaar, te betalen met Heilige Mis, verzekerd op zijn huis en
hofstede, belend ten noorden Clemeynse van den Hout, en ten zuiden Lisebet
Coerkens.
Zie regest 33.
Marge
1557
Jan Burgersz en Joachim Cornelisz op het Hof
1586
De weduwe van Jacob Bolten
1613
Jedion Aenensz
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11-11-1370

8-1-1371

10-4-1371

6-10-1371

Zegelstaart

z.d.

Dorso

z.d.

Op Jan de wever op het Spui
Bertholomeus de wachter op het Spui
Claes Bruynsz
Op huis daar nu Jan de wever woont aan de
westzijde van het Spui, ten zuiden van Ermegaert
Stienaerts
Op de twee huizen aan elkaar van Jan Zoetten op
het Spui aan de westzijde.49

TMD1038 Westzijde Spui.50
[Regest 28] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Jacop Steer verklaarde
schuldig te zijn aan Ijsbrant Boudijnsz een rente van 1 pond Hollands per jaar,
te betalen op Voorschoten en Valkenburg markt, verzekerd op een huis en erf,
belend ten zuiden de heerstraat van de graaf, en ten noorden Hughe Hardenbol.
Marge
11-9-1547
Met 19 pond afgelost door Cornelis Jacobsz.51
TMD32 Huis Rode Anker, Westzijde Hoogstraat.52
[Regest 29] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Pieter Kemp verklaarde
schuldig te zijn aan Phillips van den Poel een rente van 40 schelling Hollands
per jaar, te betalen op Kerstavond, verzekerd op zijn huis en hofstede, belend
ten noorden Heyn Muys, en ten zuiden Engebrecht Werembrechtsz.
Zie regest 19.
Marge
1557
Cornelis Willemsz van Rijn bakker in De
Wildeman
25-7-1571js De rente is afgelost door Cornelis van Rijn.53
TMD229 Huis De Wildeman, westzijde Noordeinde.54
[Regest 30] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Willem van den Hoevel
verklaarde schuldig te zijn aan Lisebet Andrie [sic] een rente van 1 pond
Hollands per jaar te betalen in mei, verzekerd op een huis en hofstede, belend
ten noorden de lijdweg van de graaf, en ten zuiden Willem Stoyf.
Zie de regesten 53, 553 en 579.
Marge
1557
Jannetgen van Spangen en Claes metselaar
1586
Staat op twee huizen naast elkaar waarvan de
eigenaren zijn de weduwe van Jacques Blanckert
en Jan Engebert
1613
Gonsale Gibels en Denis Antonissen
Dorso
z.d.
Cupers huis
Symoen van Overstege
Dirck Piettersz huis “opte hoeck daer men
afteromme gaet upt Spoey”.55
TMD750-751-752 Zuidzijde Achterom.56
[Regest 31] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Pieter Jansz verklaarde
dat hij een jaarlijkse rente van 40 schelling Hollands, te betalen op
Valkenburger markt, schuldig is aan Berthelmees Woutersz, verzekerd op zijn
huis en erf waarin hij nu woont, belend ten oosten Willem Pietersz, ten westen
Gherrit van der Meer, ten zuiden een banwatering, en ten noorden des heren
wildernis.
Zie regesten 102, 157, 160 en 253.
Marge
1557
Cornelis Mattheusz
1586
mr.Lenaert Casembroot, raad ordinaris
Adriaen Cornelis Pancraesz en postea jonkheer
Peuwuijn.
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25-4-1373

14-6-1373

4-12-1373

4-12-1373

12-9-1671
Afgelost door dr.Cocq.57
Dit is de boerderij Berg en Daal.
[Regest 32] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Jacob Eylbaern
verklaarde schuldig te zijn aan Jan Stouthals een rente van 1 pond Hollands per
jaar, te betalen in mei, verzekerd op een huis en hofstede, belend ten noorden
Jan van Oudewater, ten zuiden Jan Leckerkerc, welk huis en erf genoemde
Jacob van genoemde Jan in erfhuur heeft
Boven aan
z.d.
“Die Toornstraet”
Marge
1557
Lenert Ijsbrantsz
1586
Claes Toffelsz bode van het Hof.
Dorso
Huge van de Hant
Alijt Vriestgen
De grafmaker en meester Dirick kaarsmaker
Priester
Heinric van Groesbeeck en Jan grafmaker
Catrijn Magreten zuster
Op de erfgenamen van Katrijn in ‘De Bonte
Hond’ in de Torenstraat.58
Mogelijk TMD421 Westzijde Torenstraat, aldus Victor Kersing.59 Ik zelf acht
TMD422 iets waarschijnlijker omdat TMD421 in het noorden belendde aan De
Geest. De argumentatie van Victor kan voor beide percelen gelden. Zie de
publicatie van hem.
TMD3 Huis de Bonte Hond, Oostzijde Hoogstraat.60
[Regest 33] Schepenen van Den Haag oorkonden dat dat zij hebben toegepacht
aan Philips van den Poele een rente van 5 schelling Hollands per jaar, te
betalen op Heilige Mis, die zij verzekeren op een huis en hofstede, belend ten
noorden Heynkijn van Reen, en ten zuiden Pieter Claesz, als van een
schepenbrief die voornoemde Philips heeft die huis huis en erf.
Zie regest 27.
Marge
1557
Jan en Joachim voornoemd
1562
Afgelost door Joachim Cornelissen.61
TMD1038 Westzijde Spui.62
[Regest 34] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Jacob Jansz verklaarde
schuldig te zijn aan Hughe Dircsz een rente van 39 schelling 8 penning
Hollands, te betalen op Voorschoten en Valkenburger markt, verzekerd op een
miente, belend ten westen Jan Coebels kinderen, en ten oosten Ermegaert
Hughe Vrilants.
Marge
1557
Mr.Aelbrecht Jansz advocaat
1586
Mr.Willem Meer
Dorso
z.d.
Martijn Hugensz
Jan Heinricsz bakker
An die westzijde van Victelenvoerde op die
miente op Jacob Jansz
Op Jacob Janszs woning aan de beek westwaarts
van Den Haag.63
Perceel behorend bij Noorderbeek? Of Valkenbos?
[Regest 35] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Mathijs Doedensz
verklaarde schuldig te zijn aan Hughe Dircksz een rente van 34 schelling 8
penning Hollands per jaar, te betalen op Voorschoter en Valkenburger markt,
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4-12-1373

25-7-1374

12-9-1374

19-6-1375

verzekerd op een miente, belend ten westen Jan Diddensz en ten ten oosten
Dirck Claesz en Jacop Jansz.
Zie regest 36.
Marge
1557
Ghijs Pietersz op Westerbeeck
1586
Jan Apersz tot Delft.64
Perceel behoort bij Oostbroek.
[Regest 36] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Jan Cobels kinderen met
hun voogd Dirck Claesz verklaarden schuldig te zijn aan Hughe Dirkcsz een
rente van 34 schelling 8 penning Hollands per jaar, te betalen op Voorschoter
en Valkenburger markt, verzekerd op een miente, belend ten westen Mathijs
Doedensz, en ten oosten Dirck Claesz en Jacop Jansz.
Zie regest 35.
Marge
1557
Ghijs voornoemd [= Ghijs Pietersz op
Westerbeeck]
1586
Jan Apersz voornoemd [tot Delft].65
Perceel behoort bij Oostbroek.
[Regest 37] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Hughe Witkiinsz
verklaarde schuldig te zijn aan Aechte Pieters Comans weduwe een rente van
25 schelling Hollands per jaar, te betalen op Voorschoter en Valkenburger
markt, verzekerd op een huis en hofstede, belend ten oosten Hughe Witkiinsz,
en ten westen Aechte Pieter Comans weduwe, welk huis en erf voornoemde
Hughe in erfhuur heeft van voornoemde Aechte.
Zie regesten 507, 508 en 522.
Marge
1557
De kinderen van Florijs Claesz timmerman op het
hof
1587
Het Oude Gasthuis tot Delft
Dorso
z.d.
Duysenburch op de hoek van de Spuistraat
Katrijn Voppen
Katrijn vustelwijf [= bostelwijf RAvdSp]
Claes van Eyndens huis op de hoek van de
Spuistraat op het Spui.66
TMD810 Huis De Gouden Mortier Noordzijde Spuistraat.67
[Regest 38] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Pieter Claes Moyntensz
verklaarde te hebben verkocht aan Martelien Philips Willemsz weduwe een
rente van 45 schelling Holland per jaar, te betalen op Mei, verzekerd op een
huis en erf, belend ten oosten Olivier Jansz en ten westen Ghertruyt Witkiaens.
Zie regest 601.
Marge
1557
Govert Willemsz schoenmaker
1586
Cornelis Willemsz metselaar
1613
Pieter Cornelisz vettewariër
24-6-1636
Mr.Pieter Bruynsz priester transporteert de rente
op de Heilige Geest van Den Haag
1638
Aflossing in de rekening opgenomen
Dorso
24-6-1536
Op het huis van Oede de uitdraagster in het
Achterom
Zegelstaart z.d.
Claes Verkien.68
TMD763 Zuidzijde Achterom.69
[Regest 39] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Jan van der Hoeve
verklaarde schuldig te zijn aan Claes die Koc een rente van 40 schelling
Hollands per jaar, te betalen meidag, verzekerd op een huis en hofstede waarop

Pagina 10 van 222 pagina’s
Dit document is afkomstig van www.hogenda.nl

Klik hier voor het totale register van Hogenda bronnen.

Regesten Heilige Geest

2-11-1376

9-12-1376

20-1-1377

12-5-1378

1-8-1378

hij nu woont, belend ten oosten Jan Gherrytsz, en ten westen Pieter van den
Hoec.
Zie regesten 42 en 167.
Marge
1557
Heynrick Jansz int Lam
1586
De weduwe van Dirick Heinricxsz
1613
Jan Heyndricksz lakenbereider
1623
Mr.Heyndrick van Quellenburch
Dorso
z.d.
Op Heyderick Janszs huis In het Lam.70
TMD117 Huis In het Lam, Noordzijde Korenmarkt.71
[Regest 40] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Ghijsebrecht Sceerkijn
verklaarde schuldig te zijn aan Willem Obrecht een rente van 10 schelling
Hollands per jaar, te betalen Voorschoter markt, verzekerd op een huis en
hofstede, belend ten zuiden Jacob Scaer, en ten noorden Machtelt Pieter
Hamersdr.
Zie regest 41.
Marge
z.d.
Gheryt Dircxsz.72
TMD??? Westzijde Wagenstraat.73 Victor Kersing kon dit perceel niet nader
lokaliseren. Ik ook niet.
[Regest 41] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Ghijsebrecht Sceer
verklaarde schuldig te zijn aan Dirc Stiermansz een rente van 1 pond Hollands
per jaar, te betalen Sint Catharina, verzekerd op een huis en hofstede, belend
ten noorden Machtelt Pieter Hamersdr, en ten zuiden Jacob Scaer.
Zie regest 40.
Marge
z.d.
Gheryt Dircxsz.74
TMD??? Westzijde Wagenstraat.75 Victor Kersing kon dit perceel niet nader
lokaliseren. Ik ook niet.
[Regest 42] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Jan van der Hoeve
verklaarde schuldig te zijn aan Pieter Pietersz van der Veet een rente van 45
schelling Hollands per jaar, te betalen Sint Bavendag, verzekerd op een huis en
hofstede, belend ten westen Pieter van der Hoec, en ten oosten Jan Gherritsz,
welk huis en hofstede voornoemde Jan in erfhuur heeft van voornoemde Pieter.
Zie regesten 39 en 167.
Dorso
z.d.
Op Heynderick Janszs huis In het Lam.76
TMD117 Huis In het Lam, Noordzijde Korenmarkt.77
[Regest 43] Schepenen van Den Haag oorkonden dat zij hebben toegepacht aan
Aelwijn vleeshouwer een rente van 13 schelling Hollands per jaar, te betalen
op meidag, staande op huis en hofstede van Everaert smid, belend ten noorden
Willem Obrecht, en ten zuiden nu Jacop Dirc Heerkijnsz.
Zie regest 748.
Marge
1557
Jan Clementsz bontwerker
14-4-1571
Rente afgelost door Henrick Allertsz smid in de
Cimbaal
Dorso
..-..-..98
Everaet smid in de Venestraat
Pieter Evertsz
Huge van Huevel
Jan Claisz droogscheerder
Claes de tinnegieter in de Weenstraat.78
TMD603 Huis In de Cimbaal, Westzijde Venestraat.79
[Regest 44] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Wolfert die lijndrayer
verklaarde van Symon Mouwen in erfpacht te hebben genomen voor 34
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11-1-1379

14-1-1379

13-5-1379

12-6-1379

schelling een stuk land [ligging niet nader aangegeven], belend ten noorden
Symon Mouwe, en ten zuiden Jan die smit en de banweg. De huur is verzekerd
op genoemd stuk land en de hofstede waar Wolfert nu op woont, belend ten
noorden Jacopmini, en ten zuiden Dirck Hughensz. Symon voornoemd zal aan
het einde van genoemd stuk land een lijtwech hebben van 1 gaarde breed en
die op eigen kosten omheinen, terwijl Wolfert op eigen kosten langs de
noordzijde van het gehuurde land een heining zal houden.
Zie regesten 284, 307, 369, 373, 381, 382, 385 en 401.
In marge
1557
mr.Cornelis van Capelle procureur
30-4-1586
Afgelost door mr.de Cocq advocaat.80
NB De hofstede waar Wolfert op woonde was mogelijk TMD207, een perceel
in het Noordeinde.81 Deze identificatie ontleen ik aan een vergelijking van de
regesten 44, 284, 307, 369, 373, 381, 382, 385 en 401 in de inventaris van het
Archief van de Heilige Geest in Den Haag. Ook Kersing plaatst Wolfert daar.82
TMD207? Westzijde Noordeinde. Volgens het HB1458 was er in 1465 een
Walraven barbier in het Noordeinde, die ik provisorisch heb geplaatst op dit
nummer.83 Bij Ter Meer Derval staat Cornelis de Capella in 1562 aldaar.84
[Regest 45] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Claes Reynertsz
verklaarde schuldig te zijn aan Jan de leidekker een rente van 25 schelling
Hollands per jaar, te betalen op Valkenburger markt, verzekerd op een huis en
erf aan de Afterwech, belend ten oosten en zuiden voornoemde Jan de
leidekker, en ten westen Claes Reynersz zelf.
Zie regesten 168 en 176.
Marge
1557
Willem Gerytsz schoenmaker.85
TMD766 Zuidzijde Achterom.86
[Regest 46] Dirc die Os verklaart schuldig te zijn aan Werembrecht Diddensz
een eeuwigdurende rente van 1 pond Hollands en 2 kapoenen (waarvan de
oorspronkelijke schepenbrief verloren is gegaan), verzekerd op 9 morgen land,
belend ten oosten Jan Ghelensz, ten westen Vranke Nellensz, en ten noorden
de banwatering uit Zegbroek.87
Zie de regesten 202, 203, 204 en 205.
Dorso
z.d.
Dirc Symonsz benoorden Haig
z.d.
Huig Hugenszs erfgenamen
1534
Dirck Janssoen Onderduyn
Marge
1557
Ghijs Pier van Bosch
1586
Jacob Diricxsz
24-11-1608 Afgelost door Maerten Maertensz en Rijnaert Bos
Mogelijk Klein-Lappenburg. Alternatief is De Kleine Woning.
[Regest 47] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Andries de pelser
verklaarde schuldig te zijn aan Dirck Aerntsz een rente van 3 pond 2 schelling
per jaar, te betalen op Heilige Dertiendag, verzekerd op zijn huis en hofstede
waarin hij nu woont, belend ten westen en zuiden Boeckel Heynricksz, en ten
noorden des heren heerstraat.
Zie regesten 408, 532 en 615.
Marge
1557
Neel in De Son
1586
Bertelmeeus Diricxsz Groenesteyn
1613
Isbrant Dirricksz Groenesteyn
1628
Gillis Pietersz de Vos.88
TMD559 Huis De Zon Zuidzijde Vismarkt.89
[Regest 48] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Henrick Avensz
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28-1-1383

1-2-1383

22-2-1383

verklaarde schuldig te zijn aan Mathijs Willemsz een rente van 2 oude schilden
per jaar, te betalen op kerstavond, verzekerd op zijn huis en hofstede, belend
ten westen meester Phillips van Leyden, ten oosten heer Aernt Spijcker en
Ijsbrant Jansz.
Zie regest 54.
Marge
1557
Mr.Adriaan van der Goes, advocaat van het
gemene land.90
TMD337 Zuidzijde Nobelstraat.91
[Regest 49] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Jacob Vranckensz
verklaart dat hij een rente van 40 schellingen Hollands perjaar, te betalen op
Voorschoter markt, schuldig is aan Claes Helmaer, verzekerd op de helft van
de woning die hij met zijn kinderen uit zijn huwelijk met Willaem
Pieterszdochter deelt, welke woning in zijn geheel groot is 16 morgen, en
waarop als huurder woont Boudijn Biensz, belend ten zuiden en westen
Willaem Pietersz, en ten noorden en oosten Doedekijn Pieter Ghenensz.
Marge
1557
Adriaen Cornelisz Scholdam
1586
Geryt van Oorsberge procureur
1600
Mijnheer de ‘den raet en advocaet fiscael’
mr.Simon van Veen
Dorso
z.d.
Cornelis Willemsz
Op Cornelis Willemsz Scholdams woning
benoorden Den Haag.92
[Regest 50] Dirc van Boemgaerde, schout in des burggraven ambacht van
Wassenaar, oorkondt dat jonge Claes Dircsz verklaarde schuldig te zijn aan
Aechten Aerntsdr een jaarlijkse rente van 40 schelling Hollands per jaar, te
betalen binnen de vier Kerstheilige dagen, verzekerd op ‘derhalf’ [sic] morgen
land, gelegen aan de westzijde van zijn woning waarop hij nu woont, ‘liggende
te Boemgaerde’, belend ten oosten voornoemde jonge Claes, ten zuiden een
banwatering, ten westen [onleesbaar] Aerndsz, en ten noorden een lijtweg.93
Dit betreft Teylingerhorst in Wassenaar.94
[Regest 51] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Florys Jan Conincksz
verklaarde schuldig te zijn aan Lyze Lemmels een rente van 26 schelling
Hollands per jaar, verzekerd op het huis en de hofstede waarop hij nu woont in
de Hanne Wittenstraat, belend ten westen Ijsbrant Boudijnsz, ten oosten
Cramer met het ‘eynde huys’, dat toebehoorde aan Beyers.
Zie regest 145.
Marge
1586
Willem Heinricxsz capiteyn.95
TMD91 Noordzijde Papenstraat.96
[Regest 52] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Lysebet Heyn Bruynen
weduwe met haar voogd Jan van der Hoeve verklaarde schuldig te zijn aan de
Heilige Geest in Den Haag een rente van 1 pond Hollands per jaar, te betalen
op kerstavond, verzekerd op haar huis en hofstede waarop zij nu woont, belend
ten oosten Lysebet Gheryt Dinen weduwe, ten zuiden Jan Jacobszs erfgenamen
met een tuin, ten westen de Delftweg en ten noorden Symon Jansz.
Zie regest 25.
Marge
1557
Aem voornoemd [= Aem Pietersz timmerman]
1613
Cornelis en Pieter Aemes
Dorso
z.d.
Heyn Rogge snijer
Aernt Wiggersz
Jacob Jansz schoenmaker
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18-10-1384
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Trude Martijns
Op het huis van Aerent Harmans in de
Spuistraat.97
TMD836 Zuidzijde Spuistraat.98
[Regest 53] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Elsebi Willems weduwe
van Hovel en haar kinderen Hughe en Claes verklaarden schuldig te zijn aan
Dirck Jacobsz een rente van 24 schelling per jaar, te betalen op Sint Maarten,
verzekerd op hun huis en hofstede waarop zij nu wonen, belend ten noorden
een leidweg, en ten zuiden de erfgenaam van Willem van Stien.
Zie regesten 30, 553 en 579.
Dorso
z.d.
Dirck Piettersz huis “opte hoeck daer men
afteromme gaet upt Spoey”.99
TMD750-751-752 Zuidzijde Achterom.100
[Regest 54] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Mathijs Willemsz
verklaarde met schepenbrieven te hebben getransporteerd aan de Heilige
Geestmeesters in Den Haag de volgende rentes:
- 2 oude Frankrijkse schilden, te betalen op kerstavond, krachtens een
schepenbrief sprekende op het huis en erf waarin heer Adaem nu woont in de
Papestraat [Zie regest 48, TMD337 Zuidzijde Nobelstraat];
- 2 oude Frankrijkse schilden, te betalen op meidag, krachtens een schepenbrief
sprekende op het huis en erf waarin nu Kerstant Roelensz woont op de hoek
van de Venestraat [Niet nader gelokaliseerd door Victor Kersing.101 Ik kan
het ook niet plaatsen];
- 20 schelling Hollands, te betalen op 10 schelling op Voorschoter markt, 8
schelling op kerstavond en 22 schelling op meidag, krachtens een
schepenbrief sprekende op het huis en erf nu toebehorende Willem
Zeelandersz en vroeger aan de broer van Pieter Potter, gelegen aan de
oostzijde van het Spui [Niet nader gelokaliseerd door Victor Kersing.102 Ik
kan het ook niet plaatsen].
Dit alles onder het beding dat voornoemde Mathijs levenslang deze renten zal
genieten en dat de Heilige Geestmeesters daarna voor hem vigilie en
jaargetijde zullen houden en als memorie een brood van 2 pond Hollands
zullen uitdelen.
Zie regest 48.
Marge
1557
Mr.Adriaan van der Goes, advocaat het het
gemene land.103
[Regest 55] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Wortel Omloepsz
verklaarde schuldig te zijn aan Bertelmees Woutersz een rente van 40 schelling
Hollands per jaar, te betalen OLV Lichtmis, verzekerd op zijn huis en erf
waarin hij nu woont op het Spui, belend ten zuiden Katrijn Jan Gherit Diers, en
ten noorden Jacob Willemsz.
Zie regesten 480, 580 en 590.
Marge
1557
Phop Maertszs weduwe
1586
Mathijs Heinricxsz messenmaker
1613
Huych Jaspersz
Dorso
z.d.
Jan Ghyscgensz [sic] op het Spui
Op het huis van Fop de wagenaar aan de
westzijde van het Spui.104
105
TMD1024 Westzijde Spui.
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[Regest 56] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Lisebet Gheriit Doeden
weduwe verklaarde schuldig te zijn aan Pieter Claesz een rente van 30
schelling Hollands per jaar, te betalen op Voorschoter markt, verzekerd op haar
huis en erf waarin zij nu woont aan de westzijde van het Spui, belend ten
zuiden Pieter Robbrechtsz, en ten noorden genoemde Pieter Claesz zelf.
Zie regesten 506 en 523.
Marge
1557
Cornelis Jansz brandmeester
1586
Jan Cornelisz schipper
Dorso
z.d.
Maskin
Dirick Pelle Ghijsbrechtsz
Jonghe Jan
Dirck Herpertszs erfgenamen en Clement de
schuitvoerder
Op het huis van Daem Pietersz op het Spui aan de
westzijde.106
TMD1030 Westzijde Spui.107
[Regest 57] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Lisebet Jan Gillisz
verklaarde schuldig te zijn aan Foeykiin Willemsz een rente van 3 pond
Hollands per jaar, te betalen op Voorschoter markt, verzekerd op de huizinge
en erf dat zij genoemde Foeykiin in erfhuur heeft ‘in die straete over de hoele’,
belend ten westen genoemde Foeykiin en ten oosten Willaem de molenaar.
Zie regesten 188 en 303.
Onderaan
z.d.
De rente is geschonken door Dammaes Dircksz
en diens vrouw Aechte
Marge
1557
Frans Ghijsbrechtsz procureur
1586
Cornelis Wijtlant, procureur [Leesfout voor
Cornelis Wieland? RAvdSp]
1613
Jan Hallig en Phillips Bourgoys
8-3 en 8-5
[Geen jaartal!] is de rente afgelost door de
weduwe van Pieter Hallig en de jufvrouwen
Adriana en Elisabeth van Duvenvoorde.
Dorso
z.d.
Rombout … ende Willem.108
TMD??? Noordzijde Heulstraat, aldus ik. Maar zie het volgende alternatief.
TMD132/131.1 Oostzijde Noordeinde aldus Victor Kersing.109 Ik betwijfel dat.
Het Noordeinde loopt noord-zuid maar de belendingen zijn west en oost,
hetgeen duidt op een straat die west-oost loopt. Ik denk dat dit perceel in de
Heulstraat is te plaatsen. Ter Meer Derval plaatst geen enkel perceel in de
Heulstraat. Dat is in overeenstemming met HB1562 waarin de Heulstraat niet
voorkomt. De eerdere HB’s hebben die straat wel. De TP1553 (f.24v) heeft 4
percelen aan de zuidzijde van de Heulstraat en noemt niets aan de Noordzijde.
Echter nergens informatie over dit perceel. Ik denk dat ik ooit de complete
Heulstraat moet uitdiepen…
[Regest 58] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Jacob Hugensz
verklaarde schuldig te zijn een rente van 3 schelling Hollands per jaar aan
meester Vulrijck, verzekerd op zijn tuin aan de Delfwech, belend ten zuiden
Dirc Hugensz en ten noorden Bertelmees Woutersz. “Ende dese brief gelest
ende op Santer cupers huus geleit in die Spoystaet”
In marge
[z.d.]
Claes wielmaker.110
NB Victor Kersing heeft dit perceel niet kunnen koppelen aan een TMDnummer.111 Ik kan dat ook niet.
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[Regest 59] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Bertelmees Woutersz
verklaarde schuldig te zijn een rente van 3 schelling Hollands per jaar aan
Vulrijck, verzekerd op zijn huis en erf aan de Delfwech, belend ten zuiden Dirc
Hugen en ten noorden Pieter gillisz.
In marge
[z.d.]
Pieter wielmaker
Jonge Geryt die backer.112
NB Victor Kersing heeft dit perceel niet kunnen koppelen aan een TMDnummer. Ik kan dat ook niet. Maar Victor vond het perceel wel terug in het
Hofboek over 1466 en concludeerde dat dit perceel aan de oostzijde van de
Wagenstraat lag, “dichtbij de hoek met de (dan nog niet bestaande?)
Voldersgracht”.113
[Regest 60] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Jan Bruun verklaarde
schuldig te zijn aan Machtelt Reynkins een rente van 4 pond Hollands per jaar,
te betalen op Allerheiligendag, verzekerd op zijn rijstuin met de geest ten
noorden daarvan, belend ten noorden, oosten en zuiden een banweg, en ten
westen Willaem Koec, Boekel en Mouwerijn.114
Zie regesten 267 en 375.
Volgens regest 375 betreft dit het huis en erf, vroeger eigendom van Arnout de
Gael, in het Westeinde.
TMD??? Victor Kersing herkende deze akte als behorend bij een perceel aan
het Westeinde, verder kwam hij niet. Hij deed geen uitspraak over noord- of
zuidzijde van het Westeinde.115 Heel verstandig van hem om niet te speculeren.
Ik doe dat wel. Het perceel lag tussen twee banwegen in. Een daarvan was het
Westeinde. De andere is of De Laan of het Slijkeinde. Bij het perceel hoorde
noordelijker gelegen geestland. Dat kan niet tussen het Westeinde en De Laan
hebben gelegen want daar was alleen veen. Tussen het Westeinde en het
Slijkeinde lag wel geestgrond. Daar lag dus dit perceel. Wat is dan de banweg
in het oosten? Dat moet de Vleerstraat zijn. Ik heb geen andere kandidaat. Het
perceel van Jan Bruun en later Arnout de Gael moet een langgerekt stuk land
zijn geweest dat evenwijdig aan de Vleerstraat liep met de kopse kanten aan
Westeinde en Slijkeinde. Bij zo’n langgerekt perceel is het heel goed mogelijk
dat er drie belenders waren in het westen. Ik kan in het Hofboek van 1458
echter niets vinden dat deze speculatie ondersteunt.116
Wat mij betreft: TMD??? Westzijde Vleerstraat.
[Regest 61] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Jan Aernt verklaarde
schuldig te zijn aan Lyse Lemmels een rente van 17 schelling Hollands,
verzekerd op zijn huis en erf waarin hij nu woont in het Noordeinde, belend ten
noorden Jan Gherytsz, Gheryts Reynoutszsz, ten zuiden Vrancke Danelsz.
Marge
1557
mr.Pieter van Rotterdam advocaat
1586
De kinderen van mr.Pieter van Rotterdam
1613
Heyndrick Pereboom
Dorso
Gerrit van Dolre
Heinryc in ‘Den Harincbuys’
“Mit desen brief is Lemmels uuterste meninghe
dat hij Casijn sijn knecht mede wil loen want hi
hem nye meer huyr en gaf’.
Meester Pietter van Rotterdams huys int
Noerteynde.117
TMD205 Westzijde Noordeinde.118
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[Regest 62] Schepenen van Den Haag oorkonden dat meester Vulrijck
verklaarde schuldig te zijn aan Lyse Lemmels een jaarlijkse rente van 16
schelling Hollands en 2 kapoenen, verzekerd op het huis en erf warin hij nu
woont, belend ten zuiden Lemmel zelf, en ten westen en noorden Haeskijn van
Veer.
Zie Onvolledige brief nr.32.
Marge
1557
Claes van Dam.119
TMD1173 Westzijde Kneuterdijk.120
[Regest 63] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Andries Jan Wouterszsz
verklaarde schuldig te zijn aan aan Aernt Gherytsz een rente van 3 pond
Hollands per jaar, te betalen op Sint Jan Midzomer, verzekerd op een huis en
erf in de Venestraat, dat hij voor deze rente van voornoemde Aernt heeft
gehuurd, belend ten noorden Bettekijn van den Roester, en ten zuiden en
westen Aernt Gerytsz zelf.
Marge (1)
z.d.
Gheryt barbier
Pieter Ghijsbertsz
Heer Jacob Symonsz
Deze brief kwam van Pieter de klerk van
Bertelmees de rekenmeester. De Heilige
Geestmeesters hebben “den clooster in Den Hage
weder gegeven om Pieters memorie dairmede te
doen 2 pond siaers op Dirc Heinricsz
tortysdregers huys int Voirhout. Ende die Heilige
Geestmeesters sullen dlen als men die memorie
doet 13 grooten werts broots int clooster ende
leggend air een scoon laken”.
Marge (2)
1557
Herper Claesz
1586
Gerit Jansz snijder.121
TMD587 Huis het Dubbele Kruis, westzijde Venestraat.122
[Regest 64] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Gheertruyt Witkijns
verklaarde schuldig te zijn aan de Heilige Geest een rente van 10 schelling
Hollands per jaar, te betalen Valkenburger markt, verzekerd op haar huis en
hofstede, waarop zij nu woont in de Spuistraat, belend ten westen Jan van
Sande, en ten oosten Katrijn Henrycx.
Zie regest 82
Marge
1557
Het huis van de weduwe van Pieter Lenertsz
1586
Jacob Jansz timmerman
1613
Willemxsz Steven [sic].123
TMD??? Noordzijde Spuistraat.124 Victor Kersing kon het perceel niet nader
lokaliseren. Misschien TMD795 of TMD796 Noordzijde Spuistraat. Ghertruyt
Witkiaens was namelijk in 1374 westbelender van TMD763 Zuidzijde
Achterom, zie regest 38.125 Of TMD797 Huis De Zalm Noordzijde Spuistraat,
waarvoor Clara Pietersdr in 1562 de Hofhuur betaalde???126
[Regest 65] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Jan Heynricxsz van
Tyenweken verklaarde schuldig te zijn aan Haeskyn Costersdr een jaarlijkse
rente van 40 schelling Hollands, te betalen op Sint Maarten in de Winter,
terwijl hij deze rente verzekerd op zijn huis en erf waarop hij nu woont, belend
ten noorden Jacob Eylbaer en ten zuiden Claes Zeger.127
Zie regesten 267 en 375.
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Volgens regest HG375 betreft dit het huis en erf genaamd ‘Groete Zeelb’,
achter de toren in Den Haag.
Waarschijnlijk TMD423 Westzijde Torenstraat. Zie voor deze lokalisering
regest HG32.
[Regest 66] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Ansem verklaarde
schuldig te zijn aan Dirc Stierman een rente van 3 pond 11 penning Hollands
per jaar, te betalen half meidag en half Voorschoter markt, verzekerd op zijn
huis en erf waarin hij nu woont, aan de Delftweg, belend ten zuiden Dirc
Stierman voornoemd, en ten noorden Ghijskijn Jan Bruunsz, welk huis en erf
hij van genoemde Dirc tegen deze rente heeft gehuurd.
Marge
z.d.
Het Zuideinde
Pieter Morrijn.128
TMD??? Westzijde Wagenstraat.129 Victor Kersing kon het perceel niet nader
lokaliseren. Ik ook niet.
[Regest 67] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Jan Gillisz verklaarde
schuldig te zijn aan Pieter Willaemsz een rente van 1 pond Hollands per jaar, te
betalen Allerheiligendag, verzekerd op zijn huis en erf waarin hij nu woont in
de Hannewittenstraat, belend ten oosten Florys Dovenoet, en ten westen
Reymkijn Denysz.
Zie regesten 11 en 593
Marge
1557
Adriaen Reyersz koperslager
1586
De kinderen van Adriaen Reyertsz
1613
Daniel Gesel bakker
7-2-1630
Rente is afgelost door Daniel Gesel met de
penning 20 met 27 pond 10 schelling
Dorso
z.d.
Nyclaes de boogmaker
z.d.
Andries slotenmakers huis in de Papestraat.130
TMD93 Noordzijde Papestraat.131
[Regest 68] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Heynrick Pietersz
verklaarde een rente van 4 pond 15 schelling schuldig te zijn aan cramer Jacob,
verzekerd op een hofstede in de Hannewittenstraat, beleden ten oosten
IJsebrant Boudijnsz en ten westen Luutgaert, voor welke rente hij de hofstede
in huur heeft van cramer Jacob.
Kopje
Voor Ghijsbrecht Claesz memorie
Marge
1557
Frans Willemsz messenmaker.
Dorso
z.d.
Op Claes van Dams huis
Heinrick van Groesbeeck zwager
Geriit Jacobsz.132
TMD87 Noordzijde Papenstraat.133
[Regest 69] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Jan Engebrechtsz
verklaarde schuldig te zijn aan de Heilige Geest in Den Haag een rente van 3
schelling 6 penning per jaar, te betalen Haagse markt, verzekerd op het huis en
erf waarin hij woont aan het marktveld, belend ten noorden Comen Claes, en
ten westen Lijsbet van der Woert.
Marge
1557
Nyes Jansdr in De Mol
1586
Cornelis Domen vleeshouwer
1628
Coenraet Houteyn
13-4-1629
De rente is afgelost door Houteyn.134
TMD52 Huis De Mol, Noordzijde Vismarkt.135
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[Regest 70] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Gherrit die touwer
verklaarde schuldig te zijn aan jonkvrouwe Angelden een rente van 1 pond
Hollands per jaar, te betalen OLV-dag in maart, verzekerd op zijn huis en erf
waarin hij nu woont in de Spuistraat, belend ten oosten Everaert de smid, en
ten westen Willem Balle.
Zie regest 72.
Marge
1557
Michiel voornoemd [=De weduwe van Michiel
Jansz in De Duif].136
TMD789 Huis In De Duif, noordzijde Spuistraat.137
[Regest 71] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Gheertruyt Jansdr
verklaarde schuldig te zijn aan Jacop Kerstansz een rente van 3 schelling 4
penning Hollands per jaar, te betalen op meidag, verzekerd op het huis en erf
waarin zij nu woont aan de noordzijde van de Spuistraat, dat zij van
voornoemde Jacop in erfhuur heeft, belend ten zuiden voornoemde straat, ten
noorden de weg, ten westen Jan de leidekker, en ten oosten Katrijn Fyendr.
Zie regesten 136 en 349.
Marge
1557
De erfgenamen van Aeltgen voornoemd
[=Aeltgen van Dam]
1586
Heinrick van Stapel.138
TMD800 Noordzijde Spuistraat.139
[Regest 72] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Gherrit die touwer
verklaarde schuldig te zijn aan jonkvrouwe Angelen een rente van 20 schelling
Hollands per jaar, te betalen meidag, verzekerd op zijn huis en erf waarin hij nu
woont in de Spuistraat, belend ten oosten Everaert smid, ten zuiden de
Spuistraat, ten westen Willem Balle, en ten noorden de nieuwe straat
Zie regest 70.
Marge
1557
De weduwe van Michiel Jansz in De Duif
11-4-1584
de rente is afgelost door de huisvrouw van
meester Gerrit Michielsz.140
TMD789 Huis In De Duijf, noordzijde Spuistraat.141
[Regest 73] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Floor Hugensz uten stalle
verklaarde schuldig te zijn aan de Heilige Geest in Den Haag een rente van 20
schelling Hollands per jaar, te betalen meidag, verzekerd op zijn huis en erf
waarin hij nu woont aan de Delftweg, belend ten zuiden Ghijskijn Jan Bruynsz,
en ten noorden Ghijskijn Sceer. Deze rente is door Machtelt Reynkensz
gegeven aan de Heilige Geest.
Marge
z.d.
Dezelfde Heyntgen
Gheryt Dirxsz.142
TMD??? Westzijde Wagenstraat.143 Victor Kersing kon het perceel niet nader
lokaliseren. Ik ook niet.
[Regest 74] Schepenen van Den Haag oorkonden dat oorkonden dat Aernt
Ghijsbrechtsz Cocken verklaarde schuldig te zijn aan Dirck Jacopsz een rente
van 3 pond hollands per jaar, te belaten Valkenburger markt, verzekerd op een
huis en en erf “in de Afterstraet als men ter Spoywaert gaet”, die hij genoemde
Dirck in erfhuur heeft, belend ten oosten de gracht, ten zuiden voornoemde
Dirck zelf, en ten noorden mijn Henne.
Zie regest 599.
Marge
z.d.
De brief is vergaan en vervangen door een
vidimus.144
Dorso145
z.d.
Jan mandenmaker
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9-8-1391

10-11-1391

28-12-1391

28-12-1391

28-12-1391

Pieter de ‘hoemaker’
Gijsbrecht Knoep
1530
Dirck Holijn.
TMD717 Oostzijde Achterom.146
[Regest 75] Luutgaert Houwer Jansz weduwe verklaart een rente van 40
schelling Hollands per jaar schuldig te zijn aan Rutgaer de hoedenmaker,
belend op haar huis en erf waarin zij woont in de Hannewittenstraat, belend ten
westen cramer, en ten oosten Heynric Pietersz.
Zie regest 113.
Marge
1557
Jan van der Myen weduwe.
Dorso
z.d.
Op Claes van Dams huis.147
TMD86. Noordzijde Papenstraat.148
[Regest 76] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Pieter Jansz van Lijmen
verklaarde schuldig te zijn aan Pieter Willemsz een rente van 1 pond hollands
per jaar, te betalen op Allerheiligen, verzekerd op zijn huis en erf waarin hij nu
woont op het Noordeinde, belend ten zuiden Phillips Dircksz, en ten noorden
Andries Jan Moenijnsz.
Marge
1557
De weduwe van Maerten de Zwart timmerman nu
Aelbrecht de Ridder
27-3-1585
Rente afgelost door Otto van Steensel.149
TMD195 Westzijde Noordeinde.150
[Regest 77] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Jan Ommeloep
verklaarde schuldig te zijn aan Huge Woest een rente van 5 pond 2 schelling
Hollands per jaar, te betalen Allerheiligen, verzekerd op zijn huis en erf waarin
hij nu woont aan de Delftweg, belend ten noorden Huge Woest, en ten zuiden
Jan Pijl.
De brief is gekomen van heer Pieter van Hoeren. De brief is gesplitst.
Zie regesten 78 en 79.
Marge
z.d.
Pieter van der Meer en zijn buurman.151
TMD864 Oostzijde Wagenstraat.152
[Regest 78] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Jan Ommeloep
verklaarde schuldig te zijn aan Huge Woest een rente van 3 pond 2 schelling
Hollands per jaar, te betalen Allerheiligen, verzekerd op zijn huis en erf waarin
hij nu woont aan de Delftweg, belend ten noorden Huge Woest, en ten zuiden
Pieter van der Meer.
Zie regesten 77, 79 en 444.
Marge
1557
Cornelis Zegersz vleeshouwer
1586
Joesep Jorisz timmerman
1629
Dirrick van Balleinende
Adam van Bleyswijck
Catharina van Dorenvelt, wonende te Amsterdam
1654
Mr.Joost van Leeuwen advocaat
Dorso
z.d.
Joost de leertouwer
Jan Boudinsz
Het huis van Dirck Adryaensz timmerman in het
Zuideinde.153
TMD864 Oostzijde Wagenstraat.154
[Regest 79] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Jan Ommeloep
verklaarde schuldig te zijn aan Huge Woest een rente van 40 schelling
Hollands per jaar, te betalen Allerheiligen, verzekerd op zijn huis en erf waarin
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11-5-1392

9-7-1392

9-8-1392

hij nu woont aan de Delftweg, belend ten noorden Vrederic Jansz, en ten
zuiden Jan Pijl.
Zie regesten 77, 78 en 444.
Marge
z.d.
Joest de leertouwer
Onderaan kopie
“Item dezen brief voirseid is doet ende Jacob van
Alkema heeft den eygendum den Heyligen Geest
gegeven totter afterheyning toe ende Jacob een
luttel van den erve afterof ghehouwen vrij”.
Marge kopie 1557
Cornelis voornoemd [=Zegersz vleeshouwer]
1586
Joesep Jorisz timmerman
1654
Mr.Joost van Leeuwen advocaat
Dorso
z.d.
Pieter Gerytsen
Dirick brouwer
Het huis van Dirck Adryaensz timmerman in het
Zuideinde.155
TMD864 Oostzijde Wagenstraat.156
[Regest 80] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Jan van Tol verklaarde
schuldig te zijn aan Jan Smit een rente van 5 pond Hollands per jaar, te betalen
op Meidag, verzekerd op zijn huis en erf in Heer Jan Riddersteeg op de hoek
aan de oostzijde van de straat, belend ten zuiden en westen de caseyde straet,
ten noorden Aernt Hughensz de timmerman, en ten oosten Mathijs Doedensz,
welk huis en erf hij van voornoemde Jan Smit tegen genoemde rente in erfhuur
heeft.
Marge
1557
Stijn Thonis van Stapels weduwe
1586
Stijn voornoemd
14/21-7-1599 Joseph Jorisz timmerman geeft aan de Heilige
Geest een rentebrief van 3 pond 15 schelling,
staande op een huis in het Zuideinde,
verschijnende Meidag, eerste termijn was 1-51599, ter vervanging van deze rente.
Dorso
z.d.
Jacob snijer
Alijt Claes Hieren
Op het huis van Jan van Stapel in de
Schoolstraat.157
TMD639A Oostzijde Schoolstraat.158
[Regest 81] “Up Zegher Lambrechtss huys ‘In de Roscam’ in de Hoechstraet”
Schepenen in Den Haag oorkonden 9 juli 1392 dat Griete Dircsdr verklaart
schuldig te zijn aan Claes die Muus een rente van 15 schelling per jaar,
verzekerd op haar huis en erf aan de westzijde van de Hogestraat, waar zij nu
ter tijd in woont, belend ten zuiden Willem havickier, en ten noorden Katerijn
Jacob Hamers weduwe.
Zie regest 541.
Marge
1557
Jan Clementsz bontwerker in de Roscam
1586
Jan Seppen lakenkoper
Dorso
z.d.
Jan Symonsz Roskam
Meyer
Dirc Potter bastaert.159
TMD34 Huis De Roskam, Westzijde Hoogstraat.160
[Regest 82] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Gheertruyt Witkijns
verklaarde schuldig te zijn aan de Heilige Geest een rente van 10 schelling
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29-9-1394

29-11-1394

Hollands per jaar, te betalen Voorschoter markt, verzekerd op haar huis en erf,
waarop zij nu woont in de Spuistraat, belend ten westen en ten noorden de weg,
ten oosten Jan Naghel, en ten westen Jan van Sande.
Zie regest 38.
Marge
1557
Pieters weduwe voornoemd [=Het huis van de
weduwe van Pieter Lenertsz]
1586
Jacob Jansz timmerman.161
TMD??? Noordzijde Spuistraat.162 Victor Kersing kon het perceel niet nader
lokaliseren. Misschien TMD795 of TMD796 Noordzijde Spuistraat. Ghertruyt
Witkiaens was namelijk in 1374 westbelender van TMD763 Zuidzijde
Achterom, zie regest 38.163 Of TMD797 Huis De Zalm Noordzijde Spuistraat,
waarvoor Clara Pietersdr in 1562 de Hofhuur betaalde???164 Ik kan het perceel
niet nader lokaliseren, ook niet met hulp van de TP1553.
[Regest 83] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Florys Claesz verklaarde
schuldig te zijn aan Gheryt Doedekijn Claesz van der Veet een rente van 27
schelling Hollands, te betalen op Valkenburger markt, verzekerd op zijn huis
en erf waarin hij nu woont op het zuideinde van het Spui aan de westzijde,
belend ten noorden Aernt Jan Teldersz, en ten zuiden Jan Foyensz.
Zie regest 388.
Marge
1557
Mr. Jan den Ouwen
1586
Jan Ariisz schuitvoeder
25-4-1611
De rente is afgelost
Dorso
z.d.
Op het huis van Pietter de Vriessen op het Spui
aan de westzijde over de brug
Jan Jansz
… Doede.165
TMD1053 Westzijde Spui.166
[Regest 84] Ghijsbrecht Hoecmansz en Clays Coliin langhe Dircxsz, schepenen
van Delft, oorkonden dat Jacob heer Airntsz in erfhuur heeft gegeven aan
Willem Amelgairsz derdalve gaarde erf in het zuideinde aan de Burgwal [in
Delft! RAvdSp], strekkende uit de Delft tot aan de veste, belend ten oosten
Wouter Dircxszs huis en erf, tegen betaling van een rente van 42 schelling
Hollands, helft op Heilige Mis en helft op Mei.
Zie regesten 179, 185 en 660.
Marge
1557
Pieter Sebastiaen
1586
Cornelis Adriaen Ijsbrants brouwer
1623
Jacob Adriaensz van Adrichem. Deze lost op een
niet aangegeven datum de rente af.167
[Regest 85] Gheryt Willemsz verklaart een rente van 4 pond Hollands per jaar
schuldig te zijn aan Jan Grawen, verzekerd op een huis en erf in de
Hannewittenstraat, belend ten oosten Enghel Pietersz, ten zuiden Gheryt de
bakker, ten westen Jan Grawe zelf, welk huis hij voor genoemde rente in huur
heeft van Jan Grawen.
Voor de memorie van Katrijn Willem Phillipsz
Marge
z.d.
Erfhuur
1557
Dirick Adriaensz eerste deurwaarder
1586
Adriaen Lesner procureur voor het Hof
1612
Isbrant van Groenesteyn
1628
Aelbrecht Capiteyn slotenmaker
Dorso
z.d.
Jan die Graeubber
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11-5-1395

13-5-1395

13-5-1395

13-5-1395

Dirc Aerntsz
Claes Ghijsbrechtsz bontwerker.168
TMD103 Zuidzijde Papestraat.169
[Regest 86] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Danel Stienwerpersz
verklaarde een jaarlijkse rente van 15 schelling Hollands per jaar, te betalen op
Mei, schuldig te zijn aan Jan Heynricxsz, verzekerd op een huis en erf in de Jan
Heynricxszstraat, belend ten zuiden Jan Ommeloep met een erf dat hij van
Aernt Jacobsz van den Damme overgenomen heeft en waarop hij zelf woont,
ten westen Pieter Willemsz en ten noorden Andries Moenijn. Dit erf had Aernt
Jacobsz in erfhuur van voornoemde Jan Heynricxsz en voornoemde Danel
heeft dit van hem overgenomen
Zie Onvolledige brief nr.29.
Marge
1557
De heer van Assendelft
Dorso
z.d.
Zwagertgens huis
Dirick Claisz van der Burch
Op het huis van de heer van Assendelft in de Jan
Hendrikstraat.170
TMD673.1 Westzijde Jan Hendrikstraat.171
[Regest 87] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Jan Ommeloep
verklaarde een jaarlijkse rente van 36 schelling Hollands per jaar, te betalen op
Mei, schuldig te zijn aan Jan Heynricxsz, verzekerd op een huis en erf in de Jan
Heynricxsstraat, belend ten zuiden Claes die koc, ten westen Pieter Willemsz,
en ten noorden Aernt Jacobsz. Dit erf heeft hij van voornoemde Jan Heynricxsz
voor voornoemde rente in erfhuur.
Zie regest 418.
Marge
1557
De heer van Assendelft
Dorso
z.d.
Willem Bouwelingen
Jacop doirpman
Op het huis van Willem van Rijn in de Jan
Hendrikstraat.172
TMD673.2 Westzijde Jan Hendrikstraat.173
[Regest 88] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Andries Jan Moenijnsz
verklaarde een jaarlijkse rente van 44 schelling Hollands per jaar, te betalen op
Mei, schuldig te zijn aan Jan Heynricxsz, verzekerd op een huis en erf in de Jan
Heynricxszstraat, belend ten zuiden Aechte Jacobsz, ten westen Pieter
Willemsz, en ten noorden Aechte Gherrytsdr. Dit erf heeft hij voor
voornoemde rente in erfhuur van voornoemde Jan Heynricxsz.
Marge
1557
Gerry van Geel
1587
Reym Geritsdr en Trijn Adriaensdr
1613
Jan Paeu bode en Cornelis Claesz
Dorso
z.d.
Op Pieter Gh[…] in de Jan Hendrikstraat.174
TMD671-TMD672 Westzijde Jan Hendrikstraat.175
[Regest 89] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Ghijsbrecht Jan
Moenijnsz verklaarde dat hij een jaarlijkse rente van 1 pond Hollands per jaar,
te betalen op Mei, schuldig is aan Jan Heynricxsz, verzekerd op een huis en erf
in de Jan Heynricxszstraat, belend ten noorden Aechte coman Geryts weduwe,
ten oosten en zuiden voornoemde Jan Heynricxsz. Dit erf heeft hij voor
voornoemde rente in erfhuur van voornoemde Jan Heynricxsz
Marge
1557
Jacop Coppier heer van Calslagen
..-10-1560
Afgelost door de weesmeesters van Den Haag.176
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24-12-1395

12-5-1397

24-7-1397

7-11-1397

24-2-1399

TMD658 Oostzijde Jan Hendrikstraat.177
[Regest 90] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Jan Neve verklaarde
schuldig te zijn aan Dirick Jansz een rente van 30 schelling Hollands, te betalen
op Kerstavond, verzekerd op zijn huis en erf waarop hij nu woont, bekend ten
zuiden en westen Katerijn Bartelmees Wouterszs weduwe, en ten noorden Alijt
Dirc Andrieszdr.
Zie regest 116.
Marge
1557
Adriaen Huygen van der Velde in “De Spiegel”
1586
Frans Thielmans Coninck
2-8-1589
Afgelost door Franchoys Thielmansz de Coninck
wonende in De Spiegel.178
TMD216 Huis De Spiegel westzijde Noordeinde.179
[Regest 91] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Dirck van der Woort
verklaarde schuldig te zijn aan Pieter Hughen zijn broeder een rente van 55
schelling Hollands per jaar, verzekerd op het huis en erf waar hij nu woont bij
de Korenmarkt, belend ten westen Aernt Smits erfgenamen, ten oosten Pieter
Yensz, en ten noorden en zuiden de kaseide straat
Marge
1557
Anthonis Aerntsz in ’t Paerdeken
23-5-1570
Afgelost door Jan Wolff, schepen van Den
Haag.180
TMD118 Huis Het Paerdeken, Noordzijde Korenmarkt.181
[Regest 92] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Bertelmees Willemsz
verklaarde schuldig te zijn aan Alijt Wolbrants een rente van 10 pond Hollands
per jaar, te betalen op Sint Jacobsdag apostel, verzekerd op zijn huis en erf
waarin hij nu woont, belend ten noorden Brabander, en ten zuiden Dirc
Snoeytgen Enghebrechts Witemanszsz.
Zie regesten 130 en 141.
Marge
1557
Mr. Jan den Ouwen in De Keizer
1587
Sebastiaen Aelbrechtsz in De Keizer
1613
Aelbrecht Sebastiaensz
1629
Dirrick Claesz Bort
3-5-1630
Rente is afgelost door Dirrick Claesz Bort
Dorso
z.d.
Op het huis van Jan Stapel De Keizer in de
Hoogstraat.182
TMD38 Huis De Keizer, Westzijde Hoogstraat.183
[Regest 93] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Ghijsbrecht Claesz
verklaarde schuldig te zijn aan Lijsbet Jans Grabben een rente van 3 pond
Hollands per jaar, te betalen Allerheiligendag, verzekerd op het huis en erf
waarin hij nu woont en waarin Ave Slaaplakens placht te wonen, belend ten
noorden Willem van Parijs, en ten zuiden Lijsbet Jans Grabben zelf, welk huis
en erf voornoemde Ghijsbrecht met de daarop staande rente heeft gekocht van
Lijsbet Jans Grabben.
Zie regest 224.
Marge
1557
Jan Woutersz duinmeier in De Bonte Hond
z.d.
De rente is afgelost door Isack Snewijns.184
TMD3 Huis De Bonte Hond, oostzijde Hoogstraat.185
[Regest 94] Aernt van Voirburch verklaart dat hij wegens koop schuldig is aan
Claes Pietersz een rente van 6 pond Hollands per jaar, te betalen op kerstavond,
staande op 14 morgen land, belend ten oosten de kinderen van Hubrecht van
der Werve, ten noorden mijns heren veen, ten westen Jan van Voirburch, en ten
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13-5-1399

16-9-1399

24-11-1399

zuiden Hubrecht Veermansz. Op verzoek bezegelt door Bertelmeeus Gardijnsz,
schout van Voorburg.
Zie regest 455.
Marge
1557
De kinderen van heer Jan van Duivenvoorde
voornoemd
1586
De erfgenamen van de vrouwe van Warmond
Dorso
Op 14 morgen land in Voorburg die toebehoren
aan mr.Jan van Duivenvoorde.186
[Regest 95] Claes Vranckensz verklaart een rente van 5 pond 5 schelling
Hollands per jaar schuldig te zijn aan Lijsbet Jans Gravven weduwe, verzekerd
op zijn huis en erf waar hij nu woont in de Hannewittenstraat, belend ten
oosten Abel Geryt, ten zuiden Aechte Backers, en ten westen heer Jacob
Goedsot.
Marge
1557
Geleyn Bartholmeusz snijder
1586
Jan Roelantsz pastijbakker
1616
Lambrecht Urbanus schrijnwerker
Dorso
z.d.
Tyman messenmaker
Jan Doensz
Jacob Willemsz bontwerker
Op het huis van Gaeleyn de snijder in de
Papestraat.187
TMD105 Huis Het Gouden Klaverblad, zuidzijde Papestraat.188
[Regest 96] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Jacop Jan bruwersz
verklaarde schuldig te zijn aan Diert Aernt Costerszsz een rente van 7 pond 5
schelling Hollands per jaar, te betalen op Valkenburger markt, verzekerd op
zijn huis en erf waarin hij nu woont aan de westzijde van de Delftweg, belend
ten zuiden Bartholomeus Claesz, Symoen van der Veen en Kerstant Roelensz,
ten noorden Dirck Aerntsz en Hughe Woest, en ten westen de laan, welk erf hij
van voornoemde Diert voor genoemde rente in erfhuur heeft. “Deze renten
comen van Dirck Hoochstraeten voor zijn ende zijn wijfs renten ende die
panghelinghe van den lande achter tclooster dat Ryelman Oem heeft”.
Zie regest 308.
Marge
1557
Jonge Geryt Jansz
29-10-1570 Nicolaes van der Wiele, rentmeester van de
exploiten, lost de rente af.189
TMD??? Westzijde Wagenstraat. Victor Kersing kon het perceel niet nader
lokaliseren.190 Ik kan dat ook niet.
[Regest 97] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Wouter Roelensz
verklaarde schuldig te zijn aan Aernt uter lardier een rente van 3 pond Hollands
per jaar, te betalen op Sint Maarten in de winter, verzekerd op zijn huis en erf
waarin hij nu woont aan de westzijde van het Spui, belend te zuiden voor
Trude Ruuschtgens, en ten noorden Trude Jacob Syoefmansz die brouster.
Zie regesten 195, 198 en 206.
Marge
1557
Heynric Govertsz bossemaicker
1586
Cornelis Diricxsz slotenmaker
1622
Tobias Gillisz koperslager
1691
De rente is afgelost
Dorso
z.d.
Willem Pietersz
1515
Jan Jacobsz
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12-3-1400

25-4-1400

13-5-1400

24-5-1401

27-12-1401

Op het huis van Dirck Jansz op het Spui aan de
westzijde.191

TMD1032 Westzijde Spui.192
[Regest 98] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Gheryt Woutersz
verklaarde schuldig te zijn aan Dirc Jacobsz een rente van 10 schelling
Hollands per jaar, te betalen op Sint Geertrudendag, verzekerd op het huis en
erf waarin hij nu woont aan de oostzijde van het Spui, belend ten noorden
Louwetgen Wouter Louwensz, ten oosten Gheryt Wiggher, en ten zuiden Claes
van der Veet.
Zie regest 600.
Marge
1557
Pieter Egelszs weduwe en is gekomen van Geryt
den Autrum
1586
Adriaen Does schipper
Dorso
z.d.
Otte timmerman
Op het huis van Gerryt Korstensz op het Spui aan
de oostzijde.193
194
TMD1083 Oostzijde Spui.
[Regest 99] Aernt van Dam, schout in het ambacht van Wassenaar, oorkondt
dat jonc Claes verklaarde te hebben verkocht aan Dirc Jansz van der Hoern een
rente van 1 pond Hollands per jaar, te betalen op mei[dag], verzekerd op 2½
morgen land in het voornoemde ambacht Wassenaar in ‘Haghebrooc’, belend
ten oosten Katrijn van Tedrode, ten zuiden voornoemde jonc Claes, ten westen
Floris van Stropenburch, en ten noorden strekt het aan de banwatering.195
[Regest 100] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Jan Claesz verklaarde
schuldig te zijn aan Claes Cobel een rente van 40 schelling Hollands per jaar,
te betalen op Meidag, verzekerd op zijn huis en erf waarin hij nu woont aan de
westzijde op het zuideinde van het Spui, belend ten zuiden Jan Hughensz, en
ten westen en noorden Jan Foyensz.
Marge
1557
Adriaen Cleyendr
1586
Lysbeth Cornelis weduwe
1616
Esau Andriesz
1691
De rente is afgelost.196
197
TMD1054 Westzijde Spui.
[Regest 101] Dierc Willem Oebrechtsz verklaart dat hij heeft verkocht aan
Balgher Jansz 5 hond land, gelegen in Eskamp, liggende gemene voor met
Florys Oebrechts kinderen, belend ten zuiden Enghebrecht Wermbrechtsz, ten
noorden en westen Claes die Muys, Floer Adamsz en Chise Aerntsz, en ten
oosten die Moerwech. Op verzoek bezegeld door Dierics zwager Berwout
Willemsz.
Dorso
z.d.
Vijf hond land in Escamp
Oost Moerweg
Margryt van Boven
Gecoght dem eygendom [onleesbaar] Bobel.198
Ergens in de Oost-Escampspolder.
[Regest 102] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Robbrecht Robbrechtsz
verklaarde dat hij een jaarlijkse rente van 3 pond schuldig is aan Winen Philips
Claesz, te betalen op Kerstmis, verzekerd op de woning die Pieter Jansz op het
eind van zijn leven placht te gebruiken, groot ongeveer 14 morgen, gelegen in
het westambacht van Den Haag in Zegbroek onder het duin, belend ten
noorden het duin, ten zuiden de banwatering die uit het meer komt lopen, ten
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12-6-1402

7-11-1402

30-4-1403

oosten Jan Coppijn Vranckensz en Jan Adaemsz. en ten westen Aernt Dircxsz
Zybrantsz stiefzoon; en nog verzekerd op zijn woning in het oostambacht van
Den Haag, groot ongeveer 9 morgen, die vroeger toebehoorde aan Gheryt
Deym, belend ten noorden het duin, ten oosten Dirck Jacobsz, ten zuiden
Ysebrant Philipsz, en ten westen Dammas Willemsz.
Zie regesten 31, 157, 160 en 253.
Dorso
z.d.
Op Ysbrant Jacopsz woning in het Westambacht
van Den Haag
Marge
1557
Cornelis [Mattheusz]
1586
de voornoemde meester Lenaert [Casembroot].199
Dit is de boerderij Berg en Daal.
[Regest 103] Anderies uter Voirt verklaart dat hij heeft verkocht aan Pieter
Hughen 11 hond 40 gaarden land in het Nieuweland van Zandambacht,
gemeen met Belie Coppert Meynsenszdr.
Marge
z.d.
Eigen land.200
[Regest 104] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Jan Coppijnsz
verklaarde schuldig te zijn aan de Heilige Geest van Den Haag een rente van
40 schelling Hollands per jaar, te betalen op Sint Maartensmis in de winter,
verzekerd op zijn huis en erf waarin hij nu woont in het Voorhout, belend ten
westen Claes die havickier, ten oosten Ghijskyn van der Horn ons liefs heren
barbier van Holland, en ten noorden de weg.
Marge
1557
Andries de smid op het Hof en is gekomen van
mr.Adam van Tesselen
1586
Meester Dirick van Leeuwen, raad van Holland
1613
De heer rekenmeester Crompvliet
Dorso
z.d.
Jan Coppijnsz
Willem bastaard van Zwieten
Jacob Aelbrechtsz de metselaar
Willem Dirxsz
Heynrijc van Zeelum
Op het huis van Willem van der Cruyssen in het
Voorhout.201
TMD1197 Noordzijde Voorhout.202 Zie voor deze lokalisering ook regest E-32.
De noordbelending is niet Het Voorhout maar de Denneweg!
[Regest 105] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Willem Cleypeth
verklaarde schuldig te zijn aan de Heilige Geest in Den Haag een rente van 4
pond Hollands per jaar, te betalen Meidag, verzekerd op zijn huis en erf aan de
Delftweg, belend ten noorden Harman Jansz, ten oosten Gerrit Wiggerslaan, en
ten zuiden Willem Cleypeth zelf, welk erf voornoemde Willem tegen
genoemde rente in erfhuur heeft van de Heilige Geestmeesters.
Marge
z.d.
Pieter Jacobsz en Jan van Stien
“Desen brief voirscreven wert oic vercoft in dier
tijt soe voirscreven staet bi den gerechte”.203
Ergens in de reeks TMD860-TMD861-TMD862-TMD863-TMD864-TMD865
Oostzijde Wagenstraat. De Gerrit Wiggerslaan liep volgens Victor Kersing ter
hoogte van deze nummers evenwijdig aan de Wagenstraat.204 Waarschijnlijk
TMD861. Zie de regesten 77-79 uit 1391, die betrekking hebben op TMD864.
De noordbelender van TMD864 was toen Huge Woest, met naar ik aanneem
TMD863. Het door Willem Cleypeth gehuurde perceel moet daar ten noorden
van hebben gelegen. Dit levert het volgende op. Zijn noordbelender Harmen
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30-4-1403

30-4-1403

4-6-1403

14-10-1403

Jansz komt op TMD860, het gehuurde perceel van Cleypeth is dan TMD861 en
Cleypeth zelf als zuidbelender plaats ik op TMD862. Alles onder voorbehoud
van splitsen en samenvoegen.
[Regest 106] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Yditgen van
Scerpenesse met haar gekoren voogd Willem Gheryt Dijnsz verklaarde
schuldig te zijn aan de Heilige Geest van Den Haag een rente van 45 schelling
Hollands per jaar, te betalen op Meidag, verzekerd op het haar huis en erf
waarop zij nu woont in het Westeinde tegenover heer Ghijskyns van
Diepenborch, belend ten oosten Jan Hendrikstraat, ten zuiden Jan Allaertsz, en
ten westen Jacob Mouwerijnsz, welk erf zij tegen genoemde rente van de
Heilige Geestmeesters in erfhuur heeft.
Zie Onvolledige Brief nr.4
Marge
1557
Dezelfde Jacob Jansz
1586
De dochter van heer Jan van Duivenvoorde, heer
van Warmond
1613
Mr.Cornelis Cocq.
Dorso
z.d.
Jacob Jan Claesz
Op het huis van Jacop Jansz wantsnijder op de
hoek van de Jan Hendrikstraat.205
TMD536 Zuidzijde Westeinde.206
[Regest 107] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Dirck Aerntsz de
riemslager verklaarde schuldig te zijn aan de Heilige Geest in Den Haag een
rente van 55 schelling Hollands per jaar, te betalen op meidag, verzekerd op
twee huizen en erven in de Molenstraat, belend ten westen heer Gephart van
Egmondt, en ten oosten heer Gherrit Jonysz [is dit Gerrit Jorisz? RAvdSp].
Zie regest 299.
Marge
1557
Habet […] ut supra [=Jan Fransz snijder en de
erfgenamen van Frans Oliviersz].207
TMD286 Noordzijde Molenstraat.208
[Regest 108] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Gheriit Reynersz
verklaarde schuldig te zijn aan Gheertruut Gheryts een rente van 5 pond
Hollands per jaar, te betalen mei, verzekerd op de helft van het huis en erf dat
hij gemeen heeft met zijn broer Aernt aan de oostzijde van de Hoogstraat,
belend ten noorden Claes smid, ten zuiden Dirc Jansz de schoenmaker, en ten
oosten de gracht.
Dorso
z.d.
In Den Buck
Gheertruud Gheryts Delf.209
TMD14 Huis In de Bok.210
[Regest 109] Willem van der Does, abt, en het gemeen convent van OLVklooster te Middelburg, geven consent aan de Heilige Geestmeesters van Den
Haag tot het stichten van een eeuwige kapelanie in de parochiekerk van Den
Haag met 16 pond Hollands inkomsten per jaar, te beleggen naar goedvinden
van ridder heer Gijskijn van Diepenburch, heer Jan Vos als cureit van Den
Haag en Jan Heynricxsz. Ten eerste zal Jacob Diricxsz daarmee worden
begeven en na zijn dood zullen de Heilige Geestmeesters met de parochiepaap
de kapelanie begeven met een wereldlijk priester in Den Haag woonachtig of in
Haagambacht geboren, en bij verschil van mening tussen de collatores zal de
abt van Middelburg de collatie hebben. De kapelaan al wekelijks drie missen
opdragen op verbeurte van 12 groten per mis voor de parochiepaap en de

Pagina 28 van 222 pagina’s
Dit document is afkomstig van www.hogenda.nl

Klik hier voor het totale register van Hogenda bronnen.

Regesten Heilige Geest

19-10-1403

8-11-1403

Heilige Geest gezamenlijk. In geval van nood mag een plaatsvervanger voor
hem waarnemen.211
Zie regesten 110 en 111.
[Regest 110] Notaris Gijsbert van Maerlo instrumenteert dat Pieter Potter en
Willem Gerdynsz, H.Geestmeesters van Den Haag, verklaren toestemming te
hebben van Willem van der Does, abt van het OLV-klooster te Middelburg tot
het stichten van een eeuwige vicarie van 3 missen in de St.Jacobs parochiekerk
in Den Haag, met 16 pond Hollands aan inkomsten per jaar, te beleggen met
goedvinden van ridder Gijskyn van Diepenburch, broeder Johannes Vos van
het Middelburges klooster als cureit van de kerk in Den Haag, en van Jan
Hendriksz. De jaarlijkse inkomsten zijn:
- 40 schelling Holland, verzekerd op 4 hond land, belend ten noorden Jan
Neve, ten zuiden Clara Pickels, ten oosten Philip Pieterman, en ten westen
de oude Deenwech [= Denneweg];
- 24 schelling Hollands, verzekerd op een huis en erf, belend ten westen het
Spui, ten noorden een weg, ten zuiden de erfgenamen van Willem van Stien;
- 3 pond Hollands, verzekerd op een huis en erf, belend ten oosten het
Noordeinde, ten zuiden Egidius de wever, ten westen Pieter Arnouts, en ten
noorden Philip Pieterman;
- 10 schelling Hollands, verzekerd op 4 hond land, belend ten westen Willem
Dirksz, ten oosten Johannes Bruyn met zijn rijstuin;
- 1 pond Hollands op een huis en erf in de Jan Hendrikstraat, belend ten
noorden Agatha, de weduwe van koopman Gerard, ten oosten en zuiden
genoemde Jan Hendriksz;
- 40 schelling Hollands, verzekerd op een huis en erf in de Jan Hendrikstraat,
belend ten zuiden koopman Florens, ten westen Agatha van den Veen met
haar kinderen, en ten noorden Willem Jan Wadaertsz;
- 31 schelling Hollands, verzekerd op een huis en erf in de Hannewittenstraat,
belend ten westen Katrijn Benyoens erfgenamen, en ten oosten Hendrik
snijder;
- 40 schelling Hollands, verzekerd op een huis en erf in de Spuistraat, belend
ten westen Dirk Hugo Geryt Dynsz, en ten oosten Aleyd Willemsdr,
weduwe van Jan Bruyn;
- 30 schelling, verzekerd op een huis en erf in de Spuistraat, belend ten
westen Jan Claes Kilreboorsz, en ten oosen Willem Dirksz wever.
De kapelanie wordt door de cureit van de kerk van Den Haag en de Heilige
Geestmeesters begeven aan een wereldlijk priester in Haagambacht geboren of
in Den Haag woonachtig, terwijl bij verschil van mening tussen de collatores
de begeving aan de abt van het Midderlburges klooster staat. De collatores
vragen de toesteming van de bisschop van Utrecht voor de begeving aan jacob
Dirks als eerste kapelaan, van deze kapelanie en de goedkeuring van hun
stichting. Getuigen zijn Jan Michielsz, cureit van de parochiekerk van
Middelburg, en mr.Bartholomeus Diederiksz, kanunnik.212
Zie regesten 109 en 111.
[Regest 111] Frederik (van Blankenheim), bisschop van Utrecht, geeft
zijngoedkeuring aan de stichting van en kapelanie in de parochiekerk van Den
Haag, zoals vermeld in de akten d.d. 14-10-1403 (reegst 109) en 19-10-1403
(regest 110). Hij stelt Jacob Dirks aan als eerste kapelaan van deze
kapelanie.213
Zie regesten 109 en 110.
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[Regest 112] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Kerstant die decker
verklaarde schuldig te zijn aan de Heilige Geest in Den Haag een rente van 30
schelling per jaar, verzekerd op een tuin in het Noordeinde aan de westzijde
van de straat, belend ten noorden Coenraet Bartoutsz die men Lemmel pleegt
te noemen, ten zuiden Jan Enghebrechtsz kinder, welke tuin aan de Heilige
Geest is besproken door Lyse Lemmels en door genoemde Kerstant tegen
genoemde rente in erfhuur van de Heilige geestmeester is gehuurd.
Zie regest 169.
In marge
[15]67
Lambrecht de timmerman
1586
Heyman Gillisz
13-5-1602
Heyman Gillisz lost de rente af
In dorso
[z.d.]
Herman Diricxsz
Jan van Eynde
Kerstgen decker
Up die wuewue van Heyntgen Coninxks huys iint
Noerteynde.214
Ik vermoed dat dit TMD182 is aan de westzijde van het Noordeinde. Zie
onderstaande uit de Hofboeken afkomstige informatie.
HB1458
Claesgen bontwerker in een poirt een groten tuyn
3 denier.215
[z.d.]
Omtrent 25 roeden
[z.d.]
Hoirt die wedewe ende 3 kinderen
HB1466
Bairte bontwercker een tuyn mit een poirt
1 denier.216
HB1512
Gherijt Meyssen de backer
3 denier.217
HB1562
Heinrick de Conincks wedewe
3 denier.218
Ter Meer Derval geeft dit laatste perceel het volgnummer
182.219
TMD182 Westzijde Noordeinde.220
[Regest 113] Claes Heynricxsz verklaart een rente van 40 schelling Hollands
per jaar schuldig te zijn aan Jan Gheritsz, verzekerd op de helftscheiding van
het huis, dat hij gemeen heeft met zijn zwager Roeltgen de zadelmaker, aan de
noordzijde van de Hannewittenstraat, belend ten westen Heynric Gijsbrechtsz
uten Wilghen de goudsmid, ten oosten jonge Florys Dovenoet.
Zie regest 75.
Marge
1586
Joesep Jorisz timmerman
Dorso
z.d.
Jorinc de duvel
Claes van Dams huis
Onderaan
z.d.
Deze brief is gekomen van heer Jan die Coninck
anders van Crimpen.221
TMD86 Noordzijde Papenstraat.222
[Regest 114] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Claes Smit verklaarde
schuldig te zijn aan Jan Gherritsz een rente van 12 pond Hollands per jaar, te
betalen op Sint Pontiaansdag, verzekerd op zijn huis en erf waarop hij nu
woont aan de oostzijde van de “Hogher straet”, belend ten noorden coman
Aernt en Meeus van Zonnen, ten oosten de gracht, en ten zuiden Aernt
Reynersz.
Marge
1557
Bastiaen Aelbrechtsz bakker in “Den Ancker”
1586
Sebastiaen Voetijn
1613
Claes Pietersz Bort.223
TMD13 Huis Het Anker oostzijde Hoogstraat.224
[Regest 115] Willem Deym Doedezoen verklaart 17-2-1405 aan Jan Spiegel te
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15-7-1405

12-12-1405

2-1-1406

24-1-1406

hebben verkocht een stuk land, belast met 2 schelling en 2 hoenders hofhuur,
gelegen in Haagambacht in het Zuidveen aan de nieuwe weg, belend ten oosten
Boekel Henricsz en de laan, ten zuiden de verkoper, ten westen Reyner
Sappels, en ten noorden de nieuwe weg; op verzoek van verkoper zegelt voor
hem Pieter van den Damme.225
Zie regest 427.
[Regest 116] Schepenen van Den Haag oorkonden dat zij hebben toegepacht
aan Jan die backer een rente van 30 schelling Hollands per jaar, te betalen op
Sint Jacob Apostel, welke rente zij verzekeren op het huis en erf waarin Jan
Neve de kok woont, belend ten zuiden en westen Willem van Brabant, ten
noorden Alijt Dirc Andrieszsdr.
Zie regest 90.226
TMD216 Huis De Spiegel Westzijde Noordeinde.227
[Regest 117] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Coenraet Hughensz van
den Campe verklaarde schuldig te zijn aan de Heilige Geest in Den Haag een
rente van 10 schelling Hollands per jaar, te betalen op Kerstavond, verzekerd
op het huis en erf waarop Loef Houdeniersz nu woont aan de oostzijde op het
zuideinde van het Spui, belend ten noorden genoemde Coenraet zelf, ten oosten
Jan Broeder met een stuk land, en ten zuiden voornoemde Coenraet zelf met
zijn raaptuin.
Zie regest 394.
Marge
1557
Jan de Loesse
1586
Simon Warboutsz lindewever
24-10-1614 Rente getransporteerd op Steven Snouck
Dorso
z.d.
Coenraet
Heynryc Jan Heynrixsz
Jan Bitgen
Jacob Dircxsz
Op het huis van Jan de Loessen op het Spui aan
de oostzijde.228
229
TMD1110 Oostzijde Spui.
[Regest 118] Willem Deym verklaart te hebben verkocht aan heer Jan
Lourensz, priester, 1½ morgen land die hij gemeen had met het land van Claes
Foyensz in het Haagambacht in het Zuidveen, belast met hofhuur, belend ten
noorden Jan Spiegel, ten oosten Jan Stugge van Scheveningen, ten zuiden De
Hoeve, en ten westen Reynier Sappelsz, welk land voornoemde Willem weer
van voornoemde heer Jan in huur heeft genomen voor 6 pond Hollands per
jaar, te betalen op Sint Catharinadag.
Zie regest 427.
Marge
z.d.
Claes Lourysz
Claes wielmakersdr.230
[Regest 119] Schepenen van Den Haag oorkonden dat … verklaarde schuldig
te zijn aan … een rente van 40 schelling Hollands per jaar, te betalen …,
verzekerd op zijn huis en erf waarin hij nu woont in de Venestraat, belend ten
zuiden meester Airnt … die …, ten westen Aechte backer, ten noorden … net
…soen. “Desen voirscreen brief is … vercoft int … XXX … was als
voirscreven staet”.
Er boven
z.d.
In de Venestraat.231
TMD??? Westzijde Venestraat.
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[Regest 120] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Danckert, die men
Zeeuwe pleegt te heten, verklaarde schuldig te zijn aan Willem Heynricxsz een
rente van 40 schelling Hollands per jaar, te betalen OLV Annunciatio,
verzekerd op zijn huis en erf waarin hij nu woont op de zuidoosthoek van de
Kerkstraat, belend ten zuiden en westen “de caseyde strate”, ten noorden en
oosten Willem heren Aelbrechtsz van der Wateringhe.
Marge (1)
z.d.
Jonge Jan Starken weduwe
Marge (2)
1557
Cornelis Willemsz timmerman
z.d.
Afgelost.232
TMD678, Noordzijde Vlamingstraat. In 1562 betaalde Cornelis Willemsz
timmerman de hofhuur voor dit perceel.233 Volgens de belendingen zou het
echter gaan om TMD676, het huis op de zuidoosthoek van de Kerkstraat, nu
geheten Schoolstraat.234 Ik denk aan splitsing van een perceel.
[Regest 121] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Floris Pietersz
verklaarde schuldig te zijn aan de Heilige Kerk in Den Haag een rente van 10
schelling Hollands, te betalen Meidag, verzekerd op zijn huis en erf waarin hij
nu woont in de Spuistraat aan de zuidzijde, belend ten westen de Heilige Geest
van Den Haag, ten oosten Staessyn trompener, ten zuiden Femeynse Dirk met
haar kinderen, welke rente Jan Tolsz heeft vermaakt aan de Heilige Kerk.
Marge
1557
Meester Nycasius Hanneman
z.d.
Afgelost door meester Nycasius, advocaat.235
TMD??? Zuidzijde Spuistraat. Ik kan dit huis niet nader thuisbrengen.
[Regest 122] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Pieter Willemsz
verklaarde schuldig te zijn aan Aernt van Dunen een rente van 25 schelling
Hollands per jaar, te betalen Voorschotenmarkt, verzekerd op zijn woning
waarin hij nu woont, groot ongeveer 9 morgen land in het Westambacht, die
vroeger toebehoorde aan Gerrit Aelwijnsz, belend ten westen, noorden en
oosten het klooster van der Lee en Willem Aernt Willemszs woning, en te
oosten ook de woning van Aernt Bruyn, en ten zuiden de Houtweg.
Zie de regesten 596 en 597.
Marge
1557
Lourys voornoemd.236
[Regest 123] Schepenen van Den Haag oorkonden dat zij hebben toegepacht
aan Geryt Claesz een rente van 4 schelling Hollands per jaar, te betalen
Voorschotenmarkt, evenals de andere rente waaruit deze als achterstallig is
gepacht, terwijl zij deze rente verzekeren op het huis en erf waarin Dirc
Stierman placht te wonen aan de westzijde van de Delfweg, belend ten zuiden
Jacob Hughensz, en ten noorden Aechte Dirc Stiermansz weduwe.
Marge
z.d.
Dirc voornoemd.237
TMD???, Westzijde Wagenstraat. Verder kom ik niet.
[Regest 124] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Heinric die Bruyn
verklaarde schuldig te zijn aan Willem havickier een rente van 5 pond Holland
per jaar, verzekerd op zijn huis en erf waarin hij nu woont in het Westeinde aan
de noordzijde van de holen wech, belend ten westen Willem Oudziersz en ten
noorden en oosten Dirc Hamer. [NB Ik concludeer dat de zuidbelending werd
gevormd door de holen wech. RAvdSp]
Marge
[z.d.]
Claes Govertsz.238
De ‘Holen wech’ is volgens mij de Hoflandseweg.
[Regest 125] Ijsbrant Philips verklaart voor schepenen van Den Haag dat hij
een rente van 4 pond Hollands per jaar schuldig is aan Dirk Jansz, te betalen op
Onze Vrouwen Lichtmis, verzekerd op de helftscheiding van 8 morgen land
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die hij met zijn kinderen gemeen heeft en waar hij op woont, staande in het
Noordveen over de watering, belend ten oosten zijn moeder Lijsbeth Philips,
ten zuiden Mathijs Doedensz, en ten westen en noorden zijn moeder
voornoemd.239
Zie de regesten 193 en 274.
Marge
1557
Willem Aerntsz met zijn evenknieën
1586
Cornelis Wyelant, procureur
De ontvanger Philips Doubleth
Door mij niet gelokaliseerd.
[Regest 126] Broeder Coenraet van Aken, prior, broeder Willem Bruynhaert,
leesmeester, broeder Martyn, subprior, en de gemene broeders van het klooster
der Prediker orde in Den Haag oorkonden dat zij op verzoek van Anne
Staelline, vrouwe van Kortckeyn -wegens haar gift van een goede kelk, een
misboek, een ornament en ander kostbaar kleinood aan het klooster- een
eeuwig jaartgetijde zullen houden voor haar, voor haar echtgenoot Claes van
Kortkeyn, Aleyt van Borsele, vrouwe van Cruyningen, en haar vrienden, op de
maandag na Divisio apostolorum met een gezongen vigilie van 9 lessen en
daags daarop een gezongen zielmis. Valt een heilige dag met 9 lessen op die
datum, dan wordt dit jaargetijde binnen drie dagen daarvoor of daarna
gehouden. Bij het eerste verzuim verbeurt het klooster 2 mark lodich zilver en
bij andermaals verzuim moeten de geschonken kleinodiën worden terug
gegeven of, indien het klooster de kostbaarheden ‘veranderd’ mocht hebben,
40 engelse nobel betalen.240
[Regest 127] Bartout Jacobsz, schout van Wassenaar, oorkondt dat Willem
Hughenzoon verklaart te hebben verkocht aan Claes Mouwerijnsz een
jaarlijkse rente van 3 pond Hollands te betalen op Sint Andreasdag, terwijl hij
deze rente verzekert op de woning waarin hij nu woont en op 9 morgen land
daarom heen, belend ten noorden mijn Genadigen Heer van Holland met zijn
wildernis, ten oosten Pieter Gobbelair, ten zuiden Aechte Dirc Hugenszs met
haar kinderen, en ten westen Jan Claesz.241
Zie regesten 267 en 375.
Volgens regest 375 betreft dit de Gheytmans woning in het ambacht van
Wassenaar.
[Regest 128] Jan Philipsz verklaart voor schepenen van Den Haag schuldig te
zijn aan Jan Aerntsz een rente van 30 schelling Hollands per jaar, te betalen op
H.Kerstavond, verzekerd op zijn woning, huis en erf, waarop hij nu woont,
groot omtrent 10 morgen land, gelegen ten westen van de kapel van
Eikenduinen, belend ten oosten de woning van Vranck Danelsz, ten zuiden
Pieter van der Veet, ten westen Jan Dircksz, en ten noorden Zijbrant
Oudziersz.242
Zie regest 296.
Marge
1557
Claes Maertszs weduwe
1586
Meester Dirick Herweyer, advocaat
Ik heb deze boerderij niet kunnen lokaliseren.
[Regest 129] Wigger, abt van het OLV klooster der Premonstratensers te
Middelburg, geeft toestemming aan Andele Stailline, weduwe van ridder
Nycolaes van Borselen, heer van Cortkene, om in de onder zijn patronaatsrecht
staande parochiekerk van Sint Jacob in Den Haag een altaar en daarop een
eeuwige kapelanie te stichten waarvan na haar dood hij het patronaatsrecht zal
hebben en de kapelaan een van Andeles verwanten of en geschikte inwoner van
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Den Haag zal zijn. Deze kapelaan zal op verzoek van Andele op dit altaar de
vroegmis mogen opdragen, terwijl hij verplicht is op zondag, woensdag en
vrijdag de derde mis op te dragen.243
Zie regesten 156, 159, 163, 164, 166, 172, 173, 174, 175 en 641.
[Regest 130] Schepenen van Den Haag oorkonden dat zij hebben toegepacht
aan Alijt Wolbrantsdr een rente van 35 schelling Hollands per jaar, te betalen
op Sint Jacobsdag Apostel, evenals de andere rente waarvan de schepenbrief
spreekt waaruit deze rente als achterstallig is gepacht, terwijl zij deze rente
verzekeren op het huis van Bartholomeeus Willemsz aan de westzijde van de
Hoogstraat, belend ten noorden Jan Roelensz, en ten zuiden Gherytgen de
kamerling van de burggraaf.
Zie regesten 92 en 141.244
TMD38 Huis De Keizer, Westzijde Hoogstraat.245
[Regest 131] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Willem Willemsz
verklaarde schuldig te zijn aan Engebrecht Wermbrechtsz een rente van 40
schelling Hollands per jaar, te betalen op Allerheiligen en Meidag, verzekerd
op een hofstede die hij van genoemde Engebrecht in huur heeft, belend ten
noorden heer Geend Joenysz, ten oosten en zuiden Katrijn Willem Kettendr, en
ten westen de heerstraat.
Zie Onvolledige brieven nr.26, Nr.27 en Nr.28.
Marge
1557
De kerk en wordt bewoond door de grafmaker.246
TMD422 Westzijde Torenstraat.
[Regest 132] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Copkyn metter mairsse
verklaarde schuldig te zijn aan de Heilige Geest van Den Haag een rente van 1
pond Hollands per jaar, te betalen op Sint Jacobsdag apostel, verzekerd op zijn
huis en erf in de Foysstraat, belend ten oosten Dirc Lambrechtsz, ten zuiden de
heerstraat, ten westen en noorden genoemde Copkyn zelf.
Marge
1557
Meester Pieter Wollebrantsz kanunnik
29-1-1473
Hierop gepacht 9 schelling 6 denier
18-11-1474 Nog erop gepacht 3 schelling 3 denier.247
TMD329, Noordzijde Nobelstraat.248
[Regest 133] Schepenen van Den Haag oorkonden dat zij hebben toegepacht
aan Pieter Jacops een rente van 16 schelling Hollands per jaar, te betalen op
Sint Catharinadag, evenals de andere rente waarvan de schepenbrief spreekt
waaruit deze rente als achterstallig is gepacht, terwijl zij deze rente
verzekerden op het huis en erf waarin Willem Blanckaertsz vroeger woonde
aan de oostzijde van het Spui, belend ten noorden Pieter van Coelen, ten oosten
en zuiden het huis en erf waarin Coenraet van Camp placht te wonen.
Marge
1557
Pieter Huybrechtsz deurwaarder
22-12-1566 De rente is afgelost.249
TMD1075 Oostzijde Spui.250
[Regest 134] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Jan Hughensz
verklaarde schuldig te zijn aan Pieter van Coelen een rente van 40 schelling
Hollands per jaar, te betalen op Mei, verzekerd op een huis en erf aan de
oostzijde van het Spui, belend ten noorden Dirc van Veen, ten zuiden Willem
Blanckertsz, en ten oosten Bertolmees Ghardijnsz, Heynric Jansz en Symon
Gherytsz gezamenderhand.
Zie regest 208.
Marge
1557
Adriaen Geryt Joosten
1586
Jonge Jan van Abbekerck schipper
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Kalletgen
Jan Willemsz snijder
Op het huis van Berber van Gelden op het Spui
aan de oostzijde bij de brug.251
TMD1097? of TMD1099? Oostzijde Spui.252
[Regest 135] Schepenen van Den Haag oorkonden dat jonghe Jan van
Montfoirde verklaarde schuldig te zijn aan Michiel Pietersz t.b.v. de Heilige
Geest een rente van 36 schelling Hollands per jaar, te betalen Mei, verzekerd
op een huis en erf, belend ten westen Jacob Symonsz, ten oosten de Heilige
Geest, ten zuiden Heyn Loeff, en ten noorden de heerstraat.
Marge
1557
Adriaen Aerntsz lindewever
1613
Jacob Thoenissen timmerman.253
TMD837? Zuidzijde Spuistraat.254
[Regest 136] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Pieter mandenmaker
verklaarde schuldig te zijn aan Gerrit Wissensz een rente van 34 schelling
Hollands per jaar, te betalen meidag, verzekerd op zijn huis en erf waarin hij nu
woont, aan de noordzijde van de Spuistraat, belend ten westen Jacop leidekker,
ten noorden Hille Hughe Huge Aerntsz, en ten oosten Heyntgen van Leyden.
Zie regesten 71 en 349.
Marge
1557
De erfgenaam van Aeltgen van Dam
1586
Heinrick van Stapel
1613
Pieter Pietersz brouman
1623
Philips Cornelisz bakker.255
TMD800 Noordzijde Spuistraat.256
[Regest 137] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Jan van der Halle
verklaarde schuldig te zijn aan Engebrecht Wermbrechtsz een rente van 30
schelling Hollands per jaar, te betalen Sint Pietersdag ingaande oogst,
verzekerd op zijn huis en erf waarin hij nu woont, belend ten zuiden Claes
Rijck, ten westen Claes Hofdijck, ten noorden grote Griet, en ten oosten de
heerstraat.
Marge
1557
Joost Jacobsz procureur en het is zijn kantoor
1576
Gerit van Oerssen procureur
1613
De weduwe van procureur Rhijn.257
TMD202 Westzijde Noordeinde.258
[Regest 138] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Wermbrecht Willemsz
verklaarde schuldig te zijn aan Jan Holle die coster een rente van 8 pond
Hollands per jaar, te betalen op Sint Laurens en op Sint Lambrecht, verzekerd
op de woning van Willem Wermbrechtsz in het Westambacht van Die Haghe,
groot 17 morgen land met huis en boom, belend ten oosten Pieter Cobels
woning, ten zuiden Jan Gherritsz, Pieter Willemsz en Huuch Heymanszs
woning, ten westen Claes Aerntsz en Pieter Hughensz, en ten noorden Dirck
Maechs woning, Fye Jacob Jansz en Claes Steffensz. Verder nog verzekerd op
3 morgen 2 hond, belend ten oosten Claes Aerntsz en Pieter Hugensz, ten
zuiden Claes Aerntsz en Pieter Willemsz, ten westen de Leyweg, en ten
noorden Aernt die Bruynen woning ‘upten stien’.
Zie regest 210.
Marge
1557
Pouwels Jacobsz Boll.259
Dorso

13-5-1412

25-5-1413

31-7-1413

1-8-1413

1613
z.d.
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7-9-1414

31-10-1414

20-2-1415

Dit is Rustenburg. Zie mijn artikel R.A. van der Spiegel, ‘De Haagse boerderij
Rustenburg en haar eigenaren’, 175-183 in D.Landheer en J.Kodde eds., Liber
Amicorum Anneke Landheer-Roelants (Den Haag 2006).
[Regest 139] Schepenen van Den Haag oorkonden dat zij hebben toegepacht
aan Aechte van den Veen een rente van 22 schelling Hollands per jaar,
verzekerd op de helft van het huis dat gemeenschappelijk eigendom is van
Gillis en Jan, Jan Roelenszs kinderen, gelegen aan de westzijde van de
Hoogstraat, belend ten zuiden en westen Bartholomeus Willemsz, ten noorden
Aernt Coeck, wegens een schuld van Jan Jansz voornoemd aan Aechte
voornoemd.
Marge
1567
Barber Muys weduwe van Adriaen Ewoutsz
[15]64
Joh. Van Ryell
5-11-1568
Afgelost door Jan van Riel.260
TMD37 Huis De Zwaan, Westzijde Hoogstraat.261
[Regest 140] Schepenen van Den Haag oorkonden dat jonge Jan van
Montfoorde wielmaker verklaarde schuldig te zijn aan Bertelmees uten
Willighen een rente van 20 schelling Hollands per jaar, te betalen op Bamis,
verzekerd op een huis en erf in het Zuideinde aan de Delfweg, belend ten
noorden Jacop Zymonsz, ten oosten Pieter Gherritsz, ten zuiden Heyn Loef, en
ten westen de heerstraat.
Zie regesten 300, 309 en 377.
Marge (1)
z.d.
Aelbrecht Phillepsz de metselaar
Marge (2)
1557
Ut Supra [=Mr.Aernt hoefsmid. Zie regest 300]
1586
Cornelis Sybrant glasmaker.262
TMD842 Oostzijde Wagenstraat.263
[Regest 141] Schepenen van Den Haag oorkonden dat zij hebben toegepacht
aan Zoete Hugen een rente van 56 schelling Hollands per jaar, te betalen op
Sint Jacobsdag Apostel, evenals de andere rente waarvan de schepenbrief
spreekt waaruit deze rente als achterstallig is gepacht, terwijl zij deze rente
verzekeren op het huis van Bartholomeeus Willemsz aan de westzijde van de
Hoogstraat, belend ten zuiden Brechte Louwen weduwe, en ten noorden Gillis
en Jan Jan Roelenszs kinderen.
Zie regesten 92 en 130
Dorso
z.d.
Dirc Heinricsz
Bertelmees Willemsz
Nu Jan den Ouwen
Op het huis van Jan van Stapel De Keizer in de
Hoogstraat.264
TMD38 Huis De Keizer, Westzijde Hoogstraat.265
[Regest 142] Schepenen van Den Haag oorkonden dat zij hebben toegepacht
aan Katrijn Pieters van Coelen weduwe een rente van 46 schelling per jaar,
verzekerd op de helft van het huis en erf dat Gillis Jan Roelenszsz met zijn
broeder Jan gemeen heeft, gelegen aan de westzijde van de Hoogstraat, belend
ten zuiden en westen Bertholmees Willemsz, en ten noorden Aernt Coock en
de heerstraat. De toepachting geschiedde wegens een schuldvordering i.v.m. de
koop van laken die Symons Gerritsz sprekende had op Gillis voornoemd en
had overgedragen aan zijn zuster Katrijn, voornoemd.
Marge
z.d.
Gelost door Jan van Riel.266
Zie regesten 162 en 505.
TMD37 Huis De Zwaan, Westzijde Hoogstraat.267

Pagina 36 van 222 pagina’s
Dit document is afkomstig van www.hogenda.nl

Klik hier voor het totale register van Hogenda bronnen.

Regesten Heilige Geest
11-2-1416

11-3-1416

20-5-1416

11-6-1416

[Regest 143] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Heynrick Dircksz
verklaarde schuldig te zijn aan Jan Aelbrechtsz een rente van 4 pond hollands
per jaar, te betalen Meidag, verzekerd op zijn huis en erf in de Venestraat aan
de westzijde, belend ten noorden Pieter Jacopsz, ten zuiden Pieter Obrecht, en
ten westen Ghijsgen viscoper.
Zie regesten 225 en 603.
Marge (1)
z.d.
Willem van Tey…
z.d.
Hiervan zijn 2 pond afgelost. De andere twee
pond mag men lossen met voor elk pond 12
Bourg. Schilden en 12 witte penningen ‘die heeft
die Heilighe Geest dairvoir betaelt Dammas van
Brabant’
Marge (2)
1557
Steven Cornelisz schoenmaker
20-3-1583
Afgelost door Annegen Stevens, de dochter van
Steven Cornelisz
Buitenkant
z.d.
Ik Jan Aelbrechtsz verklaart dat de helft van deze
brief is afgelost voor 24 pond Hollands
Onderaan
z.d.
Hiervan zijn 2 pond afgelost. De andere twee
pond mag men lossen met voor elk pond 12
Bourg. Schilden en 12 witte penningen ‘die heeft
die Heilighe Geest dairvoir betaelt Dammas van
Brabant’.268
TMD601 Westzijde Venestraat.269
[Regest 144] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Jan Jacopsz verklaarde
schuldig te zijn aan Dirck Pietersz een rente van 20 schelling Hollands per jaar,
te betalen Sint Gregorius, verzekerd op zij huis en erf waarop hij nu woont in
het Westeinde, belend ten oosten Henrick Tyelmansz, ten westen Henrik die
wever, ten noorden Henrick Jans, en ten zuiden de banweg.
Zie regesten 364 en 365.
Marge
1557
Adriaen Korssen
1586
Pieter Jacobsz molenaer.270
TMD489 Noordzijde Westeinde.271
[Regest 145] Backer Jacobsz verklaart een rente van 4 pond 4 schelling
Hollands per jaar schuldig te zijn aan Jacop Aerntsz t.b.v. de H.Geest,
verzekerd op zijn huis en erf in de Papestraat, belend ten oosten Hannyn
schoenmaker, ten westen Pouwels Gillisz, ten noorden Ghyct, en ten zuiden de
heerstraat.
Zie regest 51.
Marge
1557
Jan Diricxsz slotenmaker
1586
Willem Heinricxsz kapitein
1613
Karel Koernarts.272
TMD91 Noordzijde Papenstraat.273
[Regest 146] Schepenen van Den Haag oorkonden dat zij hebben toegepacht
aan Willem Hey een rente van 24 schelling Hollands per jaar, verzekerd op de
helft van een huis en erf dat gemeenschappelijk eigendom is van Jan Jan
Roelenszsz en diens broer Gillis, gelegen aan de westzijde van de Hoogstraat,
belend ten zuiden en westen Berthelmees Willemszs kinderen, en ten noorden
Aernt Koeck en de steeg die daarachter loopt.
Zie regesten 162 en 505.
Marge
z.d.
Gelost door Jan van Riel.274
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TMD37 Huis De Zwaan, Westzijde Hoogstraat.275
[Regest 147] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Willem van Maeslant
verklaarde schuldig te zijn aan Wolbrant Aerntsz een rente van 40 schelling
Hollands per jaar, te betalen op Kerstavond, verzekerd op zijn huis en erf waar
hij nu woont, gelegen op het Spui aan de westzijde van de vaart, belend ten
zuiden vooraan Heynric Busenbocht en achteraan …, ten westen Pieter
Dircxsz, en ten noorden vooraan Cuper en achteraan de heerstraat.
Zie regest 282.
Marge
1557
Cornelis de coman en Pieter Jacobsz Passer
Dorso
z.d.
Reynier Jansz wagenmaker
Jacob Jacob Pauwelz
Michiel Jacobsz en comen Meyns huis op het
Spui aan de westzijde.276
TMD??? Westzijde Spui.
[Regest 148] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Margriete Last weduwe
met haar gekoren voogd Pieter Tol verklaarde schuldig te zijn aan haar zuster
Heyl Jacobsdr een rente van 20 schelling Hollands per jaar, te betalen Sint Jan
Midzomer, verzekerd op een huis en erf aan de noordzijde van de Molenstraat,
belend ten westen en noorden Machteld Beyers weduwe, en ten oosten Pieter
Tol.
Bovenaan
z.d.
De Molenstraat
Marge
1557
Jop Heynricxsz snijder
1586
Abram Claessen kleermaker
1623
Heyndrick Montus zilversmid
Dorso
z.d.
Andries Pijl
Maryekin
Claes van Keten
Geeryt Allaeertsz timmerman
Op het huis van Jan Claesz de bode in de
Molenstraat.277
TMD291???, Noordzijde Molenstraat.278 Of TMD290? Zie daarvoor verder op
regesten 311 en 319.
[Regest 149] Schepenen van Den Haag oorkonden dat zij hebben toegepacht
aan Gillis schoenmaker een rente van 9 schelling Hollands, te betalen op Sint
Maarten Translatio, terwijl zij deze rente verzekeren op de kamers en en het erf
van Jan Gillisz aan de noordzijde van de kerk, wegens diens schuld aan Gillis
de schoenmaker, belend ten westen Martyn wantensnijder en Floris van Tol,
ten noorden Wouter Dammaesz, en ten oosten en zuiden de heerstraat.
Marge
1557
Pieter voornoemd moeder tot Amersfoort [Dit is
de lakenkoper Pieter Anthonisz. Zie regest
HG321. RAvdSp]
1569
Afgelost.279
TMD442, Noordzijde Kerkhof.280
NB Dit moet TMD442 zijn omdat bij deze akte en die uit 1448 (regest
HG321), zie hieronder, Pieter Anthonisz lakenkoper de rente betaald, naast
natuurlijk de locatie.281 Ik concludeer ook dat TMD442 is samengesteld uit
twee voorgaande erven. De akte uit 1417 betreft de oostelijke helft, die uit
1448 de westelijke helft.
[Regest 150] Schepenen van Den Haag oorkonden dat zij hebben toegepacht
aan Machtelt Scouten een rente van 7 schelling Hollands per jaar, verzekerd op
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de helft van een huis en erf dat gemeenschappelijk eigendom is van Jan Jan
Roelenszsz en diens broer Gillis, gelegen aan de westzijde van de Hoogstraat,
belend ten zuiden en westen Berthelmees Willemszs kinderen, en ten noorden
Aernt Koeck en de steeg die daarachter loopt.
Zie regesten 162 en 505.
Marge
z.d.
Gelost door Jan van Riel.282
TMD37 Huis De Zwaan, Westzijde Hoogstraat.283
[Regest 151] Schepenen van Den Haag oorkonden dat zij hebben toegepacht
aan Machtelt Scouten een rente van 8 schelling Hollands per jaar, verzekerd op
de helft van een huis en erf dat gemeenschappelijk eigendom is van Jan Jan
Roelenszsz en diens broer Gillis, gelegen aan de westzijde van de Hoogstraat,
belend ten zuiden en westen Berthelmees Willemszs kinderen, en ten noorden
Aernt Koeck en de steeg die daarachter loopt.
Zie regesten 162 en 505.
Marge
z.d.
Gelost door Jan van Riel.284
TMD37 Huis De Zwaan, Westzijde Hoogstraat.285
[Regest 152] Alijt Philips Pietermanszdr verklaart met haar echtgenoot Willem
van Lengel te hebben verkocht aan de Heilige Geest in Den Haag 5½ hond
land in Escamp gemen voor en aarde met de Heilige Geest, welk land zij als
morgengave had gehad van wijlen haar eerste man Geryt Deym.286
[Regest 153] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Jan Smit Dirksz
verklaarde schuldig te zijn aan de H.Geest in Den Haag een rente van 9 pond
Hollands per jaar, te betalen op Sint Lambrechtsdag, verzekerd op 8 hond land
gelegen bezuiden Den Haag bij St.Anthonisbrug, belend ten noorden de
banwatering, ten zuiden Jan van Sandwijck, ten westen de laan en ten oosten
de banweg, tegen welke rente voornoemde Jan het stuk land in erfhuur heeft.
Marge
z.d.
Jacob [weggevallen in beschadigde akte].287
[Regest 154] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Claes Louwerijsz
verklaarde schuldig te zijn aan Claes die Buyser een rente van 30 schelling
Hollands per jaar, te betalen meidag, verzekerd op zijn huis en erf in het
Westeinde, belend ten oosten en noorden voornoemde Claes die buyser, ten
westen Coptgen die zager, en ten zuiden de banwech.
Zie regest 199.
Marge
1557
Huybrecht Claesz
1584
Afgelost door Geerit Doedesz Medenblick.288
TMD481 Noordzijde Westeinde.289
[Regest 155] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Dirc Woutersz
verklaarde schuldig te zijn aan Jan Aelbrecht een rente van 20 schelling
hollands per jaar, te betalen Meidag, verzekerd op een huis en erf op de Geest
‘voor des prochypapen’, belend ten oosten Zwagertgen en Floris van Backum,
en ten westen, noorden en zuiden de banweg.
Zie regesten 213 en 396.
Marge
1557
Cornelis Sandelin weduwe en Dirick die lierman
z.d.
“Bij de weduwe van Cornelis Sandelin den
Heilige Geest getransporteert den eygendom van
de hypoteecke in betaelingen van de hooftsomme
van dese rente ende die verlope rente van dien.
Ergo hier desen brieff geroyeert ende den
originalen gelevert die weduwe Sandelijns
voorseid”.290
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TMD308? en/of TMD309?, Zuidzijde Hofsteegje.291 Met enige twijfel, deze
percelen hebben tezamen ten noorden en westen een banweg maar ten zuiden
niet op de kaart bij Ter Meer Derval. TMD307 aan de Noordzijde van het
Hofsteegje voldoet wel aan deze belendingen. Ter Meer Derval plaatst daar de
weduwe van Steven Gijsbrechtsz met het huis Het Hutje. Mogelijk klopt zijn
identificatie niet.
[Regest 156] Willem Ghisensz, Clewairt Phillipsz en Jacob Heyne Lievensz,
schepenen van Zierikzee, oorkonden dat Beyer van Voxdael heeft verkocht en
opgedragen aan Anna Stalinne, vrouw van Cortkene, 16 gemeten land in
Sonnemare binnen deze landgemerken, ten oosten de vrone Pieter Zwane
Mannairtsz en Hallinc Lemsz, ten zuiden de dijk van Noortgoude en Willem
Ghijsensz, ten westen de heerweg en Willem Ghijsensz, en ten noorden Willem
Ghisensz.292
Zie regesten 129, 159, 163, 164, 166, 172, 173, 174, 175 en 641.
[Regest 157] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Heinric Robbrechtsz
verklaarde dat hij een rente van 6 pond Hollands schuldig is aan Jan Hol, te
betalen op Valkenburger markt, verzekerd op zijn woning in het westambacht,
groot ongeveer 13 morgen, belend ten noorden de wildernis, ten oosten en
zuiden Jacob Claesz met zijn moeder ‘meen’, en ten westen Aernt Dircsz.
Zie regesten 32, 102, 160 en 253.
Dorso
z.d.
Gerrit Lam
Op Ysbrant Jacopsz woning in het Westambacht
van Den Haag
Marge
1557
Cornelis Mattheusz
1586
Meester Lenaert Casembroot.293
Dit is de boerderij Berg en Daal.
[Regest 158] Gerrit Jansz en Claes van Dam met zijn broers en zusters
verklaren dat zij hebben verkocht aan Pieter Diricsz ongeveer 2 morgen land
bijnoordenhout, noord van de watering uit de woning van Dirick Jacobsz, die
Aernt Marck nu gebruikt, belend ten westen Geryt Dirck Demsz, en ten oosten
Jan Croeck, belast met 2 schelling, 2 hoenders en de offerpenning die de
burggraaf daarop sprekende heeft.294
[Regest 159] Wigger, abt van het OLV-klooster der Praemonstratensers te
Middelburg, geeft toestemming aan Anne Stalinne, weduwe van ridder
Nicolaas van Borselen, heer van Cortkene, om in de onder zijn patronaatsrecht
staande parochiekerk van sint Jacob in Den Haag op het door haar zelf
gestichte altaa van Sinte Anna een eeuwige kapelanie te stichten waarvan zij
levenslang het patronaatsrecht zl hebben. Na haar dood zal haar kamerheer en
commensaal Johannes van oesterland dit reht uitoefenen en na deisn overlijden
zullen de cureit en kerkmeesters van genoemde kerk en de Heilige
Geestmeesters ban Den Haag eenstemmig de collatie hebben. Bij verschil van
mening zal de collatie toevallen aan genoemde abt. Anne zelf mag elke
geschikte geestelijke aanwijzen, maar haar rechtsopvolgers alleen een seculiere
geestelijke die in Den Haag woonachtig is. De priester zal op maandag,
dinsdag, donderdag en zaterdag de mis opdragen en na afloop daarvan bij
Annes graf een Miserere mei Deus en de de profundis lezen.295
Zie regesten 129, 156, 163, 164, 166, 172, 173, 174, 175 en 641.
[Regest 160] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Heinric Robbrechtsz
verklaarde dat hij een rente van 4 pond 16 schelling 8 penning Hollands
schuldig is aan Jan Hol, te betalen op Valkenburger markt verzekerd op zijn
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woning in het westambacht, groot ongeveer 13 morgen, belend ten noorden de
wildernis, ten oosten en zuiden Jacob Claesz met zijn moeder gemeen, en ten
westen Aernt Dircsz.
Zie regesten 31, 102, 157 en 253.
Dorso
z.d.
Op Ysbrant Jacopsz woning bewesten Den Haag.
Marge
1557
Cornelis Mattheusz
1586
Meester Lenaert Casembroot.296
Dit is de boerderij Berg en Daal.
[Regest 161] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Kerstant de dekker
verklaarde schuldig te zijn aan Jan Aernt t.b.v. de Heilige Geest een rente van 1
pond Hollands per jaar, te betalen Meidag, verzekerd op zijn huis en erf in het
Noordeinde, belend ten noorden en zuiden genoemde Kerstant, ten westen
Danel platijnmaker, en ten oosten de heerstraat.
Zie regest 483.
Marge
1557
Jan Clickert wagenaar in De Kogge
1586
Cornelis Pietersz wielmaker.297
TMD221 of TMD222 (De Kogge), westzijde Noordeinde.298
[Regest 162] Heilige Geestmeesters in Den Haag oorkonden dat Engel
Pietersz, in leven schout van Den Haag, heeft gegeven aan de Heilige Geest
een losrente van 20 pond 4 schelling per jaar, met schepenbrieven als volgt:
- 53 schelling op Gillys Jan Roelenszszs huis in de Hoogstraat met 3
schepenbrieven;
- 54 schelling op idem met 2 schepenbrieven;
- 42 schelling op Pieter Potters huis waarin hij nu woont met 4
schepenbrieven;
- 4 pond op Jan Symon valkenaars huis in het Voorhout;
- 1 pond op Jan Dircxszs land;
- 1 pond op Trude Ruuschen huis;
- 40 schelling op Kerstgen Barbiers huis;
- 16 schelling op Willem Blanckertszs huis op het Spui;
- 9 schelling op Jan Gillyszs kamers;
- 30 schelling op Gijstgen Zalms huis;
- 2 pond op Louwerijs wagenaars huis.
Dirc Claesz, Jan Dirxsz, Dirc Ijsebrantsz en Gijstgen bottelgier, Heilige
Geestmeesters, zullen ten eeuwige dage een priester betalen om wekelijks op
maandag, woensdag en vrijdag voor Engels ziel een mis en daarna met een
kwispel wijwater bij Engels graf een Miserere, een de Profundis en een collecte
voor de overledenden te lezen. Bij Engels jaargetijde, op zondag en maandag
voor Sinte Maria Magdalenadag te houden met een zingende vigilie van 9
lessen en een zingende mis van requiem op verbeurte van 15 pond per jaar, zal
men ook zijn gezin gedenken en na de mis zal de priester een Pater noster voor
levenden en doden en zal de parochiepaap op Engels graf een Miserere en een
De Profundis en een collecte voor de overledenen lezen. Op verzoek zegelen
heer Jan Jacobsz, kanunnik van het OLV-klooster in Middelburg, cureit in Den
Haag, en de gemene schepenen van Den Haag.299
Zie de regesten 333 en 334 (bovenstaande akte is getransfigeerd door deze
akten).
Zie ook de regesten 139, 142, 145, 150, 151, 165, 222, 561.
[Regest 163] Notaris Berthold Nicolay instrumenteert dat Anna/Andele
Stalinne, weduwe van ridder Nicolaas van Borselen, heer van Cortkene, en
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woonachtig in Den Haag, verklaarde naast de kapelanie op het door haar
gestichte altaar van Sint Anna in de Sint Jacobskerk waarvan Gerard Jansz
rector is, een tweede kapelanie op datzelfde altaar te willen stichten en hiervoor
16 gemeten lands in Sonnemare bij Zierikzee geeft die zij van Beyer van
Voxdael heeft gekocht, welke acte d.d. 6-9-1419 [regest 156] hier wordt
geïnsereerd. Genoemde Gerard Jansz zal levenslang ook deze kapelanie
bedienen maar zijn opvolgers niet. Na Annes dood zal haar commensaal
Johannes van Oosterland de collatie hebben en na diens dood de cureit met de
kerkmeesters van de Sint Jacobskerk en de Heilige Geestmeesters –mits
unaniem- terwijl bij verschil van mening de collatie zal toevallen aan de abt
van het Onze Lieve Vrouwenklooster te Middelburg. De aangewezen priester
zal 4 missen per week opdragen: op maandag de 3e mis, op dinsdag, donderdag
en zaterdag op een overeenkomstige tijd -de mis van Sint Jacob niet
meegerekend- op verbeurte van 8 groten per mis (te delen door de kerkfabriek
en de Heilige Geestmeesters), terwijl hij na elke mis bij Andeles graf een
miserere mei deus, een de profundis en een collecte voor de overledenen moet
lezen. Als getuigen treden op Willem Boudewijn Coster, Hendrik Andreasz
van Geervliet, priesters, en Johan van Oosterland.300
Zie regesten 129, 156, 159, 164, 166, 172, 173, 174, 175 en 641.
[Regest 164] Frederik van Blankenheim, bisschop van Utrecht, geft zijn
goedkeuring aan de stichting van een tweede kapelanie door Anne/Andele
Stalinne, weduwe van ridder Nicolaas van Borselen, en instirueert Gerard Jansz
als kapelaan.301
Zie regesten 129, 156, 159, 163, 166, 172, 173, 174, 175 en 641.
[Regest 165] Notaris Berthold Nicolay instrumenteert dat Johannes Dirksz van
wege en Dirk Nicolaasz Ommeloop carnifex, Heilige Geestmeesters van de
parochiekerk van Den Haag, verklaren dat Engel Pietersz, in leven schout van
Den Haag, bij testament 12 pond Hollands heeft gegeven voor 3 missen op het
altaar van de Heilige Geest in genoemde parochiekerk voor hemzelf en zijn
weldoeners, elke maanda, woensdag en zaterdag op te dragen en om na elke
mis met de wijwaterkwast bij het graf een miserere mei deus en een de
profundis met een collecte voor de overledenen te lezen. Als colators
verklaarden de Heilige Geestmeesters Jacob Schout hiervoor als priester te
hebben herkozen, die bij wettige verhindering de mis op een andere dag zou
mogen opdragen en bij vermindering van inkomsten van hen vergoeding zou
ontvangen. Als getuigen treden op Jan Arnout Touwenzoon Mangoen, inwoner
van Lier, en Jan Dirksz, dienaar van genoemde Dirk Nicolaasz Ommeloop.
Onderaan
z.d.
“Deeze cappelrye is geaugmenteert 2 pondt
tsjaers midts dat Machtelt Schouten ghegheven
heeft 8 nobelen daer 2 pondt sjaers om ghecoft
zijn soedat men daerom jaerlicx uutreyct den
besitter van deselven cappelryen vierthyen
pondt.”
Marge
z.d.
Laatste bezitter [is] heer Cornelis Willemsz
presbyter op het Spui en “upten 7e july 1574 bij
den Hove .. geconfereert heer Floris van
Geelhem”.302
Zie regesten 162, 222, 333, 334 en 561.
[Regest 166] Gillys Jansz en Jan Jansz, broeders, verklaren verkocht te hebben
aan Jan Jan Heinricsoenssoen een jaarlijkse rente van 5 pond Hollands te
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betalen op Voorschoter markt, die zij gemeen hadden op een zate lands groot
16 morgen in het ambacht van Rijswijk, belend ten oosten Pelgrim en Spronck
van Werve, ten zuiden de brede weg, ten westen Hubrecht Andriesz, en ten
noorden de Hoeve. Een schepenbrief die zij van dit land hadden, is hun
vervreemd. Op verzoek zegelen Johan van Ijsselsteyn en Kerstant Roelensz, de
oom van genoemde Jan Jansz.303
Zie regesten 129, 156, 159, 163, 164, 172, 173, 175 en 641.
[Regest 167] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Dirc Willemsz
verklaarde schuldig te zijn aan Margriet Jan Hollen weduwe een rente van 2
pond 14 schelling Hollands per jaar, te betalen meidag, verzekerd op zijn huis
en erf waarop hij woont aan de Korenmarkt, belend ten westen de erfgenaam
van Dirck van der Woert, en ten oosten Jan Pieters.
Dorso
z.d.
Heynric de metselaar
Aem van Weghe
Op Heyderik Janszs huis In het Lam aan de
Korenmarkt.304
TMD117 Huis In het Lam, Noordzijde Korenmarkt.305
[Regest 168] Schepenen van Den Haag oorkonden dat zij hebben toegepacht
aan Jacop Bertelmeesz een rente van 6 schelling 4 penning Hollands per jaar, te
betalen op Valkenburger markt, zoals de andere rente waarvan de schepenbrief
spreekt waaruit deze als achterstallig is gepacht, terwijl zij deze rente
verzekeren op een huis en erf aan de Afterwech, belend volgens de
schepenbrief ten oosten en zuiden Jan de leidekker, en ten westen Claes
Reynertsz.
Zie regesten 45 en 176.
Marge
[15]53
Rente afgelost.306
TMD766 Zuidzijde Achterom.307
[Regest 169] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Danel platijnmaker
verklaarde schuldig te zijn aan Dirc Gerytsz een rente van 10 schelling
Hollands per jaar, te betalen sint Louwerysdag, verzekerd op een erf, belend
ten oosten Kerstant dekker, ten zuiden Aernt die Bruun, ten noorden
voornoemde Dirc zelf, en ten westen Claes Pietersz.
Zie regest 112.
Marge
z.d.
Habet ut supra [=[15]67 Lambrecht de
timmerman en 1586 Heyman Gillisz. Zie regest
12. RAvdSp]
Dorso
z.d.
Claes bontwerker in het Noordeinde
Gillis de schrijnwerker.308
Nabij TMD182 Westzijde Noordeinde? Zie hiervoor regest HG112.309
[Regest 170] Schepenen van Den Haag oorkonden dat zij hebben toegepacht
aan Elsby Jansdr een rente van 10 schelling Hollands per jaar, terwijl zij deze
rente verpachten als achterstallig volgens de schepenbrief waaruit deze rente
gepacht is en die verzekerden op het huis en erf waarin jonge Jan van
Montfoirde woont, belend volgens de oude brief ten oosten en zuiden Jacob
Symonsz, en westen en noorden de heerstraat.
Marge (1)
z.d.
Heynric snijder
Coman willem
Marge (2)
[15?]56
Afgelost.310
TMD839 Zuidzijde Spuistraat??? Ik vond de oude schepenbrief niet. Zou dit
TMD839 zijn een perceel op de hoek van zuidzijde Spuistraat en oostzijde
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Wagenstraat? Jan van Montfoirde bezat nabij de percelen TMD837? en
TMD842, zie regesten 135 en 140. Deze hypothese zou Jacob Symonsz
plaatsen op de percelen TMD838 en TMD841. Dit is in overeenstemming met
de regesten 135 en 140 die hem aldaar plaatsen. TMD839 is het huis De
Zevenster, in 1562 bewoond door de kanunnik heer Gerrit Jansz.311
[Regest 171] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Aernt Koeck verklaarde
schuldig te zijn aan jonkvrouwe Alijt Jan Willemszsdr een rente van 4 pond
Hollands per jaar, te betalen op 1 mei, verzekerd op zijn huis en erf waarin hij
nu woont aan de westzijde van de Hoogstraat, belend ten zuiden en westen
Gillys Jan Roelenszsz, en ten noorden Geryt Jansz.
Zie regesten 700 en 702.
Marge
1557
Heynrick van der Goes in de Sleutel
1587
Anna van der Goes, weduwe
1613
Hans Bouwens goudsmid
Dorso
z.d.
Machtelt Arnt Koucken
Jacob Eewoutsz vleeshouwer
“Up Claes in den Apiteek huys in de
Hoechstraet”.312
TMD36 Huis de Sleutel, Westzijde Hoogstraat.313
[Regest 172] Gillys Jan Roelenzoonszoon verklaart dat hij heeft verkocht aan
Alijt Willem Heynricszs weduwe, zijn schoonmoeder, een jaarlijkse rente van
6 pond Hollands in het ambacht van Rijswijk, verzekerd op de woning van
Philips van den Werve en te betalen zoals vermeld staat in een brief van 12
pond rente jaarlijks –verzekerd op dezelfde woning- die heer Jan van Hodenpijl
in bezit heeft doordat hij de helft daarvan had gekocht van Jan, de broeder van
de oorkonder.314
Zie regesten 129, 156, 159, 163, 164, 166, 173, 175 en 641.
[Regest 173] Fillips die Bloet Oedziersz verklaart dat hij heeft verkocht aan de
vrouw van Cortekeyn een jaarlijkse rente van 4 pond Hollands, te betalen op
Voorschoter markt, terwijl hij deze rente verzekerde op de helft van 4 morgen
4 hont lant in het ambacht van Rijswijk dat hij gemeen heeft met heer Jan van
Hodenpijl, belend ten westen een kapelrie in het gasthuis te Haarlem met 3
morgen land, ten oosten 1 morgen land behorende tot de papelijke prove te
Rijswijk, en heer Arent van Duveerde, en zuiden de Vliet, en ten noorden de
brede weg. Op verzoek zegelt mede Adryaen Bertelmeesz.315
Zie regesten 129, 156, 159, 163, 164, 166, 172, 174, 175 en 641.
[Regest 174] Notaris Barholomeus Nicolay instrumenteert dat Anna/Andele
Stalinne, weduwe van ridder Nicolaas van Borselen, heer van Cortkene,
verklaarde dat, daar de 16 gemeten [land] in Sonnemare bij Zierikzee die zij
aan haar nieuwe kapelanie had gegeven minder waard bleken te zijn dan zij
dachtm zij daaraan 15 pond Hollands per jaar toevoegde, verzekerd op land in
Rijswijk, blijkens de drie geïnsereerde acten (regesten 166, 172 en 173]. Als
getuigen treden op Jacob Scout en Johannes van Crimpen, priester.316
Zie regesten 129, 156, 159, 163, 164, 166, 172, 173, 175 en 641.
[Regest 175] Andeline Stalinne, vrouwe van Cortkene, verklaart dat zij tot
vermeerdering van de laatst door haar getichte nieuwe kapelanie nog 15 pond
eeuwige renten jaarlijks geeft, omdat het land in Sonnemare niet zoveel
opbrengt als zij had geraamd, zoals breder omschreven wordt in het notarieel
instrument waardoor deze brief is gestoken.317
Zie regesten 129, 156, 159, 163, 164, 166, 172, 173, 174 en 641.
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[Regest 176] Schepenen van Den Haag oorkonden dat zij hebben toegepacht
aan Jacop Bertelmeesz een rente van 5 schelling Hollands per jaar, te betalen
op Valkenburger markt, zoals de andere rente waarvan de schepenbrief spreekt
waaruit deze als achterstallig is gepacht, terwijl zij deze rente verzekeren op
een huis en erf aan de Afterwech, belend volgens de schepenbrief ten oosten en
zuiden Jan de leidekker, en ten westen Claes Reynertsz.
Zie regesten 45 en 168.318
TMD766 Zuidzijde Achterom.319
[Regest 177] Martijn IJsbrantsz verklaart een jaarlijkse rente van 6 pond
Hollands schuldig te zijn aan Heynric Woutersz, te betalen op Valkenburger
markt, verzekerd op zijn woning met het huis in het Westambacht in Zegbroek,
ongeveer 36 morgen land, belend ten oosten Claes Lambrechtsz, ten westen
Jan Coppensz, ten noorden Lambrecht Jansz, Jan Ermgairden en de
banwatering, en ten zuiden Dirck Willem Deymensz en Steffen Airntsz; verder
verzekerd op 2 morgen in Escamp, genaamd Heymanskamp, tussen de
Lozerlaan en de Nieuwesloot; en nog op 2 morgen in Escamp, genaamde de
Smallekamp, tussen de Lozerlaan en de Nieuwesloot; en nog op 1½ morgen in
Escamp, genaamd het Rietveld, tussen de Lozerlaan en de Nieuwesloot.320
Zie regest 178.
Dorso
z.d.
Op Jan van Duvenvoerdes woning
Aeriaen Pietersz van der Meycer [= van der
Meer??? RavdSp]
Op Jan Cammakers woning bewesten Den Haag
Nu de weduwe en erfgenamen van mr.Jacob de
Milde.
Marge
1557
Mr.Jacob de Milde
1586
De weduwe van Jacob de Milde
Dit is de boerderij Bohemen.
[Regest 178] Martijn IJsbrantsz verklaart een jaarlijkse rente van 4 pond
Hollands schuldig te zijn aan Heynric Woutersz, te betalen op Valkenburger
markt, verzekerd op zijn woning met het huis in het Westambacht in Zegbroek,
ongeveer 36 morgen land, belend ten oosten Claes Lambrechtsz, ten westen
Jan Coppensz, ten noorden Lambrecht Jansz, Jan Ermgairden en de
banwatering, en ten zuiden Dirck Willem Deymensz en Steffen Airntsz; verder
verzekerd op 2 morgen in Escamp, genaamd Heymanskamp, tussen de
Lozerlaan en de Nieuwesloot; en nog op 2 morgen in Escamp, genaamde de
Smallekamp, tussen de Lozerlaan en de Nieuwesloot; en nog op 1½ morgen in
Escamp, genaamd het Rietveld, tussen de Lozerlaan en de Nieuwesloot.321
Zie regest 177.
Dorso
z.d.
Op Jan van Duvenvoerdes woning
Op Jan Cammakers woning bewesten Den Haag
Marge
1557
Mr.Jacob de Milde
1586
De weduwe van Jacob de Milde voornoemd
[Regest 179] Clays Dirc Jacobsz en Doman Jansz, schepenen van Delft,
oorkonden dat heer Gilis van Cralingen, ridder, verklaarde te hebben verkocht
aan Pouwels Claysz de molenaar de rente, vermeld in de brief waardoor deze is
gestoken (zie regest 84).
Zie regesten 84, 185 en 660.322
[Regest 180] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Jan Boegaert verklaarde
schuldig te zijn aan Jan Broer een rente van 6 pond 8 schelling Hollands per
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jaar, te betalen Sint Jacobsdag, verzekerd op zijn huis en erf in de hoogstraat,
belend ten noorden Huge Willemsz, ten zuiden coman Geryt, ten oosten de
beek, en ten westen de heerstraat.
Zie regesten 181, 298 en E-26.
Marge
1557
Jan Sproncxszs weduwe in Sint Jacob
Joseph Joseph Maertijnsz Verhouff goudsmid
1586
De weduwe van Mr.Arent Simonsz Jutphaes
1623
Nicasius Hanneman en de weduwe van Pieter
Bartelmeesz in Sint Jacob
Dorso
z.d.
Teeuw In de Engel
Dammes de bode in de Hoogstraat
Aerent Jacopsz
Op Aerent Jacopsz in Sint Jacob.323
TMD18 Huis Sint Jacob, Oostzijde Hoogstraat.324
[Regest 181] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Jan Boegaert verklaarde
schuldig te zijn aan Jan Broer in een schepenbrief op zijn huis en erf in de
Hoogstraat een rente van 6 pond 8 schelling Hollands per jaar, waarvoor hij
hem jaarlijks op Sint Jacobsdag 2 gouden nobels zal betalen.
Zie regesten 180, 298 en E-26.
Marge
z.d.
Habet ut supra [Zie hiervoor regest 180].325
[Regest 182] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Jan Symonsz verklaarde
schuldig te zijn aan Willem Pietersz een rente van 40 schelling Hollands per
daag, te betalen meidag, verzekerd op zijn huis en erf in de Vlamingstraat,
belend ten oosten Clemeyns Philips Janszs weduwe, ten westen Willem
Martijnsz, ten zuiden Geryt Stiermansz, en ten noorden de heerstraat.
Marge
1557
Gerryt Doedesz procureur
1586
De voors. Doedesz
1613
Mathijs van Holierhouck
1628
De heer griffer De Witte
6-2-1630
Afgelost door de heer griffier De Witte
Dorso
z.d.
Op het huis In de Bijl
Adriaen Jacopsz bakker
Op het huis van Appeloni aan de Raampoort in de
Vlamingstraat.326
TMD702, Huis In de Bijl, Zuidzijde Vlamingstraat.327
[Regest 183] Heinric Jansz, de zoon van Jan Heinricxsz, en Jan Kibbelair
verklaren dat Vranck Danelsz verklaarde in 1391 van Engebrecht
Wermbrechtsz in erfhuur gehuurd te hebben het land dat deze van Vrancks
broeder Claes Danelsz had gekocht in de woning van voornoemde Vranck ten
westen van de kapel in Eikenduinen, tegen een rente van 3 pond Hollands per
jaar, te betalen op Voorschoten en Valkenburger markt, terwijl Vranck deze
rente op zijn voornoemde woning verzekerde.328
Zie regest 367 en Onvolledige brief 2.
Dorso
z.d.
Op Pieter Dircxsz tot Eikenduinen
z.d.
Dirc Pietersz
Marge
1557
Pieter Pietersz
1586
Cornelis Molenijser, procureur
1624
Ghijsbert Jacobsz
Nu diens zoon Gerrit Gijsen
Dit is Daal en Berg.
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[Regest 184] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Backer Jansz verklaarde
schuldig te zijn de Heilige Geest een rente van 10 schelling hollands, te betalen
op Valkenburger markt, verzekerd op een stuk land in Escamp aan de oostzijde
bij de heul, geheten de Smalle kamp.
Marge
1557
De Kerk van Scheveningen.329
[Regest 185] Willem Dirxsz en Vranck Lambrechtsz, schepenen van Delft,
oorkonden dat Pouwels Claysz de molenaar, verklaarde te hebben verkocht aan
Gerrit Willem Stormsz t.b.v. diens vader Willem Storm de rente, vermeld in de
brieven waardoor deze is gestoken (zie regesten 84 en 179).
Zie regesten 84, 179 en 660.330
[Regest 186] Jan Maeslant de snijder verklaart een rente van 4 pond Hollands
per jaar schuldig te zijn aan de H.Geest in Den Haag, verzekerd op zijn huis en
erf waarin hij nu woont in de Papestraat, belend ten westen Nanne bontwerker,
ten noorden Gyot snijder, ten oosten Jan Gerytsz, en ten zuiden de heerstraat.
Zie regesten 304 en 557.
Marge
1557
De kinderen van Hillegont Symon Jansz weduwe
Dorso
z.d.
Jacob Michielsz barbier
Jan Duycker
Cornelis Claisz snijder
Hillegont Cornelisdr.331
TMD83 Noordzijde Papestraat.332
[Regest 187] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Gijsbrecht Claesz, Claes
Reyniersz en Jacob buttelgier, Heilige Geestmeesters in Den Haag, verklaarden
dat zij, voor zekere hun bewezen renten die in hun boek opgetekend staan, tot
een eeuwige memorie van Jan Hollen en diens vrouw Margriet, wekelijks in de
parochiekerk van Den Haag op het altaar van Sint Antonius twee gelezen
missen per week zullen doen opdragen en jaarlijks een gezongen vigilie met 9
lessen en Venite met twee provisores en daags daarop een gezongen zielmis
met diaken, subdiaken en provisores. Voor deze mis en vigilie zullen zij
jaarlijks 30 schelling Hollands uitreiken en ’s avonds en ’s morgens 9 schone
kaarsen neerzetten.333
[Regest 188] Schepenen van Den Haag oorkonden dat zij hebben toegepacht
aan Michiel die Paeus een rente van 6 schelling Hollands per jaar, te betalen op
Voorschoten markt, zoals de andere rente waarvan de schepenbrief spreekt
waaruit deze als achterstallig is gepacht, terwijl zij deze rente verzekeren op
het huis en erf van Pieter Claesz in de Heulstraat, belend genoemde Foyken
[sic] zelf en ten oosten Willem de molenaar.
Zie regesten 57 en 303.
Onderaan
z.d.
Deze rente is geschonken door Dammaes Dircksz en
diens vrouw Aechte.334
[Regest 189] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Aelmaer Claes die
Muuszoen verklaarde schuldig te zijn aan Steynelt Jansdr een rente van 20
schelling Hollands per jaar, verzekerd op zijn huis en erf in de Vlamingstraat,
belend ten oosten voornoemde Steynelt, ten westen Hildegont Wolfaerts, ten
noorden Pieter Willem Obrechtsz, en ten zuiden de heerstraat.
Zie regest 254.
Marge
1557
Neeltgen Geryt Pieterszs weduwe
1586
Voornoemde Seger Pietersz.335
TMD??? Noordzijde Vlamingstraat. Verder kom ik niet.
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[Regest 190] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Mol Puycksz verklaarde
schudig te zijn aan Heynric Jansz een rente van 40 schelling Hollands per jaar,
te betalen op Meidag, verzekerd op een erf dat hij tegen genoemde rente van
genoemde Heynric in erfhuur heeft en op een huis dat hij daarop maken zal,
belend ten noorden Dirc die mandenmaker, ten zuiden Tyeman, ten oosten Dirc
Koc, en ten westen de vaart.
Marge
1557
Pieter Diricxsz mandenmakers weduwe
1586
Aechte Pietersdr
1613
Gerrit Maurissen
13-4-1635
Rente afgelost door Maurits Gerritsz Boschvliet
Dorso
z.d.
Aelbrecht Gillisz
Geryt Jacobsz
Jan Denysz
Geryt Wiggersz
Op het huis van Pietter Dircksz mandenmaker op
de oostzijde van het Spui.336
337
TMD1113 Oostzijde Spui.
[Regest 191] Pieter Claes Aerntszsz verklaart te hebben verkocht aan Dammes
Dircxsz een rente van 40 schelling Hollands per jaar, te betalen Sint Jan
Midzomer, verzekerd op de woning waarin hij nu woont groot 16 morgen land
in het ambacht van Zuidwijk, belend ten oosten Jan Dircxsz, ten zuiden Symon
uten Willegen, ten westen Aernt Ijsbrantszs woning, ten noorden mijn heer met
de wildernis. Op verzoek bezegeld door Bartout Jacobsz, schout van
Zuidwijkerambacht te Wassenaar.
Marge
z.d.
Deze brief is geschonken door Dammes Dircxsz
en diens vrouw Aechte
1557
Cornelis Adriaensz Cley
1580
Maritgen Coccendr
z.d.
Nu jonker Pieter van Rivieren
1654
De heer Philips Doublet, heer van Sint Annaland
Dorso
z.d.
Op de woning van Cornelis Aerent Reyers in
Zuidwijk.338
Clingendael? Philips Doublet was de eigenaar van Clingendael, vandaar deze
identificatie.339
[Regest 192] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Aelbrecht Harmansz
verklaarde schuldig te zijn aan heer Pieter van Hoern, priester, een rente van 20
schelling Hollands per jaar, te betalen mei, verzekerd op zijn huis en erf in de
Kerkstraat, belend ten noorden Jan Reyersz, ten zuiden Willem Dircxsz, ten
westen Fillips Engebrechtsz, ten oosten de heerstraat.
Marge
1557
Maritgen Gerrytsdr van Duyt
1586
Jacob Franchet
1613
Antony van Alien
Dorso
z.d.
Pouwels Willemsz
Wouter
Op het huis van Ysbrant Claesz in de
Schoolstraat.340
TMD??? Westzijde Schoolstraat. 341
[Regest 193] Geryt Geryt Baertszsz verklaart voor schepenen van Den Haag
schuldig te zijn aan Jan van Beest een rente van 4 pond Hollands per jaar, te
betalen op Valkenburgermarkt, verzekerd op de helft van de woning waar hij
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nu zelf woont, gelegen ten noorden van Den Haag, in zijn geheel ongeveer 9
morgen groot, belend ten oosten Boudyn Willemsz, ten westen Floriis Trude,
ten zuiden Jacob Dircxsz, en ten noorden Haescen Dammes weduwe.342
Zie de regesten 125 en 274.
Dorso
z.d
Op Heyl Zieren woning benoorden Den Haag
Marge
1557
Willem Aerntsz met zijn evenknieën
1586
Cornelis Wyelant, procureur
Ut supra
Door mij niet gelokaliseerd.
[Regest 194] Heer Heynric van Wassenaer oorkondt dat Dirc jonge Claesz,
buurman in Den Haag, in het ambacht Wassenaar een woning bezit
waaromheen meer veen ligt dan waar vroeger pacht voor is betaald en dat deze
pacht nu wordt gebracht op het bedrag dat voor 10 morgen veen wordt
betaald.343
[Regest 195] Schepenen van Den Haag oorkonden dat zij hebben toegepacht
aan Dirc Claesz een rente van 18 schelling Hollands per jaar, te betalen Sint
Maarten in de winter, zoals de rente waarvan de schepenbrief spreekt waaruit
deze rente als achterstallig is gepacht, terwijl zij deze rente verzekeren op het
huis en erf waarin vroeger Wouter Roelensz woonde op het Spui aan de
westzijde van de vaart, belend ten zuiden vooraan Trude Ruuscgens, en ten
noorden Trude Jacob Stoefmanszs die brouster.
Zie regesten 97, 198 en 206.
Marge
1557
Heynric voornoemd [Govertsz bossemaicker]
3-5-1579
Afgelost door Cornelis Dircxsz slotenmaker
Dorso
z.d.
Op het huis van Dirck Jansz op het Spui aan de
westzijde.344
TMD1032 Westzijde Spui.345
[Regest 196] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Gherrit die backer
verklaarde schuldig te zijn aan de Heilige Geest in Den Haag een rente van 40
schelling Hollands per jaar, te betalen op heilige pinksterdag, verzekerd op een
huis en erf op het oosteinde van het Voorhout aan de noordzijde van het
Toernooiveld, belend ten westen Wolbrand Aerntsz, ten noorden de weg, en
ten oosten de nakomelingen van Pieter Gillisz, en verder nog een 1 morgen
land aan de noordzijde van het bos, belend ten westen Bartolomeeus Woltersz
Bydaghe, ten noorden de banwatering, ten oosten OLV Kerk in Leiden, en ten
zuiden de Houtgracht.
Zie regesten 517 en 576.346 Zie ook regest 660.
Regest 517 betreft TMD1206 Noordzijde Voorhout.347 Regesten 196 en 576
ook?
[Regest 197] Dirc Jansz verklaart schuldig te zijn aan Geertruyt Jan Maronts
een jaarlijkse rente van 5 gouden Wilhelmus Hollandse schilden lest geslagen,
verzekerd op 2½ morgen land in Haagambacht, die hij voor deze rente in
erfhuur heeft van voornoemde Geertruyt en haar man Jan Maront [NB Ik ken
hem als Jan Marout! RAvdSp]. De 1½ morgen, gelegen ten noorden van
Kortenbos, belend ten oosten Achillys Pietersz, ten westen Louwe Reyntgesz,
strekkende van de weg tot de banwatering. De 1 morgen, gelegen ten zuiden
van Den Haag, belend ten oosten Jan van Lande, ten westen Jan Gerytsz, ten
zuiden de Heilige Geest, en ten noorden de laan. Op verzoek bezegeld door Jan
van Ijsselstein en Claes van Diepenborch als getuigen.
Marge
z.d.
Dirc Scoemaker
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brief behoirt den Heiligen Geest toe.348
[Regest 198] Schepenen van Den Haag oorkonden dat zij hebben toegepacht
aan Fillips Dircxsz een rente van 12 schelling Hollands per jaar, te betalen Sint
Maarten in de winter, zoals de rente waarvan de schepenbrief spreekt waaruit
deze rente als achterstallig is gepacht, terwijl zij deze rente verzekeren op het
huis en erf van Jan Woutersz aan de westzijde van het Spui aan de westzijde
van de vaart, belend en zuiden vooraan Trude Ruusctgens, en ten noorden
Trude Jacob Stoefmans die brouster.
Zie regesten 97, 195 en 206.
Marge
1557
Heynric voornoemd [Govertsz bossemaicker]
Dorso
z.d.
Op het huis van Dirck Jansz op het Spui aan de
westzijde.349
TMD1032 Westzijde Spui.350
[Regest 199] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Dirck Willemsz
verklaarde schuldig te zijn aan Claes Louwerijsz een rente van 30 schelling
Hollands, te betalen Sint Jacobsdag Apostel, verzekerd op 2 huizen en erven in
het Westeinde van Den Haag aan de noordzijde van de weg, waar genoemde
Claes Louwerijsz vroeger woonde, belend ten westen Claes Jacopsz de zager,
ten noorden Dirck Jan Claeszs weduwe met haar kinderen, en ten oosten
voornoemde weduwe met haar kinderen.
Zie regest 154.
Marge
z.d.
Habet ut supra [= 1557 Huybrecht Claesz. Zie
regest 154. RAvdS].351
TMD481 Noordzijde Westeinde.352
[Regest 200] Jan Heerman verklaart te hebben verkocht aan Ijsebrant Dirxsz de
helft van 6 morgen land, gemeen met Willem Robbrechtsz op de Harnas,
belend ten westen de Lyerwech, ten oosten Pieter Paedze met eigen en met erf,
strekkende aan de Vliet. Op zijn verzoek medebezegeld door zijn neef Willem
Heerman.353
Zie regesten 201, 261 en 477.
[Regest 201] Jan Heerman verklaart te hebben verkocht aan Willem
Robbrechtsz de helft van 6 morgen land, gemeen met Ijsebrant Dirxsz op de
Harnas, belend ten westen de Lyerwech, ten oosten Pieter Paedze met eigen en
met erf, strekkende aan de Vliet. Op zijn verzoek medebezegeld door zijn neef
Willem Heerman.354
Zie regesten 200, 261 en 477.
[Regest 202] Dirc Wouter Ossenzoon verklaart schuldig te zijn een jaarlijkse
rente van 40 schellingen Hollands aan Volcwijf Willem Hugensz dochter,
verzekerd op zijn woning waar hij nu in woont, belend ten westen Winen
Pieter Vranckensz, ten noorden de banwatering, ten oosten Willem Jacobsz en
ten zuiden Willem Dircxszoons kinderen.355
Zie de regesten 46, 203, 204 en 205.
Dorso
1534
Dirck Janssoen Onderduyn
Marge
1557
Ghijs Pier van Bosch
1586
Willem Centen
Mogelijk Klein-Lappenburg. Alternatief is De Kleine Woning.
[Regest 203] Dirc Wouter Ossenzoon verklaart schuldig te zijn een jaarlijkse
rente van 20 schellingen Hollands aan Lijsbet Willem Hugensz dochter,
verzekerd op zijn woning waar hij nu in woont, belend ten westen Winen
Onderaan
21-4-1428

1-12-1428

13-12-1428

13-12-1428

3-1-1429

3-1-1429

z.d.
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Pieter Vranckensz, ten noorden de banwatering, ten oosten Willem Jacobsz en
ten zuiden Willem Dircxszoons kinderen.356
Zie de regesten 46, 202, 204 en 205.
Dorso
1534
Dirck Janssoen Onderduyn
Marge
1557
Ghijs Pier van Bosch
1586
Willem Centen
Mogelijk Klein-Lappenburg. Alternatief is De Kleine Woning.
[Regest 204] Dirc Wouter Ossenzoon verklaart schuldig te zijn een jaarlijkse
rente van 20 schellingen Hollands aan Geertruut Willem Hugensz dochter,
verzekerd op zijn woning waar hij nu in woont, belend ten westen Winen
Pieter Vranckensz, ten noorden de banwatering, ten oosten Willem Jacobsz en
ten zuiden Willem Dircxszoons kinderen.357
Zie de regesten 46, 202, 203 en 205.
Dorso
1534
Dirck Janssoen Onderduyn
Marge
1557
Ghijs Pier van Bosch
1586
Willem Centen
6-2-1604
Willem Centen lost samen met zijn stiefzoon
Pieter Gijsbrechtsz deze rente af.
Mogelijk Klein-Lappenburg. Alternatief is De Kleine Woning.
[Regest 205] Dirc Wouter Ossenzoon verklaart schuldig te zijn een jaarlijkse
rente van 4 pond 10 schellingen Hollands aan Jan Heynricxsz, verzekerd op
zijn woning waar hij nu in woont, belend ten westen Winen Pieter Vranckensz,
ten noorden de banwatering, ten oosten Willem Jacobsz en ten zuiden Willem
Dircxszoons kinderen.358
Zie de regesten 46, 202, 203 en 204.
Dorso
1534
Dirck Janssoen Onderduyn
Marge
1557
Ghijs Pier van Bosch
1586
Willem Centen
6-2-1604
Willem Centen lost samen met zijn stiefzoon
Pieter Gijsbrechtsz deze rente af.
Mogelijk Klein-Lappenburg. Alternatief is De Kleine Woning.
[Regest 206] Schepenen van Den Haag oorkonden dat zij hebben toegepacht
aan Dirc Pietersz een rente van 10 schelling Hollands per jaar, te betalen Sint
Maarten in de winter, zoals de rente waarvan de schepenbrief spreekt waaruit
deze rente als achterstallig is gepacht, terwijl zij deze rente verzekeren op het
huis en erf van Jan Woutersz aan de westzijde van het Spui aan de westzijde
van de vaart, belend volgens de voornoemde schepenbrief ten zuiden vooraan
Trude Ruuskyns, en ten noorden Trude Jacob Stoefmans die brouster.
Zie regesten 97, 195 en 198.
Marge
1557
Heynric voornoemd [Govertsz bossemaicker]
Dorso
z.d.
Op het huis van Dirck Jansz op het Spui aan de
westzijde.359
TMD1032 Westzijde Spui.360
[Regest 207] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Willem Claesz
verklaarde schuldig te zijn aan Pieter Huge een rente van 40 schelling Hollands
per jaar, te betalen Voorschoter- en Valkenburger markt, verzekerd op 1
morgen land in het Westambacht van Den Haag, belend ten westen Symon
Boudijsz, ten oosten de kapelaan van Eikenduinen, ten zuiden juffrouw Katrijn
Jan Heynricxszs weduwe, en ten noorden de clingen
Dorso
z.d.
Willem Adriaensz uit Eikenduinen
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1-8-1429

14-1-1430

27-1-1430

Claes wever.361
[Regest 208] Schepenen van Den Haag oorkonden dat zij hebben toegepacht
aan Jan van Ouwen een rente van 9 schelling 8 penning Hollands per jaar, te
betalen Mei, zoals de andere rente waarvan de schepenbrief spreekt waaruit
deze rente als achterstallig is gepacht, terwijl zij deze rente verzekerden op het
huis en erf waarin Geryt Hugensz nu woont op het Spui aan de oostzijde van de
vaart, belend volgens de schepenbrief ten noorden Dirc van Veen, ten zuiden
Willem Blanckairtsz, en ten oosten Bartolmees Ghardijnsz, Heynric Jansz en
Symon Gherytsz.
Zie regest 134.
Marge
1557
Adriaen voornoemd [=Adriaen Geryt Joosten, zie
regest 134]
Dorso
z.d.
Kollecgen
Jan Willemsz snijer
Op het huis van Berber van Gelden op het Spui
aan de oostzijde bij de brug.362
TMD1097? of TMD1099? Oostzijde Spui.363
[Regest 209] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Geryt Dircksz van
Hoevele verklaarde schuldig te zijn aan heer Pieter van Hoern een rente van 40
schelling Hollands per jaar, te betalen Heiligermis, verzekerd op zijn huis en
erf waarin hij nu woont op het Spui aan de westzijde van de vaart, belend ten
zuiden Jacop Barthelmeesz, ten noorden en westen Willem Pietersz.
Zie regest 685.
Zie regesten 398 en 458 en Onvolledige brief Nr.21
Onderaan
z.d.
Deze brief is afkomstig van heer Pieter van Hoern
Marge
1557
Cornelis Jansz bakker.364
TMD1039 of TMD1041 Westzijde Spui.365
[Regest 210] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Jacop Dirc Pieterszsz
verklaarde schuldig te zijn aan Alijt Wermbrechts weduwe een rente van 8
pond Hollands per jaar, te betalen op Sint Lambrecht, verzekerd op de woning
van Willem Wermbrechtsz in het Westambacht van Die Haghe, groot 17
morgen land met huis en boom, belend ten oosten Pieter Cobels woning, ten
zuiden Jan Gherritsz, Pieter Willemsz en de woning van Hughe Heymanszs,
ten westen Claes Aerntsz en Pieter Hughensz, en ten noorden Dirck Maechs
woning, Fye Jacob Jansz en Claes Steffensz. Verder nog verzekerd op 3
morgen 2 hond land, belend ten oosten Claes Aerntsz en Pieter Hughensz, ten
zuiden Claes Aerntsz en Pieter Willemsz, ten westen de Leyweg, en ten
noorden Aernt die Bruynen woning’ upten stien’
Marge
1557
Voornoemde Pouwels Boll.366
Dit is Rustenburg. Zie mijn artikel R.A. van der Spiegel, ‘De Haagse boerderij
Rustenburg en haar eigenaren’, 175-183 in D.Landheer en J.Kodde red., Liber
Amicorum Anneke Landheer-Roelants (Den Haag 2006).
[Regest 211] Claes Horst Dircxsz, schout in Wassenaarambacht, oorkondt dat
Willem Herinxzoen en Claes Willemsz, kerkmeesters van Wassenaar,
verklaren dat op St.Paulus Conversio Bairte Wissen aan de kerk van
Wassenaar heeft gegeven het land en erf dat zij in en buiten de woning van
jonge Claes in gemeenschappelijk eigendom met Dirc Claesz bezat, welk land
Willem … aan Dirc Claesz heeft verkocht tegen betaling van rente en geld,
verzekerd op de provisoer camp. Leden van de vierschaar zijn [blijkbaar de
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9-4-1430

25-6-1430

13-9-1430

16-9-1430

getuigen] Aernt Aerntsz van der Burch, Willem Herinxzoen voorn., Pieter
Matheusz en Claes Bol.367
[Regest 212] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Jan die Witte verklaarde
schuldig te zijn aan Dirck Jansz een rente van 40 schelling per jaar, verzekerd
op zijn tuin in het Noordeinde, belend ten noorden Dirck Gherritsz, ten zuiden
Deventer en Claes ballemaker, ten oosten Jan van der Meye, en ten westen
Symon Decker, welke tuin Jan Witte in erfhuur heeft voor deze erfrente.
In marge
1557
mr.Cornelis Suis, raad Hof van Holland
1580
Rente afgelost.368
[Regest 213] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Steven Stevensz
verklaarde schuldig te zijn aan Dirc Woutersz een rente van 20 schelling
Hollands per jaar, te betalen Sint Jansmis Midzomer, verzekerd op zijn huis
een erf op de Geest, belend ten oosten genoemde Dirc en Jan Clingen, en ten
westen, noorden en zuiden de heerweg.
Zie regesten 155 en 306.
Marge
1557
Cornelis Sandelyns weduwe en kinderen en
Dirick die lyerman
z.d.
Esau Jacobsz smid op de Geest
1613
Baltasar de Haen
Dorso
z.d.
Op Adriaen Dircksz deurwaarder en Adryaen
Dircks in De Zwaan en op het huis van de
provisor op de Geest.369
TMD308? en/of TMD309?, Zuidzijde Hofsteegje.370 Met enige twijfel, deze
percelen hebben tezamen ten noorden en westen een banweg maar ten zuiden
niet op de kaart bij Ter Meer Derval. TMD307 aan de Noordzijde van het
Hofsteegje voldoet wel aan deze belendingen. Ter Meer Derval plaatst daar de
weduwe van Steven Gijsbrechtsz met het huis Het Hutje. Mogelijk klopt zijn
identificatie niet.
[Regest 214] Schepenen van Den Haag oorkonden dat dat Vranck Jacobsz
verklaarde schuldig te zijn aan de Heilige Geest in Den Haag een rente van 2
pond Hollands en drie achtendeel tarwe per jaar, diendend tot een eeuwige
memorie voor zijn ziel, die van Lijsbeth, zijn vrouw, en en die van zijn ouders,
te betalen Sint Victorsdag, verzekerd op het huis en erf waarin hij nu woont
aan de zuidzijde van de Spuistraat, belend ten oosten Heynric Andrysz en Jan
Dircsz, ten zuiden Mastgen Pellegrimsz, en ten westen de steeg.
Dorso
z.d.
Op het huis van Jan Willemsz in de Spuistraat.371
TMD826 Zuidzijde Spuistraat???372 Deze memorie staat in het Memorieboek
1560, echter zonder vermelding van het huis waarop de rente rustte.373 Ook het
memoriaalboek van de Heilige Geest hielp mij niet verder.374 Ik kom tot mijn
lokalisering op grond van mijn identificatie van de steeg met de Voldersgracht,
die in de Middeleeuwen Volderslaan heette.
[Regest 215] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Willem van Zonnen
verklaart dat hij een rente van 6 gouden Wilhelmus Hollandse schilden per jaar
schuldig is aan de Heilige Geest in Den Haag, verzekert op zijn huis in de
Hoogstraat, belend ten zuiden Lijsbet van der Belle, ten noorden Willem Jansz,
ten oosten Ghertruut Slams weduwe, en ten westen de heerstraat [=de
Hoogstraat!].
Zie regest 216.
Marge
1557
Pieter Willemsz de Vryes in De Zon
1586
Simon Adriaensz goudsmid
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Rente afgelost door Floirentina de Vries
“Nota. Dat den eyghendom van den huse voors te
wesen plach Vos Colaertsz daer Willem van
Sonnen die voors husinghe of hadde daer Vos
Colairtsz een brief of ghegheven heeft dat hij
ende zijn nacomelinghen nae die voors renten niet
talen en zullen mit meer ander bescheyden in
denzelven brief begrepen dat gheen noot en duet
te schriven”.375
TMD4 Huis De Zon, Oostzijde Hoogstraat.376
[Regest 216] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Vos Colaertsz verklaart
dat als Willem van Zonne de 200 Bourgondische schilden die hij hem schuldig
is van de koop van dit huis en erf, niet betaalt, hij weer eigenaar van het huis
wordt en aan de H.Geest 90 Wilhelmus Hollandse schilden zal betalen. Zou hij
dit niet doen, dan zouden de 6 wilhelmus schilden die Willem van Zonnen met
schepenbrief verkocht heeft eeuwig daarop blijven rusten, zodat die rente dan
voor de erfpenning zou komen.
Zie regest 215.
Marge
1557
Pieter Willemsz de Vryes in De Zon.377
TMD4 Huis De Zon, Oostzijde Hoogstraat.378
[Regest 217] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Claes Hugensz verklaart
schuldig te zijn aan de Heilige Geest in Den Haag een rente van 40 schelling
Hollands per jaar, te betalen Heiligermis, verzekerd op zjn huis en erf op het
Spui aan de oostzijde van de vaart, belend ten noorden Jan Broer, ten zuiden
Buysenburch, en ten oosten de erfgenaam van Heynrick Jansz.
Marge
1557
Jacob Pietersz
1586
Jan Adriaensz alias Jan Blintse
1613
Evert Aeriensz metselaar
Dorso
z.d.
Pieter Harmansz
Op het huis van Jacop Pietersz op het Spui aan de
oostzijde.379
TMD1106 Oostzijde Spui.380
[Regest 218] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Jan van Camp
verklaarde schuldig te zijn aan heer Pieter van Hoern, priester, een rente van 7
pond Hollands per jaar, te betalen Allerheiligenmis, verzekerd op zijn huis en
erf aan de noordzijde van de Plaats, doorgaande tot aan de andere straat toe,
belend ten oosten Claes van Nesse die men de venter hiet, en ten westen de
erfgenaam (of erfgenamen) van Willem Pietersz.
Zie regest 602.
Marge
1557
Jan Heynricxszs weduwe
1586
Jan Willemsz wijnverlater
1613
Jacob Blondel
Dorso
z.d.
Haze Wissen
Hubert van den Doirne
Aechte Coppennollen huis aan de Plaats “In de
Sterre”.381
TMD1166 Huis De Ster, Noordzijde Plaats.382
[Regest 219] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Jacob Jansz verklaarde
schuldig te zijn aan Heynrick Jan Aerntsz een rente van 40 schelling Hollands
per jaar, verzekerd op zijn huis en erf waarin hij nu woont in het Noordeinde
Onderaan

16-9-1430

18-10-1430

13-11-1460

4-3-1431

17-5-1618
z.d.
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24-5-1431

6-6-1431

21-9-1431

van Den Haag wegens koopschuld van zijn deel van genoemd huis en erf,
belend ten zuiden Florys de kuiper, ten noorden en westen Engebrecht van
Lorck, en ten oosten de heerstraat.
Zie regest 577.
Marge
1557
Mr.Jan van Treslonge, advocaat.383
TMD208 Westzijde Noordeinde.384
[Regest 220] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Jan Pietersz verklaarde
schuldig te zijn aan Jan Jansz een rente van 57 schelling Hollands per jaar, te
betalen op Sint Bartholomeusdag, verzekerd op ½ morgen land bijnoorden
Hout, dat hij tegen genoemde rente in erfhuur heeft, belend ten zuiden en
westen de weg, ten noorden Claes Steffensz, en ten oosten genoemde Jan
Pietersz met 1 morgen land waarop hij verder deze rente verzekerde, belend ten
westen Jan Pietersz met genoemde ½ morgen land, ten noorden Florys Fillipsz,
ten zuiden Heynric Janszs kinderen, en ten zuiden de weg.
Zie regesten 617 en 690.
Marge
1557
Huych Jansz int Bosch
1586
De weduwe van Huych Jansz
z.d.
Nu Werthout Gerritsz van Winden
Nota
z.d.
Deze erfhuur is omgezet in een eeuwige rente
Dorso
z.d.
Coppijn Jan Symonsz in het Voorhout
z.d.
Op een ½ morgen land Bijnoordenhout dat
Adryaen van Borselen in erfpacht houdt.385
NB Ik kan dit stuk land, gelegen in de hoek van de Denneweg en de
Benoordenhoutseweg, niet ‘koppelen’ aan een perceel in de Legger 1677. De
aanleg van de grachtengordel om Den Haag is hier schuldig aan.
[Regest 221] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Jan Aerntsz verklaarde
schuldig te zijn aan Gerrit Pietersz een rente van 20 schelling Hollands per jaar,
te betalen Voorschoten en Valkenburger Markt, verzekerd op zijn huis en erf in
het Noordeinde van Den Haag aan de westzijde van de straat, belend ten zuiden
en westen Femeynse Philps Janszs weduwe, en ten noorden de laan die tot het
land behoort.
Marge
1557
Philips Jan van Dam, griffier van het Hof van
Holland
z.d.
Nu Claes van Dam
1571
Afgelost
Onderaan
z.d.
Deze brief is geschonken door Dammas Dircksz
en diens vrouw Aechte.386
TMD199Westzijde Noordeinde.387
[Regest 222] Pieter Tol, Dammas Diricsz en Jacob Gerytsz, Heilige
Geestmeesters in Den Haag, oorkonden dat zij, met goedvinden van de cureit
van Den Haag Willem Braens en de baljuw Claes van Diepenburch, aan de
priester Vranck Zael het officium hebben gegeven dat Engel Pietersz, vroeger
schout van den Haag, op het altaar van de Heilige Geest in de moederkerk in
Den Haag heeft gesticht met de volgende renten en lasten:
- 22 schelling verschijnende op Sint Jacobsdag, 24 schelling verschijnende op
Sint Odulfsdag, 7 schelling verschijnende op Jacobsdag, 46 schelling
verschijnende op Pietersdag, en 8 schelling verschijnende in Zelle, allen
verzekerd op het huis van Jan Jacobsz in “De Zwaan” in de Hoogstraat;
- 40 schelling verschijnende Pinkster Heiligedag op het huis van Gheryt de
backer in het Voorhout;
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10-10-1431

17-10-1431

13-11-1431

17-12-1431

14-3-1432

- 20 schelling verschijnende Valkenburger markt op het huis van Wouter
Roelofsz;
- 16 schelling verschijnende Sint Katharinadag op het huis van Gijsbrecht
Aertsz;
- 3 pond verschijnende Heilige Mis op het huis genaamd “In de Pauw”.
Voor deze rente zal Vranck Zael op genoemd altaar op maandag, woensdag en
vrijdag de mis opdragen.388
Zie regesten 162, 165, 333 en 334.
[Regest 223] Kerstant Roelensz verklaart te hebben verkocht aan Dammas
Dircxsz en Pieter Tol t.b.v. de Heilige Geest in Den Haag 3 morgen land in
Escamp, gemeen met de genoemde Heilige Geest, belend ten zuiden Jan
Filipsz, ten westen Wermbrecht Pietersz, ten noorden Dirc Jansz schoenmaker
gemeen met de kinderen van Jan Claes, en ten oosten de Muurwech.
Dorso
z.d.
Oost de Moerweg.389
[Regest 224] Schepenen van Den Haag oorkonden dat oorkonden dat zij
hebben toegepacht aan jonge Claes Hofdijck een rente van 18 schelling 6
penning, te betalen op Allerheiligedag, zoals de andere rente waarvan de
andere schepenbrief spreekt waaruit deze rente als achterstallig is gepacht,
terwijl zij deze rente verzekerden op het huis en erf waarin vroeger Ghijsbrecht
Claesz woonde en nu Willem Jansz, belend volgens de schepenbrief ten
noorden Willem van Parijs, en ten zuiden Lijsbet Jans Grabben.
Zie regest 93.390
TMD3 Huis De Bonte Hond, oostzijde Hoogstraat.391
[Regest 225] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Willem Dammasz
verklaarde schuldig te zijn aan Dammas Dirxsz een rente van 40 schelling
Hollands per jaar, te betalen Sint Maartensmis, verzekerd op zijn huis en erf
waarin hij nu woont, belend ten zuiden Peter Obrecht, ten westen Ghijsebrecht
Hugensz, ten noorden Piet Jacobsz, en ten oosten de heerstraat.
Zie regesten 143 en 603.
Marge (1)
z.d.
Willem Dammesz
Marge (2)
1555
Steven voornoemd.392
TMD601 Westzijde Venestraat.393
[Regest 226] Philips Smeedsz verklaart te hebben verkocht aan Dammas
Dircxsz een stuk broekland, groot ongeveer 2 morgen, gelegen in het ambacht
van Zuydick, belend ten oosten, westen en noorden Mathijs Pietersz, en ten
zuiden een banwatering. Op verzoek bezegeld door Bertout Jacobsz, schout in
het ambacht van Zuydick
Dorso
z.d.
2 morgen in Zuidwijk
Mathijs Pietersz.394
[Regest 227] Bairtout Jacobsz, schout in het ambacht van Zuydick, oorkondt
dat Gerydt Willemsz verklaarde schuldig te zijn aan Thomas Pietersz een
jaarlijkse rente van 3 pond Hollands te betalen in Den Haag op Sint
Gregoriusdag, terwijl hij deze rente verzekert op zijn woning waarin hij nu
woont in het ambacht van Zuydick, belend ten oosten Robbrecht Jansz, ten
zuiden Huge Dircxsz, ten westen Griete Jan Claisz met haar kinderen, en ten
noorden de wildernis. Verder heeft genoemde Thomas nog recht op 1/14 van
alle uit genoemde woning gedolven turf. In bijzijn van Clais Willemsz en Dirc
Pietersz als buren zegelt Bartout Willemsz deze acte.395
Zie regesten 267 en 375.
Marge
1557
Jacob Baertszs weduwe
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4-4-1432

23-4-1432

31-5-1432

Voor 1433

28-6-1432

De kinderen van Gerit Jacop Baerts, daarna de
ontvanger Houffijser te Amsterdam, nu de heer
Jehan de Monbransi heer van Villeroy
Dorso
Op de woning van Jacob Baens in Wassenaar.396
Volgens regest 375 betreft dit de Gheytmans woning in het ambacht van
Wassenaar.
[Regest 228] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Jan Reymbrantsz
verklaarde schuldig te zijn aan Fueytgen Aerntsz een rente van 20 schelign
Hollands per jaar, te betalen Meidag, verzekerd op zijn huis en erf in het
Westeinde, belend ten oosten voornoemde Feuytgen, ten westen de Heilige
Geest, en ten zuiden en noorden de heerweg, welk huis en erf hij van
genoemde Feutgen in erfhuur heeft.
Marge
1557
Cornelis Cornelisz
1586
Cornelis Cornelisz tuinman
Claes Ariens wever
Adriaen Claes Houna wever, zoon van de
voornoemde Claes Ariens
1647
Afgelost.397
TMD495, Noordzijde Westeinde.398
[Regest 229] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Aernt Jansz verklaarde
schuldig te zijn aan Dammas Dircksz een rente van 20 schelling Hollands per
jaar, te betalen Meidag, verzekerd op zijn huis en erf in de Molenstraat, belend
ten oosten Jan van Rijn, ten westen Jan de zadelmaker, ten zuiden Yeve van
Brabant, en ten noorden de heerstraat.
Zie regest 425.
Marge
1557
Jan Hobbijn procureur
1586
Jan Hobijn procureur
z.d.
Afgelost.
Onderaan
z.d.
Deze brief is gegeven door Dammaes Dircxsz en
diens vrouw Aecht.399
TMD234 of TMD235, Zuidzijde Molenstraat.400
[Regest 230] Dirc Harmansz verklaart een rente van 40 schelling Hollands per
jaar schuldig te zijn aan Claes van Dam, verzekerd op zijn huis en erf waar hij
nu woont in de Hoogstraat op de hoek van de Papestraat, belend ten zuiden Jan
de harnasmaker, ten westen Willem Dammasz snijder, en ten noorden en
oosten de heerstraat.
Marge
1557
Anneken Pieter de Conincxs dochter, nu
Gregorius de snijder.
1586
De kinderen van Grietgen Rumelaerts
1613
Jacob Jansz bontwerker
Dorso
z.d.
Hughe schoenmaker; habet Pier zijn neef
Pieter de Conincks weduwe.401
TMD23 Huis De Drie Kronen westzijde Hoogstraat op de hoek met de
Papestraat.402
[Regest 231] (Mei, mogelijk 14, tussen 1430 en 1433, aldus inventaris) ... dat
zij hebben verkocht aan Dirc Claesz … in het ambacht Wassenaar … een
woning en … Dirc Claesz onze oom.403
Teylingerhorst in Wassenaar.404
[Regest 232] Schepenen van Den Haag oorkonden dat broeder Jacob Willem
van der Prediker Orde verklaarde met zijn gekoren voogd Jan van der Meye
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30-11-1433

..-..-1433

..-..-1433

10-6-1434

schuldig te zijn aan Geryt Wiggersz een rente van 20 schelling Hollands per
jaar, te betalen op Sint Jansdag Midzomer, verzekerd op zijn huis en erf aan de
noordzijde van de Spuistraat, belend ten westen Jan Hugensz metselaar, ten
noorden Jan Appelman de volder, en ten oosten de steeg.
Zie regest 589.
Marge
1557
Claer in De Zalm
1586
Cornelis Pietersz metselaar
1613
Euwout Bartelmeesz Luts
Nota
3-11-1534
De Heilige Geest aangekomen bij transpoort door
Govert Willemsz schoenmaker.
Dorso
z.d.
Op het huis van Thoen comen Jan in de
Spuistraat.405
TMD797 Huis De Zalm, Noordzijde Spuistraat.406
[Regest 233] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Wouter, stalmeester van
onze lieve genadige vrouwe van Holland, en Aernt Phillipsz verklaarden
schuldig te zijn aan Dammaes Dircksz een rente van 40 schelling per jaar,
verzekerd op een huis en erf in het Voorhout, belend ten oosten het Hagehout,
ten westen Jan Pieters, ten zuiden Jan Symonsz, en ten noorden de Denneweg.
Zie regest 518.
Opmerking onder akte
“Desen brief heeft ghegheven Dammaes Dircksz
ende Aechte zijn wijf”.
Marge
1557
Habet de voors Halmale (zie regest 517 RAvdSp)
ende es thuys gecomen van Lange Jan staende
naest zijn huys ende groote poort
1586
Gerit Jansz van Bancken
1613
Habet Eduwaert Coudtwel
1623
Rente afgelost door de griffier Krijp.407
TMD1210 Oostzijde Voorhout.408
[Regest 234] Dirc Claesz verklaart dat hij een elstuin heeft in de woning van
Florys Danelsz ‘bi suden de wateringe in den veen’ met de last om de sloot om
genoemde tuin zelf te onderhouden en daarom een uitweg door die woning
heeft om zijn hout uit te voeren.409
[Regest 235] Claes Horst Dircxsz van Boomgaert, schout in het ambacht van
Wassenaar, oorkondt dat Claes Pietersz verklaarde te hebben verkocht aan
Claes Cobel een rente van 2 pond Hollands per jaar, te betalen Sint
Maartensdag Midwinter, verzekerd op 2 morgen land, het 1/3 van de woning die
hij van zijn broer Mathijs Pietersz in het ambacht van Wassenaar had gekocht,
de boomgaard van zijn eigen woning; en verder nog verzekerd op 1 morgen
land in zijn woning, belend ten oosten Andries Danelsz, ten zuiden de
banwatering, ten westen Pieter Matheeusz, en ten noorden de ‘holen
kercwech’.
Marge
1557
Lenert Jansz
1586 Jan Lenaertsz
Dorso
z.d.
Jan Loeff
Claes Pietersz
Op Jan die ..ge in Wassenaar.410
[Regest 236] Schepenen van Den Haag oorkonden dat zij hebben toegepacht
aan de Heilige Geest in Den Haag een rente van 9 schelling 6 penning Hollands
per jaar, te betalen Sint Odulfsdag, terwijl zij deze rente verzekerden op het
huis en erf van Ewout Cleypetsz op het Spui, belend ten zuiden en oosten Huge
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14-6-1434

3-12-1434

14-12-1434

14-6-1435

die Loze, ten noorden Femeynse Jan Wiggerszs weduwe, en ten westen de
heerstraat.
Zie Onvolledige brieven nr. 8 en nr.31.
Marge
1557
Pieter Egelszs weduwe
Dorso
z.d.
Pouwels Willemsz
Thomas Spaensz
Op het huis van Pietter Egels op het Spui aan de
oostzijde.411
TMD1083/TDM1084/TMD1085 Oostzijde Spui.412
[Regest 237] Claes Horst, schout in het ambacht Wassenaar, oorkondt dat
Jacop Danelsz verklaarde van van Pieter Jansz in erfhuur te hebben 1/4 van de
woning in het ambacht van Wassenaar, die hij nu gebruikt en die Pieter Jansz
was aanbestorven van Haestgen Pieter Walich, voor 4 pond Hollands, te
betalen Voorschoter en Valkenburcher markt, verzekerd op de gehele woning
waarin hij nu woont, belend ten zuiden de grafelijkheid van Holland, ten
westen en noorden Aernt Jansz, en ten oosten IJsbrant Spieghels woning. Als
wijnkoopslieden waren aanwezig Gherrit Ijsbrantsz Backer en Philps
Ijsbrantsz.413
Zie regesten 376, 447 en 448.
[Regest 238] Dirck Ijsebrantsz verklaart te hebben verkocht aan de Heilige
Geest in Den Haag een huis en erf in ‘Die Zack’, belend ten westen de
kinderen van heer Jan Kibbelair, ten noorden heer Claes Ysack, ten oosten
Heynric Janszs erfgenamen, en ten zuiden de heerstraat. Op verzoek bezegeld
door Jacob Aerntsz.414
TMD444? Noordzijde De Zak.415 Dit perceel was volgens Ter Meer Derval in
1562 in het bezit van de Heilige Geest. Zie echter ook onderstaand bij Regest
301 voor bewijs dat Ter Meer Derval hier onjuiste lokaliseringen geeft.
[Regest 239] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Pieter Mathijsz
verklaarde schuldig te zijn aan de Heilige Geest in Den Haag een rente van 4
pond Hollands per jaar, te betalen Sint Jan Midzomer, verzekerd op 4 huizen
en erven in het Westeinde, belend ten westen genoemde Pieter Mathijsz, ten
noorden en zuiden de heerstraat, en ten oosten Jan Rembrantsz.
Marge (2)
1557
Zyer Zyersz
1586
Philips Maertensz
1613
Cornelis Jansz
Dorso
z.d.
Jan van Assendelft
Diric Doensz 20 stuivers en Pieter van Waigen 20
stuivers
Lange Jan Willemsz
Op het huis van Pietter Maertensz in het
Westeinde.416
TMD465 Noordzijde Westeinde.417
[Regest 240] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Dirc Gerytsz
scutteldraeyer verklaarde schuldig te zijn aan de Heilige Geest in Den Haag
een rente van 4 pond Hollands per jaar, te betalen Valkenburger markt,
verzekerd op 1 morgen land Benoordenhout dat hij van de Heilige
Geestmeesters tegen genoemde rente heeft gehuurd, en verder nog verzekerd
op 1 morgen land aan de westzijde van het eerste stuk land. Beide stukken land
zijn belend ten westen heer Philips van Dam, priester, ten noorden Aechte Jan
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Hugen weduwe, ten oosten Claes van Dam, en ten zuiden Jan Broer en
genoemde Dirc Gerytsz zelf.
Marge
1557
Sint Nicolaasgasthuis in Den Haag
Dorso
z.d.
Dirc Gerytsz scoteldraeyer
Het Sint Nicolaasgasthuis 4 pond
Op 1 morgen land Bijnoordenhout dat het Sint
Nicolaasgasthuis in erfhuur heeft.418
[Regest 241] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Claes Louwerysz
verklaarde schuldig te zijn aan Winen Claesdr een rente van 40 schelling
Hollands per jaar, te betalen Heiligermis, verzekerd op 3 kamers en erven in
het Westeinde van Den Haag, belend ten westen Aefve lijndraaiers, ten
noorden genoemde Claes zelf, ten oosten de steeg, en ten zuiden de heerstraat.
Zie regesten 450 en 604.
Marge
1557
De weduwe van Willem Jansz hoefsmid
1586
Jan Willemsz smid
1638
Thoenis Leendertsz van Haesbinck
Dorso
z.d.
Jan Buse kuiper
Op het huis van Dirck Aemen de vleeshouwer in
het Westeinde.419
TMD455 Noordzijde Westeinde.420
[Regest 242] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Kateryn Willemsdr met
haar gekoren voogd Geryt Dircxsz barbier verklaarde schuldig te zijn aan Dirc
Gijsbrechtsz een rente van 12 schelling Hollands per jaar, te betalen Sint
Catharinadag, verzekerd op haar huis en erf in het Noordeinde, belend ten
noorden Jan van Teylingen, ten zuiden Symon Decker, ten oosten Jan die
Witte, en ten westen de beek.
Marge
1557
Jasper Maertsz timmerman
1586
Hubrecht Jaspersz timmerman
1613
Mr.Harman Verwoert kok
Dorso
z.d.
Aernt Buys
Claes van Noorden
Symon vogelkoper
Op de weduwe van meester Lievens thuyn in het
Noordeinde.421
TMD150 Oostzijde Noordeinde.422
[Regest 243] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Jacop Pietersz
verklaarde schuldig te zijn aan Roelof Willem Maertynszsz een rente van 4
pond Hollands per jaar, te betalen Meidag, verzekerd op zijn huis en erf op het
Spui, belend ten noorden Harman Stijl, ten zuiden Jan Gerytsz, ten oosten Jan
Woutersz, en ten westen de heerstraat.
Marge
1557
Alman biervoerders erfgenamen
1586
Arys Arentsz wagenaar
Onderaan
z.d.
4 pond rente door Hendrik Jansz goudsmid
besproken in zijn testament voor de Heilige
Geest.
Dorso
z.d.
Jacob Bruinsz
Op het huis van Alleman de biervoerder aan de
oostzijde van het Spui.423
TMD??? Oostzijde Spui. Verder kom ik niet zonder groot onderzoek in de
Hofboeken.
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[Regest 244] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Heinrick Willemsz
verklaarde schuldig te zijn aan Jan Valentijn een rente van 2 pond Hollands per
jaar, te betalen op Palm Zondag, verzekerd op zijn huis en erf in de Venestraat,
belend ten noorden Jan die bode, te zuiden Augustijn die Koc, en ten westen en
oosten de heerstraat.
Marge
z.d.
Cornelis Jansz.424
TMD582? Oostzijde Venestraat. Ik vermoed de oostzijde omdat dit perceel
doorloopt tot aan een parallel lopende Heerstraat. Dat lijkt mij voor een perceel
aan de westzijde van de Venestraat onwaarschijnlijk omdat de Nieuwstraat op
een behoorlijke afstand van de Venestraat liep en loopt. Het Achterom en de
Sint Pieterstraat [nu Gortstraat] liggen dichterbij. Op de kaarten bij Ter Meer
Derval en Kersing staan percelen ingetekend aan de westzijde van het
Achterom, dus zal het perceel van Hendrik Willemsz niet zijn doorgelopen van
de Venestraat tot aan het Achterom. Resteert de Sint Pieterstraat. Daar staan op
genoemde kaarten wat percelen aan de oostzijde van de Sint Pieterstraat
ingetekend en slechts een aan de westzijde (TMD780). Ik vermoed dat het
perceel van Hendrik Willemsz ten zuiden daarvan liep tussen Venestraat en
Sint Pieterstraat. Zo kom ik op een perceel in de reeks TMD576-582 (TMD583
is het hoekhuis van Venestraat en Spuistraat). Dit is in overeenstemming met
mijn lokalisering van het in regest 279 d.d. 4-6-1442 (zie verderop) genoemde
perceel van Augustijn die koc, dat ik met twijfel plaats op TMD583, eveneens
oostzijde Venestraat. Diens noordbelender was een Heintje de paardekoper.
Echter, als ik kijk naar TMD573, eveneens oostzijde Venestraat, waar Victor
Kersing op basis van het Hofboek van 1458 een Cornelis Jansz schrijnmaker
plaatst, twijfel ik aan mijn redeneringen.425 Mogelijk was deze schrijnwerker
niet identiek aan de in de marge van deze akte geplaatste Cornelis Jansz.
[Regest 245] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Dirc van Woesick
verklaarde schuldig te zijn aan Dirc van Sceveninge t.b.v. de Heilige Geest in
Den Haag een rente van 6 gouden overlandse Rijnguldens per jaar, verzekerd
op het huis en erf waarin hij nu woont, belend ten oosten Alijt Philips
Engebrechtszs weduwe met haar zoon Willem, ten zuiden de heerweg, ten
westen Ave Coppiers weduwe met haar kinderen, en ten noorden de heerstraat.
Marge
z.d.
Dirc van Woesick.426
TMD538 Zuidzijde Riviervismarkt.427 Er staat nergens om welke straat het
gaat. Ik weet dat het een perceel is aan de huidige Riviervismarkt, TMD538.
De kinderen van Willem Philipsz zaten op TMD539. Zie R.A. van der Spiegel.
‘De Munt in Den Haag’, De Beeldenaar 2014-2 (2014) 75-79.
[Regest 246] Jan Aemsz verklaart voor schepenen van Den Haag schuldig te
zijn aan Pieter Jacobsz een rente van 20 schelling Hollands per jaar, te betalen
op Valkenburger markt, verzekerd op 18 morgen land in Zegbroek, belend ten
westen Claes Pietersz en Jacob Claesz, ten oosten Pieter Dircxsz, te noorden de
wildernis en ten zuiden de banwatering.
Verder verzekerd op 2 morgen land met huis en boom in dezelfde broek,
belend ten westen Jacob Hugensz, ten oosten en zuiden Florys Dircxsz, en ten
noorden de banwatering.
Verder nog verzekerd op 6 morgen land in dezelfde broek, belend ten oosten
Jacob Hugensz, ten westen Outsier Zybrantsz en Jacob Claesz, en ten noorden
de banwatering.428
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z.d

Op Pieter van der Bissen woning ten westen van
Den Haag [Ik vermoed hier een vergissing voor
Pieter van der Bos]
Marge
1557
Dirick Claeszs weduwe voornoemd
1586
Sebastiaen Lenaertsz
Dit is Hanenburg. 10-9-1436 [Regest 247] Schepenen van Den Haag
oorkonden dat Jacob Claesz en zijn vrouw Amplonia verklaarden schuldig te
zijn aan de Heilige Geest in Den Haag een rente van 3 pond Hollands per jaar,
te betalen Meidag, verzekerd op hun huis en erf in het Westeinde, belend ten
westen Claes van Diepenborch, ten oosten Pieter van Tol de smid, ten noorden
genoemde Claes, en ten zuiden de heerstraat.
Marge
z.d.
Jacob Claesz
Heer Ijsbrant.429
TMD??? Noordzijde Westeinde. Ik kan het -nog?- niet nader lokaliseren.
Misschien in de reeks TMD451-TMD463, oftewel tussen Torenstraat en
Vleersteeg?430 De in de akte genoemde percelen zijn terug te vinden in het
Hofboek van 1458.431
[Regest 248] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Symon Dircksz
verklaarde schuldig te zijn aan de Heilige Geest een rente van 3 pond Hollands
per jaar, te betalen Heiligermis, verzekerd op zijn huis erf, waarin vroeger Fye
Jan Buyersz woonde, met het erf ten zuiden daarvan, en op ½ morgen er achter,
alles tezamen belend ten noorden vooraan Jan Vredericxsz en achteraan Hughe
Jan die Loozenzoon, ten oosten de laan, ten zuiden vooraan Hein Grabbertsz
zwager en achteraan Coen Dammaesz en Jan Wouter Willemszsz, en ten
westen de heerstraat.
Marge
1557
Gerryt Jansz en is gekomen van Adriaen Celen
1586
Sier Diricxsz biervoerder.432
TDM Oostzijde van een noordzuid lopende straat waaraan oostelijk een laan
loopt. Ik vermoed TMD1089 Oostzijde Spui, dat aan deze omschrijving
voldoet, en waar in 1562 Gerrits Jansz biervoerder de hofhuur betaalde.433 De
naamloze laan is in dit geval de Coman Willemslaan.
Ter ondersteuning van de hier voorgestelde lokalisering: zie Regest Hollandse
Huis 16 d.d. 6-6-1397 betreffende TMD1084 met als zuidbelender Jan die
Loese.434 En zie Regest HG236 d.d. 10-6-1434 betreffende
TMD1083/TDM1084/TMD1085, met als zuid en oostbelender Huge die Loze.
Ter afwijzing van deze hypothese zie verderop Regest 276 betreffende een
rente op TMD1089 waarin deze rente niet wordt genoemd.
[Regest 249] Dirc die meyer, Aechte, Lijsbet en Meuse, broer en zusters,
verklaren te samen verkocht te hebben aan Machtelt Dirc Claesz weduwe 1/16
deel van de woning en elstuin dat hun is aanbestorven van hun oom Dirc
Claesz en in Wassenaarambacht ligt. Op verzoek zegelt Willem Reyster.435
[Regest 250] Philips Reymbrantsz verklaart verkocht te hebben aan Machtelt
Dirc Claesz weduwe 1/16 deel van de woning en elstuin, dat hem en zijn
vrouw is aanbestorven van Dirc jonge Claesz en in Wassenaarambacht ligt. Op
verzoek zegelt Gheryt Jansz van Kekelenberge.436
[Regest 251] Jan Jansz, Deliaen Jansdr en Hadewi Jansdr, verklaren verkocht
te hebben aan Machtelt Dirc Claesz weduwe 1/16 deel van de woning en
elstuin dat hun van hun oom Dirc jonge Claesz is aanbestorven en in
Wassenaarambacht ligt. Op verzoek zegelt Willem Reyster.437
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[Regest 252] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Dirck Evartsz
verklaarde schuldig te zijn aan Margrite Aerntsdr een rente van 4 pond
Hollands per jaar, te betalen Sint Bavodag, verzekerd op zijn huis en erf waarin
hij nu woont in de Venestraat, strekkende doorgaand tot aan de nieuwstraat die
Willem Engbrechtsz heeft geordineerd, belend ten zuiden vooraan Pieter
Gerritsz en achteraan Jacop Willemsz, schrijnmaker, ten noorden vooraan de
weduwe van Phillips Nubuyer met haar kinderen en achter aan Aelbrecht
Henricksz, en ten oosten en westen de heerstraat.
Marge
1557
Cornelis van Steyn zadelmaker
Nu meester Aernt Zymonsz barbier
Onderaan
z.d.
Deze renten zijn gekomen van Dirck
Hoochstraeten en dien vrouw Baerte lijfrenten.438
TMD598 Huis Het Vergulden Zadel, Westzijde Venestraat.439
De vermelde nieuwstraat is de Nieuwstraat. Willem Engebrechtsz werd
vermeld 1439-1466 als schout van Den Haag en was 1442-1446 rentmeestergeneraal van Holland enz. 1453-1454 schepen van Den Haag.440 Ik vermoed
echter dat hij als privépersoon in 1434 de Nieuwstraat had doen aanleggen. Zie
hiervoor in mijn bestand Regesten Kapittel van Sint Maria op het Hof in Den
Haag de regesten 221 ev.441
[Regest 253] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Heynric Robbrechtsz
verklaarde een jaarlijkse rente van 12 schelling Hollands, te betalen op Sint
Catherina, schuldig te zijn aan de H.Geest in Den Haag, verzekerd op 1 morgen
land in het Hasselgat, dat hij daarvoor heeft gehuurd, belend ten noorden
Heynric voornoemd, ten zuiden en oosten Willem Willemsz, en ten westen
Oedzier Zybrantsz; en nog op 1 morgen land ten noorden daarvan aan des
heren wildernis, belend ten oosten Floertgen, ten westen voornoemde Oedzyer
en ten zuiden de eerstgenoemde 1 morgen land.
Zie regesten 31, 102, 157 en 160.
Marge
1557
Cornelis [Mattheusz]
1586
de voornoemde meester Lenaert [Casembroot]
Dorso
z.d.
Lambrecht Heinricxsz
Geestland
Op Ysbrant Jacopsz woning in het westambacht
van Den Haag.442
Dit is een stuk land, behorend bij de boerderij Berg en Daal.
[Regest 254] Schepenen van Den Haag oorkonden dat zij hebben toegepacht
aan de Heilige Geestmeesters een rente van 6 schelling Hollands per jaar, te
betalen op Heiligenmis, zoals de andere renten waarvan de schepenbrief
spreekt waaruit deze rente als achterstallig is gepacht, terwijl zij deze rente
verzekerden op huis en erf van Dirc Marren in de Vlamingstraat, belend
volgens de schepenbrief ten oosten Steynelt, ten westen Wolfert de wielmaker,
ten noorden Pieter Willemsz, en ten zuiden de heerstraat.
Zie regest 189
Marge
1557
Neeltgen Geryt Pieterszs weduwe
1586
Voornoemde Seger Pietersz
Dorso
z.d.
Het huis van Dirc Marren
Op het huis van Claes Gaergoets in de
Vlamingstraat.443
TMD??? Noordzijde Vlamingstraat. Verder kom ik niet, ook niet m.b.v. de
TP1553.
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[Regest 255] Schepenen van Den Haag pachten Jan van Brabant een rente van
13 schelling Hollands per jaar toe, te betalen op Sint Gregoriusdag, verzekerd
op het huis en erf van jonge Jan van Diesten in de Molenstraat wegens door
hem verschuldigde landhuur, belend ten westen Jacop van Borbon, ten zuiden
Gherrit Potter, ten oosten en ten noorden de heerstraten.
Zie regest 370.
Marge
z.d.
Adriaen Barentsz deurwaarder
1-11-1567
Afgelost door Claes Jansz procureur.444
TMD239 Zuidzijde Molenstraat.445
[Regest 256] Geryt Jansz verklaart een rente van 40 schelling Hollands per jaar
schuldig te zijn aan Claes Claesz, verzekerd op zijn huis en erf in de
Papestraat, belend ten oosten Jan de bakker, ten westen Hugo van der Hant, ten
zuiden Pieter Engelsz, en ten noorden de Heerstraat.
Marge
1557
Jan Willemsz snijder
1586
Heinrick Jansz snijder
1613
de kinderen van Heyndrick voornoem
1628
Hans Jacobsz kleermaker
Dorso
z.d.
Gheriit Iansz 2 pond op Sint Jansdag
‘scedemaker’ in de papestraat
Op Jan Michielsz huis
Onderaan
z.d.
Voor de memorie van Machtelt Pieter Jansz
weduwe, de moeder van Bartholmees Pietersz.446
TMD96 Zuidzijde Papestraat.447
[Regest 257] Jan Vrancke verklaart verkocht te hebben aan Machtelt Dirc
Claesz weduwe 1/16 deel van de woning en elstuin dat hem en zijn vrouw van
Dirc jonge Claesz is aanbestorven en in Wassenaarambacht ligt. Op verzoek
zegelt Willem Reyster.448
[Regest 258] Schepenen van Den Haag oorkonden dat dat Ijsbrant Jacobsz
verklaarde schuldig te zijn aan Mychiel Jansz een rente van 3 pond Hollands
per jaar, te betalen Sint Jacobsdag, verzekerd op zijn huis en erf in de
Hoogstraat, doorgaande tot aan de straat daarachter, belend ten noorden Pieter
Engelsz, ten zuiden coman Engebrecht; en ‘om die ander straet after’ belend
ten oosten Dirc Airntsz, ten westen Jan van Stien, ten oosten vooraan en zuiden
achteraan de heerstraten.
Marge
1557
Govert Willemsz schoenmaker
1586
Ploentgen weduwe van Pouwels Jacobsz kramer
1613
Jacob Pouwelsz schoenmaker
Daarna Dirck Lamaire
1643
Rietraet, burgemeester en ontvanger tot
Maastricht
Nota
z.d
Deze rente mag niet worden verkocht, zoals in het
Memoriaalboek staat
Dorso
z.d.
In de Hoogstraat op De Regenboog
Op het “Zwijntgen”
Dirck Ghijsbrecht Pellensz
Op Govert de schoenmakers huis In de
Regenboog in de Hoogstraat.449
TMD27 Huis De Regenboog, Westzijde Hoogstraat.450
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De straat achteraan is de Papestraat. Daar vond ik een Dirc Aerntsz terug op
TMD103, Zuidzijde Papestraat. Zie hier boven Regest HG1385 d.d. 29-111394. Zie regest LEP11.451
[Regest 259] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Pieter Gherritsz en Claer
van Wael verklaarden samen schuldig te zijn aan Pieter Dricksz priester een
rente van 40 schelling Hollands per jaar, te betalen op Sint Jacobsdag Apostel,
verzekerd op hun huis en erf in het Noordeinde, belend ten noorden en westen
Aernt die Brunen erfnamen, ten zuiden de laan, en ten oosten de heerstraat.
Zie regesten 9, 289 en 539.
Marge
1557
Vranck Jorysz schoenmaker
8-8-1579
Afgelost door mr.Anthonis van Dicjk als
testamenter van wijlen juffrouw Sebilla van
Coulster, weduwe van wijlen Jan van Dam,
rekenmeester.452
TMD198/TMD199 Westzijde Noordeinde.453
[Regest 260] Schepenen van Den Haag oorkonden dat zij hebben toegepacht
aan de Heilige Geest in Den Haag een rente van 7 schelling 6 penning Hollands
per jaar, te betalen mei, zoals de andere rente zoals vermeld in de schepenbrief
waaruit deze rente als achterstallig is gepacht, terwijl zij deze rente verzekeren
op het huis en erf waarin nu Jan de zager woont aan de noordzijde van het
Westeinde, belend volgens de schepenbrief ten westen Zwarte Jannetgen, ten
oosten Coptgen de zager, en ten noorden Claes Pietersz met zijn geest.
Marge
z.d.
Jan de zager.454
TMD483 Noordzijde Westeinde. Dit leid ik af uit Regest HG154 d.d. 22-21419, waar Coptgen de sagher als westbelender van TMD481 wordt vermeld.
[Regest 261] Willem Robbrechtsz verklaart te hebben verkocht aan Ijsebrant
Dirxsz de helft van 6 morghen land op de Harnas, gemeen met genoemde
Ijsebrant, zoals omschreven in de brief waardoor deze is gestoken (zie reget
201).455
Zie regesten 200, 201 en 477.
[Regest 262] Dirc Claesz en Airnt Claesz verklaren verkocht te hebben aan
Machtelt Dirc Claesz weduwe 1/16 deel van de woning en elstuin die hun van
hun oom Dirc Claesz is aanbestorven en in Wassenaarambacht ligt. Op
verzoek zegelt Willem Reyster.456
[Regest 263] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Jan Bartelmeesz
verklaarde te hebben verkocht aan Jan Jansz 1½ morgen land in Escamp,
belend ten oosten Aeff Airnt die Bruynen, ten zuiden voornoemde Jan Jansz
zelf, ten westen Machtelt Engebrechts, en ten noorden Machtelt Engels
weduwe en Dirc van Bakenisse samen.457
Zie regesten 288 en 438.
[Regest 264] Willem van Bogairt, schout van Wassenaarambacht, oorkondt dat
Claes Pietersz verklaart te hebben gehuurd van Machtelt Dirc Claeszs weduwe
en Jan Dircxsz de woning waarin hij nu woont en in gebruik heeft, belend ten
westen Boudin Paysz woning, ten noorden de geestwatering, ten oosten Pieter
Matheeusz woning, en ten zuiden de banwatering. Het ‘zilant’ buiten de
woning is belend ten oosten Dirc van Deyls woning, ten zuiden Pieter Dircxsz
woning, ten westen Ermgairt Campmans, en ten noorden de middelweg. De
woning is belast met 80 groten per jaar t.b.v. Dirc van de Horn. Voornoemde
Claes Pietersz en Haestgen Dammas bezitten ieder nog 1/16 deel van de
woning en de elstuin die naast de woning van Florys Danelsz ligt. De erfhuur
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10-2-1439

30-6-1439

31-8-1439

bedraagt 15 pond 10 schellingen per jaar, te betalen op Voorschoter en
valkenburger markt, en is verzekert door de huurder op de woning, zijn 1/16
deel en nog op 2 morgen vrij land in Wassenaarambacht gemeen met zijn broer
Matheeus Pietersz, belend ten westen Pieter Matheeusz, ten noorden de holle
kerkweg, ten oosten Andries Danelsz, en ten zuiden de banwatering.458
[Regest 265] Notaris Berthold Nycholai instrumenteert dat de klerk Johannes
Dirksz Loef en diens moeder Machteld Gerardsdr hebben gesticht een eeuwige
kapelanie in de Sint Jacobskerk op een door de collator aan te wijzen altaar met
de volgende inkomsten:
- 3 bunders land in Rijswijk, belend ten oosten Hugo Dirksz, ten zuiden de
Vliet, ten westen Andreas Wit, en ten noorden de waterlozing, [welk land
voor ] 2 Engelse nobels en 4 kwarten in gebruik [is] bij Jan Jansz;
- 10 hont land in Rijswijk waarvan 6 hont gemeen met de erfgenamen van
heer Arnout van Duvenvoorde, de priester Dirk Woutersz en de echtgenote
van Willem van der Dune, belend ten oosten en noorden het land van de
decaan en de kapelaan van de Sint Pacraskerk in Leiden, ten zuiden de
heerstraat, en ten westen de banwatering.
- de andere 4 hont liggen apart en zijn belend ten oosten en noorden Blotgen
heer Dirksz, ten westen Joseph Symonsz, en ten zuiden de heerweg
- de 10 hont zijn in gebruik bij de erfgenamen van Dirk Stamers voor 5 pond
per jaar;
- 5½ hont land in het ambacht van Naaldwijk, belend ten oosten de banweg,
ten westen Hendrick Bertelmeesz, ten noorden de erfgenamen van Meyns
Jansz, die dit land voor 5 pond Hollands in gebruik hebben;
- 3½ hont land in Den Haag in de Poten, nu voor 4 pond Hollands in gebruik
bij Engbert Jansz op het Spui;
- 2 pond Hollands op 2 stukjes land in het ambacht van Wassenaar ten
noorden van het Bos, zoals breder omschreven in een door de schout van
Wassenaar bezegelde brief.
De stichters zullen levenslang vruchtgebruik van deze goederen hebben en de
priester jaarlijks 5 pond geven om wekelijks 1 mis voor hen op te dragen. Bij
overlijden van een van hen zal de kapelaan 2 missen wekelijks opdragen,
terwijl na beider dood de kapelaan het volle genot van de inkomsten zal hebben
en op zondag, maandag, woensdag en vrijdag de mis zal opdragen. Bij
opzettelijk absenteïsme van de kapelaan is de collator vrij hem de kapleanie te
ontnemen. Na de dood der stichters zal Willem Dirksz cuper, inwoner van
Delft, erfelijk de collatie hebben en pas in de laatste plaats de wettige
erfgenamen van genoemde Machteld. Als eerste kapelaan dragen de stichters
de subdiaken Gerard Broersz voor. Als getuigen treden op Pieter Peregrinis,
kapelaan van de heer van Ijsselstein, en Gerard Jansz van Brederode alias van
Clockelenberghe.459
Zie regest 266 en Onvolledige brief nr.7.
[Regest 266] Rudolf van Diepholt, bisschop van Utrecht, geeft zijn
goedkeuring aan de stichting van de kapelanie, breder omschreven in het
notarieel instrument waardoor deze is gestoken (regest 265), en geeft de
subdiaken Gerard Broersz de investituur als eerste kapelaan.460
Zie regest 265 en Onvolledige brief nr.7.
[Regest 267] Schepenen oorkonden van Den Haag dat zij ter wille van de
huidige bezitter van de kapelanie die wijlen Russent Heynricx van Groesbeeck
heeft gesticht, vidimus geven van de volgende vier akten d.d. 11-11-1386
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13-1-1440

22-4-1440

(regest 60), d.d. 10-11-1388 (regest 65), 30-11-1409 (regest 127) en van 14-31432 (regest 227). Deze vier akten heeft Jacob Heynricxsz van Groesbeeck, de
zoon van de stichteres van de kapelanie, in hun bijzijn in een doos in de kist
van de H.Geest in de kerk van Den Haag gelegd. Collatores zijn Jacob
Heynricxsz van Groesbeeck en zijn wettige nakomelingen en bij ontstentenis
van deze Heynric van Groesbeeck en diens nakomelingen.461
Zie regesten 60, 65, 127, 227 en 375.
Dorso
z.d.
Betreft de kapelrie van Russent
Deze akte en de erin genoemde 4 akten betreffen de door Russent Jansdr
gestichte vicarie op het altaar van Sint Ansbert Confessor in de Sint Jacobskerk
in Den Haag.462
[Regest 268] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Wouter wielmaker
verklaarde schuldig te zijn aan de kerk in Den Haag een rente van 4pond 10
schelling Hollands per jaar, te betalen Meidag, verzekerd op zijn huis en erf
waarin hij nu woont in het Noordeinde aan de westzijde van de straat, belend
ten zuiden Jan Westvalinc de maarschalk, Pieter Tol, Margriete Last en Alijt
Willem Heynricxszs, en ten westen en oosten Floris Jansz de kuiper.
Marge
1557
Adriaen Oetsiersz deurwaarder; daarna gekomen
op Mr.Jan van Treslonge.
11-11-1582 Afgelost door Mr.Johan van Treslong.
Dorso
z.d.
Op het huis van Bartolomees de schrijnwerker in
het Noordeinde.463
TMD208 Westzijde Noordeinde.464
[Regest 269] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Claes …zs verklaarde
schuldig te zijn aan de Heilige Geest in Den Haag een rente van 40 schelling
Hollands per jaar, te betalen meidag, verzekerd op een stuk land in … van Den
Haag, dat hij van genoemde meesters tegem genoemde rente in erfpacht heeft,
belden ten zuiden Z… …zs, ten westen Jan Ghijsbrechtsz, en ten noorden de
laan. [Er staat geen oostbelending RAvdSp].465
[Regest 270] Schepenen van Den Haag oorkonden dat zij hebben toegepacht
aan de Heilige Geest in Den Haag een rente van … schelling Hollands per jaar,
te betalen op Sint …, zoals de schepenbrief luidt waaruit deze rente als
achterstallig is gepacht, terwijl zij deze rente verzekeren op het huis en erf
waarin nu Gijsbrecht van der Horn de verwer woont, aan de noordzijde van de
Spuistraat strekkende tot de Hofgracht, belend volgens genoemde brief ten
westen Jan van Bouwen, kok van ‘mijn heer van Ludick’ [=dit is Jan van
Beieren RAvdSp], en ten oosten Symon Jude.
Dorso
z.d.
Barber Dirc van Sceveninge dochter
Tomas Jansz metselaar met de begijn
Op het huis van Jacop Joesten voor en op Andries
procureursknecht achter in de Spuistraat en
Achterom 2 brieven ‘om die crancheits Willem 3
pond 5 schelling, 10 schelling’.466
TMD806 Noordzijde Spuistraat.467
[Regest 271] Gheryt Dircxsz verklaart te hebben verkocht aan Gheriden
Pietersz een rente van 3 pond Hollands per jaar, te betalen op Voorschoter en
Valkenburger markt, verzekerd op zijn woning waarin hij nu woont in het
Monsterambacht, groot 17 morgen, belend ten oosten proper Jan, ten zuiden
het land van het klooster van Loosduinen, ten westen Pieter Claes Goeldenszsz,
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en ten noorden de broekwatering. Op verzoek bezegeld door Aernt van Kamp,
schout van Monster.
Marge
1557
Jan Jacobsz lakenkoper tot Delft
11-5-1582
Afgelost door Jan Jacobsz voornoemd.
Dorso
z.d.
Op de woning van Beyer Huybertsz in
Monsterambacht.468
Ik identificeer de Broekwatering met de Haagse Beek. Dat betekent dat deze
boerderij in het Monsterse deel van Zegbroek stond (of staat). Zou dit de
Wijndaelers Woning kunnen zijn? Zie regest hierna 272.
[Regest 272] Dirc Pietersz verklaart voor schepenen van Den Haag dat hij
schuldig is aan de H.Geest in Den Haag een rente van 20 schelling Hollands
per jaar, te betalen op Valkenburger markt, verzekerd op zijn woning in het
Westambacht van Den Haag “op die meer”, waarin vroeger zijn vader Pieter
Claesz woonde, belend ten oosten Claes die Buyser, ten westen proper Jan, ten
noorden het meer voornoemd, en ten zuiden het klooster van Loosduinen.469
Dorso
z.d.
Beyer Huyberts
Dirc Pietersz woning opte meer
Op Beyer Huybrechts woning in het
Westambacht
Marge
1557
Gillis Pieterszs weduwe voornoemd
1586
Jan Diricxsz
Nu de raadsheer Kinschot
De Meerwoning???
[Regest 273] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Geryt Jansz Nachtegael
verklaarde schuldig te zijn aan de Heilige Geest in Den Haag een rente van 40
schelling Hollands per jaar, te betalen Meidag, verzekerd op een huis en erf in
het Zuideinde van Den Haag aan de Delftweg, dat hij van de Heilige
Geestmeesters in huur heeft voor deze erfrente, belend ten westen en noorden
Claes Willemsz wielmaker, ten zuiden een uitweg die naar de tuinen loopt, en
ten oosten de heerstraat.
Marge 766
z.d.
Claes de wielmaker
Marge kopie 1557
Claes Ijsbrantsz
1586
Jan Claesz timmerman
1613
Jan Pietersz Pous
Dorso
z.d.
Jacob Wiggersz
Op het huis van Symon Jacop Wiggersz in het
Zuideinde.470
TMD882 Westzijde Wagenstraat.471
[Regest 274] Dirc Woutersz verklaart voor schepenen van Den Haag schuldig
te zijn aan Heynric Jansz een rente van 40 schelling per jaar, te betalen op
Onze Vrouwe Lichtmis, verzekerd op zijn woning in het Oostambacht van Den
Haag, groot 8 morgen met huis, berg en boom, belend ten oosten Jacob
Pietersz, ten westen Symon Boudijnsz, ten noorden Haestgen Dammes met
haar kinderen, en ten zuiden Jan Vos, schout van Den Haag, en Jan van der
Veet.472
Zie de regesten 25 en 193.
Dorso
z.d.
Odzier Ysbrantsz
Kerstant Dircxsz
Zier Korstansz
Op Heyl Ziere woning benoorden Den Haag
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1557
1586

Willem Aerntsz met zijn evenknieën
Cornelis Wyelant, procureur
Ut Supra

Door mij niet gelokaliseerd.
[Regest 275] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Ansen Jansz verklaarde
schuldig te zijn aan het gasthuis in Den Haag een rente van 40 schelling
Hollands per jaar, te betalen op Meidag, verzekerd op zijn huis en erf in het
zuideinde van Den Haag aan de Delftweg, dat hij tegen genoemde rente in
erfhuur heeft van het gasthuis, belend ten westen Willem Reyster en Danel
glazenmaker met hun tuinen, ten zuiden de uitweg en gang naar voornoemde
tuinen, ten noorden Margriete Mees weduwe, en ten oosten de Heerstraat.
Zie regest 644.
Marge
1557
Barent Heynricsz Vos
1613
Claes van Capelle
1-2-1620
Afgelost
Dorso
z.d.
Roel de hordenmaker
Dirick brouwer in het Zuideinde
Op het huis van Adam Adamsz in het
Zuideinde.473
TMD891 Westzijde Wagenstraat.474
[Regest 276] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Ewout Cleypetsz
verklaarde schuldig te zijn aan de Heilige Geest in Den Haag een rente van 40
schelling Hollands per jaar, te betalen op Meidag, verzekerd op een huis en erf
op het Spui aan de oostzijde van de vaart, die hij tegen de genoemde rente in
erfhuur heeft van de Heilige Geestmeesters, belend ten oosten en zuiden Jan
Schalckaert, en ten noorden Jannetgen Backer.
Marge
1555
Geryt Jansz biervoerder
1586
Dirick Hartgen biervoerder
1613
Claes Willemsz
Dorso
z.d.
Geryt Locsnoer
Op het huis van Geryt Jansz dat van Willeboert
was aan de oostzijde van het Spui.475
476
TMD1089 Oostzijde Spui.
[Regest 277] Schepenen in Den Haag oorkonden dat Zarvaes Dircxsz
verklaarde schuldig te zijn aan Dirc Aerntsz een rente van 4 pond Hollands per
jaar, verzekerd op zijn huis en erf, belend ten westen Jan Croeck en Baerte
Geryt die ballemakers, ten oosten mancke Beatrijs en heer Pieter van Zanden
erfnaem, ten zuiden Joncfrouwe Ydenstraet, en ten noorden de Molenstraet.
Zie ook regest 285.
In marge
1557
Heer Anthonis Egbertszs zuster
1586
Gerit Jansz paap
1616
Antony Kroock, eerste duerwaarder
‘lest Cornelis Vosmer notaris’
‘lest Adriaen van Tol’
18-7-1663
Rente afgelost
In dorso
Jan Knychten in Joncfrou Ydenstraet
Heer Pauwels priester
Wormbout Willemsz
Op heer Anthonis de provisor’s huis in Joffrou
Ydenstraet.477

Pagina 69 van 222 pagina’s
Dit document is afkomstig van www.hogenda.nl

Klik hier voor het totale register van Hogenda bronnen.

Regesten Heilige Geest

5-4-1442

4-6-1442

27-7-1442

30-12-1442

30-12-1442

TMD297 en/of TMD298, Noordzijde Juffrouw Idastraat.478
[Regest 278] Jan Jacobsz verklaarde te hebben verkocht aan Jan Broeder
Diricxsz 3 morgen 2 hond land in Escamp, gemeen met Jacob Gerytsz de
goudsmid en diens kinderen belend ten oosten een watering geheten de Nieuwe
sloot, ten zuiden de erfgenaam van Jan die bakenair, ten westen de
Loosduinerlaan, en ten noorden Lysbet Ansems weduwe en het godshuis van
Wateringen. Op verzoek zegelen Jacob Arentsz geheten Penne en Willem
Reyster.
Zie regest 429.479
[Regest 279] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Augustijn die koc
verklaarde schuldig te zijn een rente van 3 pond Hollands per jaar, te betalen
binnen de vier heilige dagen van Pinksteren, verzekerd op zijn huis en erf in de
Venestraat, belend ten noorden wat Heyntgen perdecopers huis was, ten oosten
Pieter die Brabander vleysthouwer, ten zuiden en westen de heerstraat.
Marge
z.d.
“Jonge Grijpen weduwe”.480
TMD583? Oostzijde Venestraat.481
[Regest 280] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Griete van Herler
verklaarde schuldig te zijn aan Vranc Jacobsz een rente van 10 schelling
Hollands per jaar, te betalen Sint Jacobsdag Apostel, verzekerd op haar huis en
erf in het Westeinde, belend ten oosten de Zusteren, ten westen Dirc Jansz
schoenmaker, ten zuiden Jacob Ridder, en ten noorden de heerstraat.
Marge (2)
1557
Guillaume de valkenier
1586
Bertelmeeus Harmansz
1647
Afgelost
Dorso
z.d.
Huge Pieter Winensz
Willem Heynrycx ‘ende de zusternij knaep’
Pauwels de lijndraaier
Op het huis van Jorys Korstens in het
Westeinde.482
TMD504 Zuidzijde Westeinde.483
[Regest 281] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Witte Willemsz
verklaarde schuldig te zijn aan de Heilige Geest van Den Haag een rente van
20 schelling Hollands per jaar, te betalen op meidag, verzekerd op een huis en
erf in het Noordeinde, aan de oostzijde van de beek, belend ten noorden Dirc
Willemsz scheerier, ten zuiden Geryt Jansz van Tyel, ten oosten het land dat
vroeger van Dirc scutteldrayer was, en ten westen de genoemde beek.
Marge
1557
Joost Jacobsz procureur
1586
Vincent Hanneman
1613
Wijnant Scholl.
Dorso
z.d.
Huge Phillipsz
Katerijn Slijpers
Geryt Rombart
Jan Spronsz en Cornelis Gerritsz dekker
Op huis en tuin van meester Aerent Huyges in het
Noordeinde.484
TMD157 Oostzijde Noordeinde.485
[Regest 282] Lam Bliecxsz verklaart voor schepenen van Den Haag schuldig te
zijn aan Dirc Jansz een rente van 2 pond per jaar, verzekerd op zijn huis en erf
op het Spui aan de westzijde van de vaart, belend ten zuiden Aechte Wouter
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die harden weduwe, ten noorden Gijsbrecht Hugensz die verwer, ten noorden
Jan mitten crouwagen, en ten oosten de heerstraat.
Zie regest 147.
Marge
1557
Cornelis de coman en Pieter Jacobsz Passer
Dorso
z.d.
Michiel Jacopsz en coman Meyns huis op het
Spui aan de westzijde.486
TMD??? Westzijde Spui.
[Regest 283] Willem Gherytsz verklaart namens zijn moeder verkocht te
hebben aan Machtelt Dirc Claesz weduwe 1/16 deel van een woning en elstuin,
dat hem van zijn oom Dirc Claesz is aanbestorven en in Wassenaarambacht
ligt. Op verzoek zegelt Aernt Ghisen.487
[Regest 284] Schepenen van Den Haag oorkonden dat oorkonden dat Pieter
Gherritsz verklaarde schuldig te zijn aan Florys Jansz de kuiper een rente van
20 schelling Hollands per jaar, te betalen op Sint Gregoriusdag, verzekerd op
zijn huis en erf waarin hij nu woont in het Noordeinde en op een halve gang en
uitweg in de Molenstraat. Het huis en erf zijn belend ten zuiden Jan Jansz de
bakker, ten noorden Ghijsgen Dircksz de wagenaar, en ten oosten de heerstraat.
De gehele gang is belend ten westen Jan de waker, ten oosten Gerrit Wigghersz
slotenmaker, ten noorden Florys Jansz zelf, en ten zuiden de Molenstraat.
Zie regesten 44, 307, 369, 373, 381, 382, 385 en 401.488
TMD207? Westzijde Noordeinde. Zie hiervoor regest 44.
[Regest 285] Schepenen in Den Haag oorkonden dat Servaes Dircxsz
verklaarde schuldig te zijn aan Dirc Aerntsz een rente van 20 schelling
Hollands per jaar, verzekerd op zijn huis en erf, belend ten westen Jan Croeck
en Baerte Geryt die ballemakers, ten oosten manke Beatrijs en heer Pieter van
Zanden erfnaem, ten zuiden Joncfrouwe Ydenstraet, en ten noorden de
Molenstraet.
Zie regest 277.
In marge
1557
Heer Anthonis Egbertszs zuster
1586
Gerit Jansz paap
1616
Antony Kroock, eerste duerwaarder
‘lest Cornelis Vosmer notaris’
‘lest Adriaen van Tol’
18-7-1663
Rente afgelost
In dorso
Op heer Anthonis de provisor’s huis in Joffrou
Ydenstraet.489
NB Dit is in de Juffrouw Idastraat het perceel TMD298, in combinatie met
perceel TMD297.490 In de Molenstraat gaat het om de percelen TMD247,
TMD248 en TMD249.491 Baerte Geryt die ballemakers is niet direct te
plaatsen. Zij kan op TMD299 hebben gezeten, een perceel in de Juffrouw
Idastraat. Of op TMD250, een perceel in de Molenstraat. Haar mede
westbelender, Jan Croeck, komt in 1446 voor als belender in de Molenstraat.492
Dit maakt plaatsing van Baerte in de Juffrouw Idastraat net iets
waarschijnlijker. De achterliggende gedachten hierbij zijn dat het perceel van
Servaas Dirksz strekte van de Juffrouw Idastraat tot aan de Molenstraat. Hij
had twee westbelenders, waarvan ik er een in de Molenstraat plaats en een in
de Juffrouw Idastraat. Ik ga hier verder niet in op de splitsing en samenvoeging
van percelen in de tijd tussen Servaas Dirksz en Gerrit de Paap. Zie daarvoor
de akte uit 1446, de Hofboeken en Ter Meer Derval.
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[Regest 286] Schout en schepenen van Den Haag oorkonden dat toen het koren
zo duur was door schout, schepenen, vroedschap en Heilige Geestmeesters in
Den Haag is bepaald dat de erfenis van de door Heilige Geest verzorgde armen
aan de Heilige Geest zou toevallen, tenzij er nagelaten kinderen onder de 15
jaar waren. Trekken deze armen ook van het Heilig Kruisgilde, dan zullen
schout en schepenen het aandeel van dit gilde in de erfenis vaststellen
Dorso
z.d.
Van de goederen die de arme levende van de
Heilige Geest achterlaten. Hoe dat die op de
Heilige Geest zullen vererven.493
[Regest 287] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Jacop Dircksz
verklaarde schuldig te zijn aan Claes van Dam en rente van 40 schelling
Hollands per jaar, te betalen op Meidag, verzekerd op zijn huis en erf in de
Spuistraat, belend ten oosten Symon Dircxsz, ten zuiden voornoemde Symon
en Jacop Dircksz, ten westen voornoemde Jacop, en ten noorden de heerstraat.
Marge
1557
Meester Nicolaes Geryt van Rennoy.494
TMD830 Zuidzijde Spuistraat.495
[Regest 288] Margriete Pieter Pottersdr, weduwe Jan Jansz, verklaart te hebben
verkocht aan haar neef Gerrit Potter van der Loo 1½ morgen land in Escamp,
belend ten oosten voornoemde Gerrit Potter zelf, ten zuiden haar zoon Jan
Jansz, ten westen Machtelt Engebrechts weduwe erfgenamen, en ten noorden
de erfgenamen van Machtelt Engels weduwe en van Dirick van Bakenesse,
welke 1½ morgen Margriet in erfscheiding met haar zoon Jan heeft verkregen.
Op verzoek zegelt haar oom Willem Engebrechtsz.496
Zie regesten 263 en 438.
[Regest 289] Schepenen van Den Haag oorkonden dat zij hebben toegepacht
aan de Heilige Geestmeesters een rente van 5 schelling Hollands per jaar, te
betalen op Pasen Zandemarkt, zoals de andere rente waarvan de schepenbrief
spreekt waaruit deze rente als achterstalig is gepacht. Schepenen verzekeren
deze rente op het huis en erf van Claer van Walen in het Noordeinde, belend
volgens de genoemde schepenbrief ten zuiden een lijtweg, ten noorden Dirck
Stapel.
Zie regesten 9, 259 en 539.
Marge
27-4-vr.1551 Rente is afgelost.497
TMD198/TMD199 westzijde Noordeinde.498
[Regest 290] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Willem Havekier
verklaarde schuldig te zijn aan Vranck Jacobsz een rente van 4 pond Hollands
per jaar, te betalen meidag, verzekerd op zijn huis en erf bezuiden de kerk,
belend ten oosten Geryt Dircxsz die barbier, ten westen Willem Wissensz, ten
zuiden heer Jacob Engebrechtsz, en ten noorden de heerstraat.
Marge
1557
Meester Andries organist
1586
De kinderen van meester Andries
1613
Jan Jacobsz van Wou
Dorso
z.d.
Wolbrant die scilder
De weduwe van Jan van Spangensz huis aan de
zuidzijde van de kerk.499
TMD545 Zuidzijde Riviervismarkt.500
[Regest 291] Dirc Dammesz verklaart een jaarlijkse rente van 6 pond schuldig
te zijn aan zijn moeder Haescgen Dammes, verzekerd op zijn helftscheiding
van de woning waarin zij beide wonen, groot 15 morgen t.b.v. het morgengeld,
belend ten oosten Philips Reymbrantsz, ten westen Dirc Symonsz, ten noorden
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de wildernis, en ten zuiden Dirc Woutersz, welke halve woning hij tegen
genoemde rente van zijn moeder met haar voogd Willem Dammesz heeft
gehuurd.501
Dorso
z.d
Op Willem Dirksz woning benoorden Den Haag
Marge
1557
Willem Dirksz
1586
Willem Centen
Vr.24-12-1603 Afgelost door Willem Centen en zijn stiefzoon
Pieter Gijsbrechtsz.
Mogelijk Steenvords woning of Klein-Lappenburg. Alternatief is De Kleine
Woning.
[Regest 292] Dirc Dammesz verklaart een jaarlijkse rente van 6 pond schuldig
te zijn aan zijn moeder Haescgen Dammes, verzekerd op zijn helftscheiding
van de woning waarin zij beide wonen, groot 15 morgen t.b.v. het morgengeld,
belend ten oosten Philips Reymbrantsz, ten westen Dirc Symonsz, ten noorden
de wildernis, en ten zuiden Dirc Woutersz, welke halve woning hij tegen
genoemde rente van zijn moeder met haar voogd Willem Dammesz heeft
gehuurd.502
Dorso
z.d.
Heinric Gertsz
z.d.
De helft van deze renten gekocht jegens Andries
Michielsz en Zybrant Andriesz. Nog gekocht 3
pond jegens Jacob Michielsz en Heynric Gerytsz
Op Willem Dirksz woning benoorden Den Haag
Marge
1557
Willem voornoemd [=Willem Dirksz]
1586
Willem Centen
Vr.24-12-1603 Afgelost door Willem Centen en zijn stiefzoon
Pieter Gijsbrechtsz.
Mogelijk Steenvoords woning of Klein-Lappenburg. Alternatief is De Kleine
Woning.
[Regest 293] Haestgen Dammas weduwe, met haar gekoren voogd Willem
Dammasz, verklaart verkocht te hebben aan Machtelt Dirc Claesz weduwe
1/16 deel van de woning en elstuin van jonge Claes die haar van haar broer
Dirc Claesz is aangestorven en in Wassenaarambacht ligt. Op verzoek zegelt
Dirc die Bloet van Kenenburch.503
[Regest 294] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Jan van Latom,
timmerman, verklaarde schuldig te zijn aan de Heilige Geest in Den Haag een
rente van 20 schelling per jaar, verzekerd op het huis en erf waar hij nu woont,
in het Voorhout, belend ten westen een gemene steeg en doorgang, ten oosten
Geryt ballemaker, ten noorden voornoemde Heilige Geest, en ten zuiden het
Voorhout.
In marge
1557
Wouter Ijsbrantsz
1586
Maritgen Pietersdr weduwe
1613
Willem Pietersen Post
In dorso
z.d.
Jan Jacobsz ballemaker
Symoen de Molenair, brouwer te Delft
Neelle Moers huys int Voerhout.504
NB1 Volgens het Voorhout-boek stond deze rente op het perceel Lange
Voorhout 56 achteraan pand I.505 Bij Ter Meer Derval komt dit perceel niet
voor.506 Omdat hij dit perceel aan de door hem niet bewerkte Denneweg
plaatste? Hoe dan ook, het erf van Jan van Latom is nu onderdeel van het Hotel
Des Indes.
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NB2 Geryt ballemaker belende hier ten oosten aan. Zou hij (ook) aan de
Denneweg zijn te plaatsen? Hij kan niet identiek zijn aan de in het Voorhoutboek zonder bronverwijzing in 1445 genoemde Gerijt Andriesz ballemaker
want diens perceel was juist volgens dat boek juist ergens westelijk van het
perceel van Jan van Latom. Of zou het gestelde aldaar niet juist zijn?
[Regest 295] Notaris Bartold Nycholai instrumenteert dat Nicolaas Hofdijk en
zijn vrouw Elseby Ijsbrantsdr bij acte d.d. 12-11-1443, door hem noatris in
bijzijn van priester Dirk Woman en schildknaap Johan van Matenesse
opgemaakt, een eeuwige kapelanie in de Sint Jacobskerk in Den Haag hebben
gesticht op een door de collator aan te wijzen altaar met 24 pond Hollands
jaarlijkse inkomsten als volgt:
- 19 pond met schepenbrief van Den Haag op de herberg genaamd ‘Dat
Gouden Hooft’;
- 6½ hond in het ambacht van Wateringen in de woning van Bosch, in
gebruik door Rudolf Jacobsz in Wateringen voor 1 nobel per jaar;
- 1 bunder land in het ambacht van Zudick [=Zuidwijk] in Wassenaar dat
genoemde Nicolaas heeft gekocht van Dirk Geerlof en Willem Geerlof, nu
voor 3 pond Hollands in gebruik bij Gerard Becker.
Beide stichters zullen levenslang het vruchtgebruik hebben dat na hun dood
aan de kapelaan zal toevallen die dan daarvoor 4 missen per week zal opdragen
en wekelijks een vigilie lezen. Na de dood van beide stichters zal Nicolaas
Spierinck eenmaal de collatie hebben die dan zal toevallen aan Gerard Backer
te Wassenaar en zijn nakomelingen. Dezen zullen het aan een studerend
priester geven die volledig bevoegd moet worden op verbeurte van het
beneficie. Als eerste kapelaan dragen de stichters Gerard Broersz voor.
Als getuigen treden op heer Pieter Franconis (Vrancken?), priester, custos in de
Hofkapel, Gijsbert Nicolaaasz te Den Haag en Gerard Backer wonende te
Wassenaar.507
Zie regesten 310 en 320.
[Regest 296] Willem Lambrechtsz verklaart voor schepenen van Den Haag
schuldig te zijn aan de H.Geest in Den Haag een rente van 3 pond Hollands per
jaar, te betalen op St.Catharinamis, verzekerd op de helft van de woning die hij
gemeen heeft met zijn stiefkinderen, en waarin hij nu woont, staande in het
Westambacht van Den Haag, in het geheel groot omtrent 18 morgen, belend
ten oosten en zuiden Pieter Dircxsz, en ten noorden en westen Pieter van Bosch
en Oedzier Zybrantsz.508
Zie regest 128.
Dorso
z.d.
Pieter Jansz van der Waterange [sic!]
Op Claes Maertsz woning bij westen van Den
Haag
Marge
1557
Claes Maertszs weduwe voornoemd
1586
Meester Dirick Herweyer, advocaat, voornoemd
Ik heb deze boerderij niet kunnen lokaliseren.
[Regest 297] Willem Reyster verklaart te hebben verkocht aan de Heilige
Geestmeesters van Den Haag de helft van 5 morgen land in Escamp, genaamd
’t smale weer, belend ten zuiden Florys van der Boeckhorst, ten westen de
banwatering, ten noorden het klooster van Rijnsburg, en ten oosten Claes
Diricsz.
Zie regest 330.509
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[Regest 298] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Bartolomees Aernt
Dircxszsz verklaarde schuldig te zijn aan de Heilige Geest in Den Haag een
rente van 4 pond Hollands per jaar, te betalen Meidag, welke rente Foeys
Dammes die bode zaliger gedachten aan de Heilige Geest heeft vermaakt tot
een memorie, verzekerd op de helft van een huis en erf waarin zij met
genoemde Dammes woonde in de Hoogstraat, en Foeys erfgenamen hebben dit
halve huis aan voornoemde Bartolmees verkocht, terwijl het gehele huis is
belend ten noorden Geryt Ever, ten oosten de beek, ten zuiden Ermgaert coman
Geryts met haar kinderen, en ten westen de heerstraat.
Zie regesten 180 en 181 en E-26.
Marge
z.d.
Habet ut supra [Zie hiervoor regest 180]
Dorso
z.d.
Op het huis In Sint Jacob van Aerent Jacops in de
Hoogstraat.510
TMD18 Huis Sint Jacob, Oostzijde Hoogstraat.511
[Regest 299] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Aernt Wiggersz
verklaarde schuldig te zijn aan Floris Jansz een rente van 10 schelling Hollands
per jaar, te betalen op Sint Gregoriusdag, verzekerd op een erf en een daarop te
timmeren huis of loods, belend ten westen, noorden en oosten voornoemde
Florys zelf, en ten ten zuiden voornoemde Aernt Wiggersz met het huis en erf
waarin hij woont in de Molenstraat.
Zie regest 107.
Marge
1557
Jan Fransz snijder en de erfgenamen van Frnas
Oliviersz
1586
Neeltgen Jansdr weduwe van Jacob adriaensz en
Jannitge Louwerisdr weduwe
1613
Jan Duboys
1628
Servaes van der Wiele en Pieter Bonebacker
Onderaan kopie z.d.
Is gekomen van Florys kuiper
Dorso
z.d.
Op de huizen van Pietter Anthonisz en Frans
Oliviersz in de Molenstraat naast de
Gasthuispoort.512
TMD286 Noordzijde Molenstraat.513
[Regest 300] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Huge Jacopsz
verklaarde schuldig te zijn aan Wouter Jansz een rente van 14 schelling
Hollands per jaar, te betalen Meidag, verzekerd op het huis en erf waain hij nu
woont in het Zuideinde van Den Haag aan de Delfweg, belend ten noorden
Lambrecht Jansz de snijder en achteraan Zymon Willemsz, ten oosten Trude
Martijns, ten zuiden Jan Ghijsbrechtsz, en ten westen de heerstraat.
Zie regesten 140, 309 en 377.
Marge
1557
Meester Aernt hoefsmid
1586
Cornelis Sybrantsz glasmaker
1613
Cornelis Gerritsz van Santen
Dorso
z.d.
Cornelis Pietersz
Wes Ghijsbrechts
Op de weduwe van Cornelis de snijder in het
Zuideinde.514
TMD842 Oostzijde Wagenstraat.515
[Regest 301] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Witte Willemsz, Jan
Claesz, Pieter van Bosch en Pieter Claesz, Heilige Geestmeesters van Den
Haag, verklaarden te hebben verkocht aan de gemene dekenbroeders van het
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Heilige Kruis t.b.v. het Heilige Kruisgilde een huis en erf in De Zak, belend ten
oosten genoemde Heilige Geest met de school, ten zuiden Alijt Gherytsdr, ten
westen genoemde Heilige Geest, en ten noorden de heerstraat geheten De Zak.
De broeders van het Heilige Kruisgilde zullen timmeren aan en in de school en
het Heilige Geesthuis en op de muren van beide huizen gevels plaatsen, zodat
deze muren half om half zullen zijn.
Zie regest 613.
Marge
z.d.
Nog een huis in De Zak.516
TMD GEEN, Zuidzijde De Zak.517 Ter Meer Derval geeft hier onjuiste
lokaliseringen. Hij plaats namelijk de school aan de noordzijde van De Zak,
terwijl uit dit regest duidelijk blijkt dat de school aan de zuidzijde stond. Zie
ook regest 238 voor percelen aan de noordzijde van De Zak.
[Regest 302] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Margriete Jan Jansz
weduwe met haar gekoren voogd verklaarde schuldig te zijn aan de Heilige
Geest in Den Haag een rente van 4 pond Hollands per jaar, te betalen Bamis,
verzekerd op de helft van het huis en er met bijbehorende kamers geheten ‘De
Paeuwe’ [sic], als geheel belend ten oosten Dirc Jan Broersz, ten noorden de
‘gemene buyursteyger’ [sic. Bedoeld zal zijn buursteeg. Dit is de Hartogstraat
RAvdSp], en ten westen en zuiden de heerstraat.
Marge
1557
Aernt Jansz in ‘De Paeus’ [sic]
1586
De erfgenamen van Maritgen Claesdr
1606
De weduwe van Simon de dekekr
1622
Philips Petyt
Dorso
z.d.
Op het huis van Aerent Jansz aan de Plaats ‘In de
Paeu’ [sic].518
TMD121 Huis de Pauw, Noordzijde Plaats c.q. Oostzijde Noordeinde.519
[Regest 303] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Willem Jacopsz
verklaarde schuldig te zijn aan Aernt Gherritsz een rente van 40 schelling
Hollands per jaar, te betalen op Allerheiligen, verzekerde op het huis en erf
waarin hij nu woont in het Noordeinde van Den Haag op de hoek van de
Heulstraat, belend ten noorden Willem van Huevel, ten oosten Willem Jacopsz
zelf met een poort en erf, en ten westen en zuiden de heerstraat
Zie regesten 57 en 188.
Onderaan
z.d.
Rente geschonken voor de memorie van Jacop
Gherritsz talman
Dorso
z.d.
Heyner … die saftesnider
Vranck van Ael
Op de weduwe van Adryaen van Dams huis op de
hoek van de Heulstraat.520
TMD Nummer ontbreekt, hoek Oostzijde Noordeinde/Noordzijde
Heulstraat.521 Victor Kersing lijkt dit perceel het nummer TMD132.1 te
geven.522
[Regest 304] Heynric Aerntsz verklaart 1-2-1446 een rente van 3 pond
Hollands per jaar schuldig te zijn aan Jacob Buyser, verzekerd op zijn huis en
erf in de Papestraat, belend ten oosten Jacob Florysz, ten westen Aernt
Burchgertsz, ten noorden Claes Berbier, en ten zuiden de heerstraat.
Zie regesten 186 en 557.
Marge
z.d.
De voornoemde kinderen [van Hillegont Symon
Jansz weduwe]
1586
Willem Pietersz snijder
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4-2-1446

14-6-1444

25-6-1446

20-7-1446

z.d.

Kerstant Jansz schrijnwerker
Jan Duycker
Cornelis Claisz schilder
Hillegont Cornelisdr.523
TMD83 Noordzijde Papestraat.524
[Regest 305] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Geertruut Dirc van
Cranenburch wijf als voogd van haar man verklaarde schuldig te zijn aan de
Heilige Geest van Den Haag een rente van 20 schelling Hollands per jaar, te
betalen meidag, verzekerd op haar huis en erf in de Molenstraat, belend ten
oosten Eetgen de viscoepster, ten westen en zuiden Jan Croeck, en ten noorden
de heerstraat, welk huis en erf zij tegen genoemde rente in erfhuur heeft.
Marge
1557
Jannetgen Egbertsdr
1586
Gerrit Jansz paep en nu eigenaar jonge Jan Hest
metselaar
28-3-1600
Reyer Fransz van Groenwegen lost de rente af
namens de weeskinderen van jonge Jan Hest.
Dorso
z.d.
Govaert Jansz de waker
Op het huis van Frans de messenmaker in de
Molenstraat.525
TMD248 Zuidzijde Molenstraat.526
[Regest 306] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Pieter Henricksz
verklaarde schuldig te zijn aan de Heilige Geest in Den Haag een rente van 20
schelling Hollands per jaar, te betalen Meidag, verzekerd op zijn huis en erf in
de Poten, belend ten oosten Claes Goederthieren, ten westen Louwerys
Pietersz, ten zuiden Enghel Buysenburchsz, en ten noorden de heerstraat.
Marge
1557
De erfgenamen van Nycasius Anthoniusz en is
dat jaar gelost.527
TMD??? Zuidzijde Poten. Ik kan dit huis niet nader lokaliseren.
[Regest 307] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Pieter Gherritsz
verklaarde schuldig te zijn aan Dirck Gherritsz een rente van 3 pond Hollands
per jaar, te betalen Sint Odulfsdag, verzekerd op zijn huis en erf in het
Noordeinde, belend ten noorden Ghijsge wagenaar, ten zuiden Jan backer en
achteraan Floris kuiper, ten westen Bertelmeeus Bartout [= Pertant RAvdSp]
rentmeester van Noordholland, en ten oosten de heerstraat.
Zie regesten 44, 284, 369, 373, 381, 382, 385 en 401.528
TMD207? Westzijde Noordeinde. Zie hiervoor regest 44.
[Regest 308] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Huuch Jansz die verwer
verklaarde schuldig te zijn aan Griete Aerntsdr een rente van 25 schelling
Hollands per jaar, te betalen op Meidag, verzekerd op zijn huis en erf in het
zuideinde, belend ten noorden Roel Willemsz, ten zuiden Achte Meynertsz, ten
westen de ramen, en ten oosten de heerstraat. “Deze renten comen van Dirck
Hoochstraeten voor zijn ende zijn wijfs renten als voor andander”.
Zie regest 96.
Marge
1557
Jonge Geryt Jansz voornoemd.529
TMD??? Westzijde Wagenstraat. Victor Kersing kon het perceel niet nader
lokaliseren.530 Ik kan dat ook niet.
[Regest 309] Schepenen van Den Haag oorkonden dat zij hebben toegepacht
aan Claes Dircxsz een rente van 9 schelling Hollands per jaar, te betalen op
Meidag, zoals de andere rente waarvan de schepenbrief spreekt waaruit deze
rente als achterstallig is gepacht, terwijl zij deze rente verzekerden op wat
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Huge Jacobszs huis was in het Zuideinde van Den Haag, belend volgens
genoemde schepenbrief ten noorden Lambrecht Jansz de snijder en achteraan
Symon Willemsz, ten oosten Trude Maertijns, ten zuiden Jan Ghijsbrechtsz, en
ten westen de heerstraat.
Zie regesten 140, 300 en 377.
Marge
1557
Meester Aernt voornoemd [= de hoefsmid]
1586
Cornelis Sybrantsz glasmaker
Dorso
z.d.
Cornelis Pietersz
Op de weduwe van Cornelis de snijder in het
Zuideinde.531
TMD842 Oostzijde Wagenstraat.532
[Regest 310] Notaris Maarten Aernout Cornifex instrumenteert dat Nicolaas
Hofdijk verklaart dat hij de vroeger door hem en zijn vrouw bij notarieel
instrument van notaris Barthold Nycholai gestichte kapelanie in de Sint
Jacobskerk in Den Haag, met goedvinden van zijn inmiddels overleden vrouw,
hetgeen de medicus meester Philip en de priester Gerard Brodensz bevestigen,
overbrengt naar het Sacramentsgasthuis in Den Haag. Als getuigen traden op
broeder Mathias van de Augustijner orde en priester Walter van Wassenaar en
leek Hendrick Fabri.
Zie regesten 295 en 320.533
[Regest 311] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Jan Volpertsz de
slotenmaker verklaarde schuldig te zijn aan de Heilige Geest in Den Haag een
rente van 2 pond Hollands per jaar, te betalen Sint Catharinadag, verzekerd op
zijn huis en erf in de Molenstraat, belend ten oosten Bette pasteibakkers, ten
westen Vranck Zeel de snijder, ten noorden Jan Belaer, en ten zuiden de
heerstraat.
Zie regest 319
Marge
z.d.
Habet ut supra [zie regest 319 RAvdSp]
Dorso
Op het huis van Jan Claes de bode in de
Molenstraat.534
TMD290 Noordzijde Molenstraat.535 Zie voor de onderbouwing van deze
lokalisering regest 319.
[Regest 312] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Ghijsbrecht van
Ijselsteyn verklaarde schuldig te zijn aan de Heilige Geest in Den Haag een
rente van 16 pond per jaar, verzekerd op zijn huis en erf waarin zijn overleden
[niet bij name genoemde] vader woonde in het Westeinde van Den Haag,
belend ten oosten vooraan Heynric Philipsz en achteraan het huis en erf in de
Jan Heynricxszstraet, ten zuiden de heerweg, ten westen Jacob Ridder en ten
noorden de heerstraat.
Onderaan
z.d.
“Dese voirs. rente macht Ghijsbrecht van
Ijselsteyn lossen bij twee goede mannen die hij
dairtoe neemt ende bij twee goede mannen die die
Heylige Geestmeesters dairtoe nemen”.536
TMD533-TMD535??? Zuidzijde Westeinde. Gokkenderwijs vermoed dat ik
het hier gaat om een van de percelen TMD533 t/m 535 met een voorkeur voor
TMD533 omdat dat het huis van Assendelft was. Dat was een kapitaal huis,
precies zoals ik van Gijsbrecht van Ijselstein en diens vader Jan zou kunnen
verwachten.537 Zie voor informatie over Jan van Ijsselstein mijn recensie van
F.Oostrom, Nobel streven, in De Nederlandsche Leeuw.538
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[Regest 313] Landschepenen van ’s-Gravenzande oorkonden dat Human
Jacobsz verklaarde schuldig te zijn aan Katerijn Claesdr een eeuwige rente van
1 pond Hollands per jaar, te betalen Kerstavond, gevestigd op 4 hond land in
genoemd ambacht in Tuplandt [sic], belend ten noorden de Regulieren te ’sGravenzande, ten zuiden het kapelrieland tot Leiden en nu heeft Dirck Allairtsz
het in huurwaar, ten oosten de dwarssloot, en ten westen de banweg.
Marge
1557
Pieter Claesz tot ’s-Gravenzande
1586
Willem Claesz nu Crijntgen Willems erfgenamen
Dorso
z.d.
Heer Heynric Jansz
Huyman Jacopsz te ’s-Gravenzande.539
[Regest 314] Jan Dirckzoen verklaart schuldig te zijn aan Dirck van Woesick
een jaarlijkse rente van 20 schell. holl., verzekerd op zijn huis en erf in de
Vlamingstraat, belend ten oosten Mees die wever, ten westen Gheerlof Jansz,
ten zuiden genoemde Mees, ten noorden de heerstraat.540
Marge
z.d.
[Er staat] noch een pachtbrieff op dit huys.
1557
Pieter Zegersz vleyshouder
1613
Pieter Heyndricksz Smout
In dorso
z.d.
Jacob van Dijst
z.d.
Pietter Maertszs huys in de Vlaeminckstraet
TMD706 aan de zuidzijde van de Vlamingstraat.541
[Regest 315] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Willem Pietersz
verklaarde schuldig te zijn aan Jan Jansz van Schiedam een rente van 20
schelling Hollands per jaar, te betalen Meidag, verzekerd op een stenen kamer
aan “de afterstraet up die hoffgraft”, belend ten westen Ghijsbrecht van der
Horn, ten zuiden en oosten genoemde Willem Pietersz, en ten noorden
genoemde afterstraet.
Marge
1557
Willem Woutersz metselaars weduwe
1586
Pieter Jansz mandemaker
1613
Niclaes van Nieuwenant.542
TMD758 Zuidzijde Achterom.543
[Regest 316] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Willem Pietersz
verklaarde schuldig te zijn aan Jan Jansz van Schiedam een rente van 3 pond
Hollands per jaar, te betalen Meidag, verzekerd opzijn huis en erf in de
Spuistraat, belend ten oosten Ghijsbrecht van der Horn, ten noorden en westen
genoemde Willem Pietersz, en ten zuiden de heerstraat.
Marge
1557
Dammas Philipszs weduwe en Frans Heynricxsz
spillemaker
1586
Marigen Dammasdr en Heinrick Frans
spillemaker
1613
Heyndrick Fransen en Phillips Harmansen
Dorso
z.d.
Lourys Dirc Roelesz
Jaepkin weduwe van Willem Pietersz
Thomas Jansz
1530
Dammas Philipsz
z.d.
Op het huis van de weduwe van Damas Philipsz
in de Spuistraat.544
TMD804-TMD805 Noordzijde Spuistraat.545
[Regest 317] Jacob Buyser Claesz verklaart te hebben verkocht aan Alijt
Dammaesdr 6 morgen land in het ambacht van der Hage in Escamp, belend ten
oosten Mathijs die Buyser, ten zuidenhet klooster van Rijnsburg, ten westen
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3-6-1448

strekkende aan de Leyweg, ten noorden Claes Pietersz, Florys van Zayck,
Willem vlasm, Michiel Pieter Hugen erfgenamen, dat nu in huurwaar wordt
gebruikt door Jacob Airntsz.546
[Regest 318] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Symon Burchgaertsz
verklaarde schuldig te zijn Pieter Burchgaertsz een rente van 20 schelling
Hollands per jaar, te betalen Allerheiligendag, verzekerd op zijn huis en erf
waarin hij nu woont in het Westeinde van Den Haag, belend ten oosten
Adriaen Dircksz, ten westen Yde Jan Vredericxszs, ten noorden Dirck Jansz,
en ten zuiden de heerstraat.
Zie regesten 344, 350 en 360.
Marge (1)
z.d.
Jan Philpsz
Marge (2)
1557
Maritgen Ijsbrantsdr
1586
Thielman Andriesz metselaar
1613
Jan Wesselsz.547
TMD??? Noordzijde Westeinde. Verder kom ik niet, ook niet met de hulp van
TP1553.
[Regest 319] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Jan Volpertsz
slotenmaker verklaarde schuldig te zijn aan Claes Claesz een rente van 2 pond
Hollands per jaar, te betalen Sint Maartensmis, verzekerd op zijn huis en erf
waarin hij nu woont in de Molenstraat, belend ten westen Vranck snier, ten
noorden Florys Jansz de kuiper, ten oosten Bette pasteibakkers, en ten zuiden
de heerstraat.
Zie regest 311.
Marge
1557
Hillebrant Aelbertszs weduwe
1586
Dirick Reyniersz wielmaker
1613
Heyndrick van der Mijlen
1628
Andries Fargason kleermaker.548
TMD290 Noordzijde Molenstraat.549 De lokalisering is gebaseerd op TP1553,
die Hillebrant Aelbrechtsz vlak bij het Noordeinde plaatst. TMD290 heeft op
basis van HB1562 een Lijsbet cooman Hillebrantsdr op dit perceel.
[Regest 320] Bisschop Rudolf van Diepholt keurt de stichting van de kapelanie
van Nicolaas Hofdijk en wijlen zijn vrouw Elseby Ijsbrantsdr, omschreven in
de beide notariële instrumenten waardoor deze is gestoken (regest 295 en 310),
goed en institueert de priester Gerard Broers als eerste kapelaan.
Zie regesten 295 en 320.550
[Regest 321] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Willem Zuyermont
verklaarde schuldig te zijn aan Aernt Willem een rente van 20 schelling
Hollands per jaar, te betalen op Meidag, verzekerd op zijn huis en erf aan de
noordzijde van de kerk, belend ten oosten voornoemde Aernt Willem, ten
westen Claes Louwerysz, ten noorden Claes van Dam, en ten zuiden de
heerstraat.
Marge
1557
Pieter Anthonisz lakenkoper
1586
Vrererick Vrericxsz lakenkoper
1613
Ane Jansen Dorneboom
Onderaan
z.d.
Is gekomen van de memorie van Aernt Willem
kaarsmaker
Dorso
z.d.
Griet Hermasz
Pieternelle Adriaen Matheuszs weduwe
Op Cristoffel Aertsz aan de noordzijde van de
kerk.551
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5-9-1448

6-9-1448

1-3-1449

4-3-1449

21-4-1449

TMD442 Noordzijde Kerkhof.552
[Regest 322] Broeder Joost van tsGravensande, prior, broeder Willem Koevoet,
leesmeester, broeder Harman bachuys, subprior, broeder Willem van Delft,
Willem Clopper, Jacob van Delft, Willem Willems, senioren, en het gemeen
convent van de Predicaren orde in Den Haag verklaren zich verbonden te
hebben tot het houden van 2 eeuwige jaarlijkse memoriediensten met des
convents kaarsen voor Mr.Tyman Coninc, namelijk zijn jaargetijde op
donderdag voor Sinst Jansdag Decollatio, (een zingende vigilie van 9 lessen
met een collecte voor de priester en ee mis van requiem met een collecte voor
de priester) en een memoriedienst op dinsdag en woensdag na Sint Mathijsdag
Apostel. Voor deze memoriediensten zijn 20 gouden keurvorstelijke Rijnse
guldens betaald.553
[Regest 323] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Jacop Jansz tinnegieter
verklaarde schuldig te zijn aan Heyndrick Jansz een rente van 4 goede gouden
Wilhelmus schilden per jaar, te betalen op O.L.V.Nativitas, verzekerd op zijn
huis en erf waarinhij nu woont aan de Korenmarkt, belend ten oosten Jan
Lottynsz, ten westen Jan Bartholmeesz, ten zuiden Bartholmees de leidekker,
en te noorden de heerstraat.
Zie regesten 1 en 345.554
TMD553 Zuidzijde Korenmarkt.555
[Regest 324] Jacob die Buyser Claesz verklaart te hebben verkocht aan Willem
Phillipsz 4 morgen land in Haagambacht in Escamp, belend ten noorden het
klooster te Loosduinen en de Heilige Geest te Wateringen, ten zuiden Phillips
van Damme, Adriaen van Toll, Heinric Jansz en Huge Jacobsz te
Scheveningen, ten westen Willem Phillipsz voornoemd, en ten oosten een
watering geheten de Nieuwe Sloot, welk land Cornelis Puyersz en Symon
Pietersz aan aantal jaren in gebruik hebben gehad. Op verzoek medebezegeld
door zijn broer Mathijs Claesz.
Dorso
z.d.
Hiervan zijn drie brieven:
- 6 morgen ten westen Leyweg (regest 317);
- 5½ morgen ten oosten Lozerlan (regest 325);
- 4 morgen ten westen Nieuwe Sloot (regest
324).556
[Regest 325] Jacob die Buyser Claesz verklaart te hebben verkocht aan Willem
Phillipsz 4 morgen land in Haagambacht in Escamp, belend ten noorden het
klooster te Loosduinen en de Heilige Geest te Wateringen, ten zuiden Phillips
van Damme, Adriaen van Toll, Heinric Jansz en Huge Jansz te Scheveningen,
ten westen de Loosduynrelaen, Willem Phillipsz voornoemd, en ten oosten
genoemde Jacob Buysert, welk land Cornelis Puyersz en Symon Pietersz aan
aantal jaren in gebruik hebben gehad. Op verzoek medebezegeld door zijn
broer Mathijs Claesz.557
[Regest 326] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Symon Dircxsz en
meester Adriaen Symonsz verklaarden te hebben verkocht aan de Heilige
Geestmeesters in Den Haag de helft van 8 morgen 1 hond land, waarvan de
andere helft toebehoort aan meester Dirc Vlasman, in het Westambacht van
Den Haag, welk land in zijn geheel is belend ten oosten de Strijp en de
erfgenaam van Willem van Brabant, ten zuiden de banwatering, ten westen
Jacob Deym met erfhuur van het klooster van Loosduinen en Jacob van Veen,
en ten noorden de erfgenaam van Pieter Hugen. Het land is al belast met een
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7-11-1449

20-10-1449

10-11-1449

20-11-1449

1-9-vr.1450

10-2-1450

rente van 1 gouden engelse nobel 11 schelling 6 penning Hollands. Als borg
treed op Jacob Pietersz.
Zie regesten 327, 356 en 495.
Dorso
z.d.
Dirc Pietersz die puer.558
[Regest 327] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Willem Wermbrechtsz,
Pieter Reynersz, Geryt Heynricxsz en Geryt Dircxsz barbier, Heilige
Geestmeesters in Den Haag, verklaarden dat de Heilige Geest en meester Dirc
Vlasman samen in het Westambacht van Den Haag 8 morgen 1 hond land
bezaten dat bij caveling in het geheel is toegevallen aan meester Dirc Vlasman,
terwijl het deel van de Heilige Geest is belast met een rente van 1 gouden
Engelse nobel 11 schelling 6 penning Hollands, zoals de schepenbrief
waardoor deze is gestoken, omschrijft (zie regest 326).
Zie regesten 326, 327 en 495.559
[Regest 328] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Jan Lottijnsz verklaarde
te hebben verkocht aan de Heilige Geest in Den Haag 2 morgen land gelegen
noord van der Haghe, belend ten oosten genoemde Jan Lottijnsz, ten zuiden die
banne…, ten westen Lijsbet Engebrechtsz …, en ten noorden de klingen.560
[Regest 329] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Jacob Jacobsz
verklaarde het hebben verkocht aan de Heilige Geestmeesters in Den Haag 5
morgen land in het Westambacht van Den Haag, belend ten westen het klooster
van Loosduinen, ten oosten Dirc van Rijswijck, ten zuiden Pieter Echelijnszs
erfgenaam en Martijn Ysacxsz, en ten noorden Hoeck Pietersz net zijn woning,
welk land Hoeck Pietersz nog 5 jaar lang voor 16 schilden per jaar in huur
heeft.
Dorso
z.d.
Hoeck Pietersz 5 morgen land west van Den
Hage.561
[Regest 330] Schepenen van Den Haag oorkonden dat meester Jan Willemsz
doctor in de medicijnen verklaarde te hebben gepermuteerd met de Heilige
Geestmeesters in Den Haag de helft van 5 morgen land die gemeen waren met
de Heilige Geest in Escamp, genaamd het ‘smaalweer’, belend ten zuiden
Florys van der Boechorst, ten westen de banwatering, ten noorden het klooster
van Rijnsburg, en ten oosten Claes Diricsz.
Zie regest 297.562
[Regest 331] Schepenen van Den Haag oorkonden dat … verklaarde te hebben
verkocht aan heer Pieter Utenbroeck, priester, 1 morgen … Leyweg, gemeen
met de parochiepaap in Den Haag …, belend ten oosten Jan van Veen, … van
Holland, ten westen de Heilige Geest in Den Haag.
Dorso
z.d.
Jan van Clinghen
Mr.Pieter Dirxsz in Eikenduinen
Heer Pieter de priester.563
[Regest 332] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Claes Claesz de
schoenmaker verklaarde schuldig te zijn aan Jan Reynersz een rente van 2 pond
Hollands per jaar, te betalen OLV-dag Lichtmis, verzekerd op zijn huis en erf
waarin hij nu woont in de Venestraat, belend ten noorden Danel de glasmaker,
ten zuiden Aernts Gerytsz, ten westen Jacob Jansz tinnegieter, en ten oosten de
heerstraat.
Zie regesten 383, 391 en 587.
Marge
1557
Mr.Michiel Claesz
1586
Jacob Willemsz van Dorp
1613
Matheus van Thien
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Simon de Wilde tinnegieter.
Het huis van de erfgenamen van Willem Meesz in
de Venestraat.564
TMD592 Westzijde Venestraat.565
[Regest 333] Notaris Maarten Aernout Carnifex’zoon instrumenteert dat Pieter
Engelsz, baljuw van ’s Gravenzande, verklaart dat zijn vader Engel Pietersz, in
leven schout van Haagambacht, bij diens leven een regeling heeft getroffen dat
onder collatie van de Heilige Geestmeesters wekelijks 3 missen op het Heilige
Geestaltaar in de Sint Jacobskerk in Den Haag worden gevierd, zoals nader
staat omschreven in de brief waardoor deze is gestoken (regest 162). Daar deze
regeling nog niet geheel ten uitvoer is gebracht, sticht Pieter Engelsz van deze
goederen een eeuwige kapelanie met 14 pond Hollands per jaar uit genoemde
20 pond per jaar te vinden, waarbij Pieter Engelsz en zijn erfgenamen aan de
Heilige Geestmeesters een geschikte priester zulen noemen. Als eerste
kapelaan draagt genoemde Pieter voor Floris Jacobsz van Alkemade. Zegelaars
zijn genoemde Pieter Engelsz en Jacob van Alkemade als voogd van zijn zuster
Agatha. Als getuigen treden op priester Bartholomeusz Pietersz, kanunnik van
Naaldwijk, schildknaap Hendrik Zaelborger en Jan Gerritsz. 566
Zie de regesten 162 en 334.
Zie ook de regesten 165, 222 en 561.
[Regest 334] Bisschop Rudolf van Diepholt keurt de stichting van Engel
Pietersz en diens zoon Pieter Engelsz –omschreven in de brief en het
instrument waardoor deze is gestoken (regesten 162 en 333)- goed en
institueert Floris Jacobsz van Alkemade als eerste kapelaan. 567
Zie de regesten 162 en 333.
Zie ook de regesten 165, 222 en 561.
[Regest 335] Jacob Dirc Pieterszsz verklaart te hebben verkocht aan de Heilige
Geestmeesters van Den Haag 5 hond land in Escamp, belend ten zuiden
Cornelis Gerytsz, ten oosten Bartout Coebel, ten noorden Yde Dirc
Nuweveendr, ten westen genoemde Jacob zelf en Jacob Martijnsz met zijn
evenknieën met 1 morgen en de Heilige Geest in Den Haag met 1 morgen,
welke 2 morgen gemeen liggen in het Voirsceerlant met de Heilige Geest.
Bovendien verklaarde hij aan genoemde Heilige Geestmeesters nog 1/3 morgen
land in het Voirsceerlant te hebben verkocht. Op verzoek bezegeld door Jacob
Jansz de bode.
Dorso
z.d.
Gekocht met het geld van Arnt Danels.568
[Regest 336] Cornelis Gerytsz verklaart te hebben verkocht aan de Heilige
Geestmeesters in Den Haag 1 morgen land in het Voirsceerlant in Escamp,
belend ten zuiden genoemde Cornelis zelf, ten oosten Jacob Dirck Pietersz, ten
noorden Ide Dirc Nuweveensdr, en ten westen de Leyweg. Op verzoek
bezegeld door Jacob Jacobsz Penne.
Dorso
z.d.
1 morgen land in het Voorscheerland in Escamp
west Leyweg.569
[Regest 337] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Jacob Dirc Pieterszsz
verklaarde schuldig te zijn aan de Heilige Geest in Den Haag een rente van 6
pond 5 schelling Hollands per jaar, te betalen Valkenburger markt, verzekerd
op 8 hond land in het Voersceerlant en nog 5 hond ten oosten van genoemde 8
hond, alles in Escamp, in zijn geheel belend ten zuiden Cornelis Gerytsz, ten
oosten Bartouit Koebel, en ten noorden Yde Dirc Nuweveensdr, welk land hij
tegen genoemde rente in erfhuur heeft.
Dorso

10-2-1450

14-3-1450

20-3-1450

23-3-1450

31-3-1450

1622
z.d.
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Marge

18-5-1450

29-9-1450

20-10-1450

16-11-1450

1557
z.d.
1626
z.d.

Pouwels Boll
Jacob Adriaensz tot Delft
Jacob Adriaensz Groenhout, secretaris tot Delft
Afgelost door de heer secretaris Jacob van
Groenhout
Dorso
z.d.
Coppert Airntsz
13 hond land in het Voorscheerland toebehorende
Jacop Jansz Bol.570
[Regest 338] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Aernt Claesz verklaarde
schuldig te zijn aan Claes Govertsz een rente van 20 schelling Hollands per
jaar, te betalen Meidag, verzekerd op zijn huis en erf op het Spui, belend ten
noorden Jan Aerntsz, ten zuiden en westen Claes Claesz, en ten oosten de
heerstraat.
Marge
1557
Lijsbeth Gerytsdr
1586
Jos Harpers biervoerderij
1613
Jan Jansz Neve
Dorso
z.d.
Lange Adriaen Claesz de dekker
Op het huis van Lijsbet Gerrytsdr op het Spui aan
de westzijde over de brug.571
572
TMD1044 Westzijde Spui.
[Regest 339] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Geryt Coenraetsdr met
haar gekoren voogd Jacop Buyser verklaarde schuldig te zijn aan Dyert
Gerritsz een rente van 4 pond Hollands per jaar, te betalen Bamis, verzekerd op
haar huis en erf in de Torenstraat, belend ten noorden Ghijsbrecht Claesz, ten
zuiden Marytgen het jonkwijf van de parochiepaap en achter Bruun de
metselaar, ten westen de Doelen, en ten oosten de heerstraat.
Zie regest 340.
Marge
1557
Heer Joost Cobel en het Sint Agnes Convent
1586
Thobias Janssen en het weeshuis van Den Haag
Onderaan
z.d.
Is gekomen van Diert Gerytsz
Dorso
z.d.
Op het huis van Adryaen Gerrytsdr en het huis
van het Sint Agnesconvent.573
TMD427 Westzijde Torenstraat.574
[Regest 340] Mathijs Buser verklaarde te hebben beloofd aan Dyert Gerytsz de
rente van 4 pond per jaar die genoemde Dyert heeft gekocht van Geryt
Koenraetsdr, verzekerd op het huis en erf dat van genoemde Mathijs was in de
Torenstraat, strekkende van de heerstraat westwaarts tot aan de Sint
Sebastiaansdoelen, belend ten zuiden Jan Bruyn metselaar, en ten noorden
Gijsbrecht Claesz, als eerste rente te waarborgen.
Zie regest 339.
Dorso
z.d.
De zusters van Sint Agnes.575
TMD427 Westzijde Torenstraat.576
[Regest 341] Jan Dirckzoen verklaart schuldig te zijn aan Dirck van Woesick
een jaarlijkse rente van 20 schelling Hollands, te betalen Sint Catharina,
verzekerd op zijn huis en erf in de Vlamingstraat, belend ten oosten Mees die
wever, ten westen Gheerlof Jansz, ten zuiden genoemde Mees, ten noorden de
heerstraat.
Zie regest 606.
In marge
z.d.
[Er staat] noch een pachtbrieff op dit huys.
1557
Pieter Zegersz vleyshouder
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1613
Pieter Heyndricksz Smout
z.d.
Jacob van Dijst
z.d.
Pietter Maertszs huys in de Vlaeminckstraet.577
TMD706 Zuidzijde van de Vlamingstraat.578
[Regest 342] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Geryt van Wayenburg
verklaarde schuldig te zijn aan Jacob Buysser een rente van 36 schelling
Hollands per jaar, te betalen Meidag, verzekerd op een tuin en erf aan de
zuidzijde van de Potenweg, die hij tegen genoemde rente in erfhuur heeft; en
verder nog zijn huis en erf waarin hij nu woont aan de noordzijde van de
Potenweg langs de Houtgracht en de watering en verder al zijn goederen. De
tuin is belend ten oosten Gerrit van Oversloot, ten zuiden het kapelrieland, door
Jan Loef gegeven, en ten westen en noorden de heerwegen.
Zie regesten 380 en 399.
Marge
1557
Jacob Jansz landman
1586
Dammas Jacobsz
1613
De erfgenamen van Mr.Cornelis Duyst
1616
Mr.Heyndrick Scheeman en Adam Dirricksz
‘winsbacker’
z.d.
Afgelost
Dorso
z.d.
Op de tuin en het erf van Jacop van Dam in de
Poten.579
580
TMD1131 Zuidzijde Poten. De tuin lag in de hoek van de Korte Poten en de
Korte Houtstraat.
TMD??? Noordzijde Poten. Ik heb onvoldoende informatie om dit perceel
nader te kunnen lokaliseren.
[Regest 343] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Jacob Matheusz
verklaarde schuldig te zijn aan de Heilige Geest in Den Haag een rente van 4
pond Hollands per jaar, te betalen Meidag, verzekerd op zijn huis en erf waarin
hij nu woont in de Hoogstraat, belend ten noorden Robbrecht Dicxsz en Geryt
Dircxsz tezamen, ten oosten de de graaf van Holland met het hof, ten zuiden
Huge van der Hant, en ten westen de heerstraat.
Zie regest 607.
Marge
1557
Luyt van den Bos
1586
Geessen Pietersz kousmaker
1613
Mr.Harman chrirurgijn
1536
Hieruit gepacht 12 schelling 6 denier Hollands
per jaar
Onderaan
z.d.
2 pond zijn gegeven voor de memorie van Gerrit
Jansz talman en zijn vrouw Agniese
Dorso
z.d.
Coman Spierinck
Andries in het Kindeke
Joest Jansz vleeshouwer
Op het huis In het Kindeke van Heynderick
Matheusz in de Hoogstraat.581
TMD15 Huis Het Kindeke, Oostzijde Hoogstraat.582
[Regest 344] Schepenen van Den Haag oorkonden dat zij hebben toegepacht
aan Dirc Hoichstrate en Geryt Heinricxsz, Heilige Geestmeesters in Den Haag
een rente van 4 schelling Hollands per jaar, te betalen Allerheiligendag, zoals
de andere rente waarvan de schepenbrief (regest 318) spreekt waaruit deze
rente als achterstallig is gepacht, terwijl zij deze rente verzekerden op het huis
In dorso

13-1-1451

28-5-1451

2-6-1451
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6-7-1451

27-7-1451

31-10-1451

12-12-1451

en erf van Jan Philipsz in het Westeinde van Den Haag, belend volgens
genoemde schepenbrief ten oosten Adriaen Dircxsz, ten westen Jan
Vredericxszs wijf Yde, ten noorden Dirc Jansz, en ten zuiden de heerstraat.
Zie regest 318, 350 en 360.
Marge
z.d.
Jan Philpsz583
TMD??? Noordzijde Westeinde. Verder kom ik niet, ook niet met de hulp van
TP1553.
[Regest 345] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Jacop Jansz verklaarde
schuldig te zijn aan Jacop Ghijsbrechtsz een rente van 30 schelling Hollands, te
betalen in mei, verzekerd op zijn huis en erf waarin hij nu woont aan de
Korenmarkt, belend ten oosten Claes de kuiper, ten westen Volckwijf Jan
Bartholmeeszs weduwe, ten zuiden Bartholmees Gherritsz, en ten noorden de
heerstraat.
Zie regesten 1 en 323.584
TMD553 Zuidzijde Korenmarkt.585
[Regest 346] Schepenen van Den Haag oorkonden dat zij hebben toegepacht
aan Colijn de kok een rente van 20 schelling Holands per jaar, te betalen
Meidag, zoals de andere rente waarvan de schepenbrief spreekt waaruit deze
rente als achterstallig is gepacht, terwijl zij deze rente verzekeren op het huis
en erf van Hasse Gerritsz aan de Plaats, belend volgens genoemde schepenbrief
ten oosten en zuiden de Voorpoort van het Hof, en ten westen genoemde Colijn
zelf.
Zie regest 355.
Marge
17-6-1538
Afgelost.586
TMD1162 Zuidzijde Plaats.587
[Regest 347] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Louwerijs Dammesz
verklaarde schuldig te zijn aan Geryt Wiggersz een rente van 30 schelling
Hollands per jaar, te betalen Meidag, verzekerd op een huis en erf in De Poten,
belend ten oosten Jan de vedelaar, ten westen Symon Gerytsz, ten zuiden
Engell Heynricksz, en te noorden de heerstraat.
Marge
1557
Angnyet Diricxdr
1586
Adriaen Jansz deurwaarder
1613
Cornelis Bos
Onderaan
z.d.
Afkomstig van Diert Gerritsz
Dorso
z.d.
Symon Gerritsz
Jacob van Veen waard
Op het huis van heer Jan Stalpaert in De Poten.588
TMD1127 Zuidzijde Poten.589
[Regest 348] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Danckairt Jansz
verklaarde schuldig te zijn aan Geryt Wiggairtsz een rente van 20 schelling
Hollands per jaar, te betalen Meidag, verzekerd op zijn huis en erf op de
Voldersgracht, belend ten westen Coen leidekker, ten oosten en zuiden
Ermgairt Willem die verwers weduwe, en ten noorden de heerstraat.
Zie regest 653.
Marge
1557
Dirick Olofsz en is geheten “In de Blinde
Wereld”.
1613
De weduwe van Govert Jansz linnenwever
Dorso
z.d.
Het huis van Cornelis Roellesz op de
Voldersgracht.590
TMD978 Huis In de Blinde Wereld Zuidzijde Gedempte Gracht.591
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12-1-1452

26-1-1452

27-1-1452

27-1-1452

14-3-1452

[Regest 349] Schepenen van Den Haag oorkonden dat zij hebben toegepacht
aan de Heilige Geest van Den Haag een rente van 6 schelling Hollands per jaar,
te betalen meidag, zoals de ander rente waarvan de schepenbrief spreekt
waaruit deze rente als achterstalling is gepacht, terwijl zij deze rente
verzekeren op het huis en erf van Hughe van Hant in de Spuistraat, volgens
voornoemde brief belend ten westen Jacop leidekker, ten noorden Hille Hughe
Aerntsz, en ten oosten Heyntgen van Leyden.
Zie regesten 71 en 136.
Marge
1557
De erfgenamen van Aeltgen voornoemd
[=Aeltgen van Dam]
1586
Heinrick van Stapel.592
TMD800 Noordzijde Spuistraat.593
[Regest 350] Schepenen van Den Haag oorkonden dat zij hebben toegepacht
aan de Heilige Geest in Den Haag een rente van 4 schelling 6 penning Hollands
per jaar, te betalen Allerheiligendag, zoasl de andere rente waarvan de
schepenbrief (regest 318) spreekt waaruit deze rente als achterstallig is
gepacht, terwijl zij deze rente verzekerden op het huis en erf van Jan Philipsz
in het Westeinde van Den Haag, belend volgens genoemde schepenbrief ten
oosten Adriaen Dircxsz, ten westen Jan Vredericxszs wijf Yde, ten noorden
Dirc Jansz, en ten zuiden de heerstraat.
Zie regest 318, 344 en 350.
Marge
z.d.
Jan Philipsz594
TMD??? Noordzijde Westeinde. Verder kom ik niet, ook niet met de hulp van
TP1553.
[Regest 351] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Baerte Louwen
verklaarde met haar gekoren voogd Ijsbrant Willemsz dat zij schuldig was aan
de Heilige Geest in Den Haag een rente van 30 schelling Hollands per jaar, te
betalen Heiligermis, verzekerd op haar huis en erf waarin zij nu woont in het
Noordeinde van Den Haag, belend ten zuiden Heynrick Willemsz, ten noorden
Jan de pasteibakker, ten oosten de tuin van Dirck van Dammen, en ten westen
de heerstraat.
Marge
1557
Mr.Aelbrecht Janszs weduwe en Trijn
Evertsdr.595
TMD138 Huis de Houttuin of TMD147 Oostzijde Noordeinde.596 Voor beide
percelen betaalden in 1561 de kinderen van mr.Albert Jansz de hofhuur.
[Regest 352] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Jan Lottijnsz verklaarde
te hebben verkocht aan de Heilige Geest in Den Haag een stuk land bij de
noordmolen van Den Haag, dat Pouwels Jacobsz nu tegen 5 gouden Wilhelmus
Hollandse schilden per jaar in huur heeft, belend ten noorden de heerweg, ten
oosten Engebrecht kamerling, ten zuiden de banwatering, en ten westen de
Heilige Geest zelf, en belast met een rente van 20 schelling Hollands die de
parochiepaap van Den Haag daarop sprekend heeft.
Marge
z.d.
Een waarbrief van het land van Jan Lottensz bij
de Noordmolen, nu gebruikt door Steven
Meesz.597
[Regest 353] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Aernt Dircxsz
verklaarde te hebben verkocht aan de Heilige Geest in Den Haag 8 hond land
aan de zuidzijde van het Hagehout, belend ten oosten Claes Claeszs kinderen,
ten zuiden Geryt Potter, ten westen Willem Philipsz, en ten noorden de
heerweg.
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Dorso
z.d.
Geriit Zevenbroot.598
[Regest 354] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Katrijn Claes Janszs
weduwe met haar gekoren voogd en zoon Jan Scout verklaarden samen
schuldig te zijn aan Diert Gerytsz een rente van 4 pond Hollands per jaar, te
betalen 1 april, verzekerd op een huis een erf in het Westeinde van Den Haag
op de hoek van de Vleersteeg en op 2 kamers daarachteraan liggende met het
pishuis naast het hek, tezamen belend ten oosten en noorden Katrijn Claes
Jansz en genoemde Jan Scout, ten westen de Vleersteeg, en ten zuiden de
heerstraat.
Marge
1557
Mr.Wouter de rector
1586
De kinderen van Mr.Jacob Verduyn
1623
Adriaen van der Burcht
1633
Afgelost
Dorso
z.d.
Florys Claesz
Jorys Jacops
Op het huis van Jorys Jacopsz in het
Westeinde.599
TMD462-TMD463 Noordzijde Westeinde.600
[Regest 355] Schepenen van Den Haag oorkonden dat zij hebben toegepacht
aan Lijsbet Colijn de kok een rente van 23 schelling Holands per jaar, te
betalen Meidag, zoals de andere rente waarvan de schepenbrief spreekt waaruit
deze rente als achterstallig is gepacht, terwijl zij deze rente verzekeren op het
huis en erf van Hasse Gherritsz aan de Plaats, belend volgens genoemde
schepenbrief ten oosten en zuiden de Voorpoort van het Hof, en ten westen
genoemde Lijsbet.
Zie regest 346.
Marge
[17-6-1538] Afgelost.601 [Datum ontleend aan regest 346].
TMD1162 Zuidzijde Plaats.602
[Regest 356] Dirc Dirxsz, priester, verklaart te transporteren op zijn zuster Fye
Dirxdr al de landen omschreven in de brief waardoor deze is gestoken (zie
regest 3260. Op verzoek bezegeld door Dirc Jan Voppesz.
Zie regesten 326, 356 en 495.603
[Regest 357] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Beatrijs Jans weduwe
van Stienvoert met haar zoon en voogd Danel Jansz verklaarde schuldig te zijn
aan Pieter Jacobsz een rente van 20 schelling Hollands per jaar, te betalen Sint
Pietersdag ingaande oogst, verzekerd op haar huis en erf waarin zij nu woont in
het Westeinde van der Hage, belend ten westen Claes Jacobsz karreman, ten
noorden Dirc Jansz, ten oosten Claes Jacobsz houtzager, en ten zuiden de
heerstraat.
Marge
1557
Jasper de molenaar
1586
Gerit Pietersz
Onderaan
z.d.
Deze brief is mede gekomen voor de memorie
van Ruyssen voornoemd.
Dorso
z.d.
Eelis de wever
Op het huis van Aeltgen ‘die heexelster’ in het
Westeinde.
Gekomen voor de memorie van Ruyssent
voornoemd.604
TMD??? Noordzijde Westeinde. Ik kan het perceel niet eenduidig nader
lokaliseren, ook niet m.b.v. de TP1553.
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NB Ik kan de memorie van Ruyssent voornoemd niet terug vinden.
[Regest 358] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Oedzier Jansz
verklaarde te hebben verkocht aan Pieter Jansz 8 hond land in Escamp, belend
ten oosten Gerrit Potter, ten westen de Heilige Geest in Den Haag, ten noorden
Geryt Potter, en ten zuiden de dijk.605
[Regest 359] Jacob Aerntsz verklaart voor schepenen van Den Haag dat hij
schuldig is aan Jacob Coppier een rente van 7 pond Hollands per jaar, te
betalen op Voorschoten en Valkenburger markt, verzekerd op de helft van de
woning waarin Gijstgen Kerstantsz vroeger woonde, en op 1/9 van de andere
helft van deze woning, staande in het Westambacht van Den Haag, in zijn
geheel belend ten oosten Martijn Hugenszs erfgenaam en Huge Jansz, ten
noorden Claes Pietersz en Boudijn Jacobszs woning, ten zuiden Ijsbrant
Martijnsz, en ten noorden [sic! 2x] Dirc Florisz.
Verder verzekerd op de helft van 2 morgen en 1/9 deel van de andere helft
daarvan, belast met een oudere rente van 50 schelling Hollands op het gehele
gebied, gelegen in Escamp, belend ten zuiden Jan Meynsen erfgenaam, ten
noorden Jan van Venens wijfs erfgenaam, ten westen de Leyweg, en ten oosten
Martijn Ysacxsz kinderen.
Welke woning en land hij tegen genoemde rente in erfhuur heeft van
voornoemde Jacob Coppier.
Verder nog verzekerd op de woning en het land waarin hij nu woont, staande in
het Westambacht van Den Haag, die vroeger behoorde aan Simon van Alken,
groot 8 morgen, belend ten oosten Pieter Jansz, ten zuiden Ijsbrant Oedsiersz,
ten westen Heynric Robbrechtsz en voornoemde Jacob zelf, en ten noorden
Dirc Florysz.606 NB Deze laatste woning moet gezien de vorige eigenaar en de
westbelender Daal en Berg zijn.
Zie regesten 362 en 363.
Dorso
z.d.
Lange Coppiin
Cornelys Jacopsz
Jacop Aerntsz van Heyckenduynen
Op Cornelis Matheus[z] woning in Eikenduinen
Marge
1557
Pancraes Heynricxsz
De eerste woning is Noorderbeek.
De andere woning is Daal en Berg
[Regest 360] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Jan Philipsz volder
verklaarde schuldig te zijn aan Claes Govertsz een rente van 18 schelling
Hollands per jaar, te betalen Sint Catharinadag, verzekerd op zijn huis en erf
waarin hij nu woont in het Westeinde van der Haghe, belend ten westen Ytgen,
ten noorden Dirck Jansz, ten oosten Adriaen Dircxsz, en ten zuiden de
heerstraat.
Zie regest 318.
Marge
z.d.
Habet ut supra [zie regest 318]
1586
Thielman Andriesz metselaar
Dorso
z.d.
Op het huis van Marryghen Ysbrantsdr in het
Westeinde.607
TMD??? Noordzijde Westeinde. Verder kom ik niet, ook niet met de hulp van
TP1553.
[Regest 361] Pouwels Jacobsz verklaart voor schepenen van Den Haag
schuldig te zijn aan Hillegont Dircx van Zassen weduwe een rente van 30
schelling per jaar, verzekerd op een huis en erf op het Spui aan de westzijde
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van de vaart, belend ten zuiden Claes Dammesz, ten westen Louwerijs Dirc
Roelensz, en ten noorden Pouwels zelf.
Marge
1557
Kors Oetzierszs kind
z.d.
Thonis Jansz scheepmaker
1580
NN
1586
Adriaen Jansz scheepmaker
1613
Phillips Pieman
1648
De rente is afgelost
Dorso
z.d.
Pouwels Jacobsz biervoerder
z.d.
Wyllem Pietersz zal deze brief lossen
z.d.
Up Kors Zierren huys upt Spoey an de westzijde
over de brugge.608
609
TMD1061 Westzijde Spui.
[Regest 362] Jacob Aerntsz verklaart voor schepenen van Den Haag schuldig
te zijn aan Wijnen Jacob van Montfoirden weduwe een rente van 6 pond
Hollands, te betalen op Voorschoten en Valkenburger markt, verzekerd op de
helft min 1/9 van het huis, erf, berg en woning waarin Gijstgen Kerstantsz
vroeger woonde in het Westambacht van Den Haag, in zijn geheel belend ten
oosten Martijn Hugenszs erfgenaam en Huge Jansz, ten westen Claes Pietersz
en Boudijn Jacobszs woning, ten zuiden Ijsbrant Martijnsz, en ten noorden
Dirc Florisz.
Verder verzekerd op de helft min 1/9 deel van 2 morgen, belast met een oudere
rente van 50 schelling Hollands op het gehele gebied, gelegen in Escamp,
belend ten zuiden Jan Meynsen erfgenaam, ten noorden Jan van Venens wijfs
erfgenaam, ten westen de Leyweg, en ten oosten Martijn Ysacxsz kinderen.
Welke woning en land hij tegen genoemde rente in erfhuur heeft van
voornoemde Wijnen.
Verder nog verzekerd op de woning en het land waarin hij nu woont, staande in
het Westambacht van Den Haag, die vroeger behoorde aan Simon van Alken,
groot 8 morgen, belend ten oosten Pieter Jansz, ten zuiden Ijsbrant Oedsiersz,
ten westen Heynric Robbrechtsz en voornoemde Jacob zelf, en ten noorden
Dirc Florysz.610
Zie regesten 359 en 363.
Dorso
z.d
Op Cornelis Matheus[z] woning in Eikenduinen
Marge
1557
Pancraes Heynricxsz
De eerste woning is Noorderbeek.
De andere woning is Daal en Berg.
[Regest 363] Jacob Aerntsz verklaart voor schepenen van Den Haag dat hij
schuldig is aan Jacob Coppier een rente van 20 schelling Hollands per jaar, te
betalen op Voorschoten en Valkenburger markt, verzekerd op de helft van de
woning waarin Gijstgen Kerstantsz vroeger woonde, en op 1/9 van de andere
helft van deze woning, staande in het Westambacht van Den Haag, in zijn
geheel belend ten oosten Martijn Hugenszs erfgenaam en Huge Jansz, ten
westen Claes Pietersz en Boudijn Jacobszs woning, ten zuiden Ijsbrant
Martijnsz, en ten noorden Dirc Florisz.
Verder verzekerd op de helft van 2 morgen en 1/9 deel van de andere helft
daarvan, belast met een oudere rente van 50 schelling Hollands op het gehele
gebied, gelegen in Escamp, belend ten zuiden Jan Meynsen erfgenaam, ten
noorden Jan van Venens wijfs erfgenaam, ten westen de Leyweg, en ten oosten
Martijn Ysacxsz kinderen.
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Welke woning en land hij tegen genoemde rente in erfhuur heeft van
voornoemde Jacob Coppier.
Verder nog verzekerd op de woning en het land waarin hij nu woont, staande in
het Westambacht van Den Haag, die vroeger behoorde aan Simon van Alken,
groot 8 morgen, belend ten oosten Pieter Jansz, ten zuiden Ijsbrant Oedsiersz,
ten westen Heynric Robbrechtsz en voornoemde Jacob zelf, en ten noorden
Dirc Florysz.611
Zie regesten 359 en 362.
Dorso
z.d.
Jacop Aerntsz van Heyckenduynen
Op Cornelis Matheus[z] woning in Eikenduinen
Marge
1557
Pancraes Heynricxsz
De eerste woning is Noorderbeek.
De andere woning is Daal en Berg.
[Regest 364] Schepenen van Den Haag oorkonden dat zij hebben toegepacht
aan Russent Grijpen een rente van 3 schelling 6 penning Hollands, te betalen
sint Gregoris, zoals de andere rente waarvan deze rente als achterstallig is
gepacht, terwijl zij die rente verzekeren op het huis en erf in het Westeinde van
Jan van Clingen, volgens de schepenbrief belend ten oosten Henrick
Tyelmansz, ten westen Henrick de wever, ten noorden Henrick Jansz, en ten
zuiden de banweg.
Zie regesten 144 en 365.
Marge
1557
Ut Supra
1586
Pieter Jacobsz molenaar.612
TMD489 Noordzijde Westeinde.613
[Regest 365] Schepenen van Den Haag oorkonden dat zij hebben toegepacht
aan Russent Grijpen een rente van 4 schelling 6 penning Hollands, te betalen
Sint Gregoris, zoals de andere rente waarvan deze rente als achterstallig is
gepacht, terwijl zij die rente verzekeren op het huis en erf in het Westeinde van
Jan van Clingen, volgens de schepenbrief belend ten oosten Henrick
Tyelmansz, ten westen Henrick de wever, ten noorden Henrick Jansz, en ten
zuiden de banweg.
Zie regesten 144 en 364.
Marge
1557
Ut Supra
1586
Pieter Jacobsz molenaar.614
TMD489 Noordzijde Westeinde.615
[Regest 366] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Symon Florysz
verklaarde schuldig te zijn aan Russen Grijpen weduwe een rente van 20
schelling Hollands per jaar, te betalen Meidag, verzekerd op zijn huis en erf
‘tjegens het Barchhof’, belend ten oosten Aechte Jan van Lymmens weduwe,
ten westen de erfgenaam van Pieter van Bornen; en verder nog verzekerd op
het huis en erf waarin hij nu woont in Sint Pieterstraat, belend ten noorden
Katrijn Woutersdr, ten oosten de beek, en ten zuiden Berwout bontwerker.
Marge
1557
Maertijn procureurs dienaar
1586
Jacques de Vyleers
1613
Hans Maes
Dorso
z.d.
Symon Lorysz stal…
Diric Joest leertouwer
1530
Adriaen Oedtsiersz
z.d.
Op het huis van Martijn die procureurs dienaar in
het Achterom.616

Pagina 91 van 222 pagina’s
Dit document is afkomstig van www.hogenda.nl

Klik hier voor het totale register van Hogenda bronnen.

Regesten Heilige Geest

10-10-1453

2-1-1454

20-3-1454

15-5-1454

TMD772 Huis de Rode Leeuw, Zuidzijde Achterom.617
TMD??? Oostzijde Gortstraat [v/h St.Pieterstraat]
[Regest 367] Willem Engebrechtsz, schout van Den Haag, verklaart voor
schepenen van Den Haag, dat hij heeft verkocht aan de H.Geestmeesters van
Den Haag een rentebrief ten laste van Vranck Danelsz voor zijn vader
Engebrecht Wermbrechtsz, groot 3 pond Hollands per jaar, te betalen voor
Voorschoten en Valkenburger markt, verzekerd op het land dat Engebrecht
heeft gekocht van Vrancks broer Claes Danelsz, gelegen in de woning van
voornoemde Vranc in het Westambacht van Den Haag ten westen van de kapel
van Eikenduinen, welk land voornoemde Vranc in erfhuur heeft van
voornoemde Engelbrecht tegen voornoemde rente.618
Zie regest 183 en Onvolledige brief 2.
Dorso
z.d.
Op Pieter Pietersz woning tot Eikenduinen
Marge
z.d.
Oude Pieter Pietersz tot Eikenduinen
Dit is Daal en Berg.
[Regest 368] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Geryt Heymansz
verklaarde schuldig te zijn aan Herman Willemsz een rente van 2 pond
Hollands per jaar, te betalen Meidag, verzekerd op zijn huis en erf waarin hij
nu woont op het Spui aan de westzijde over de vaart, belend ten zuiden Pieter
Hugensz, ten westen genoemde Geryt, en ten noorden Adriaen Willemsz.
Zie regest 379.
Marge
1557
Dirck Pietersz voornoemd [Zie regest 379
RAvdSp]
1586
Adriaen Pietersz Houters
Dorso
1515
Jan de metser
z.d.
Op het huis van Martijn Dircksz op het Spui aan
de westzijde over de brug.619
TMD??? Westzijde Spui. Ik kan het huis niet nader lokaliseren.
[Regest 369] Schepenen van Den Haag oorkonden dat zij hebben toegepacht
aan Dirck Gherritsz een rente van 9 schelling 6 penning Hollands per jaar, te
betalen op Sint Odulf, zoals de andere rente waarvan de schepenbrief spreekt
waaruit deze rente als achterstallig is gepacht. Zij verzekeren deze rente op het
huis en erf waarin Walraven Jansz barbier nu woont in het Noordeinde,
volgens genoemde schepenbrief belend ten noorden Ghijsgen wagenaar, ten
zuiden Jan de bakker, en achteraan Floris de kuiper, ten westen Bertelmees
Pertant rentmeester van Noordholland, en ten oosten de heerstraat.
Zie regesten 44, 284, 307, 373, 381, 382, 385 en 401.620
TMD207? Westzijde Noordeinde. Volgens het HB1458 was er in 1465 een
Walraven barbier in het Noordeinde, die ik provisorisch heb geplaatst op dit
nummer.621
[Regest 370] Schepen van Den Haag pachten toe aan de Heilige Geest in Den
Haag een rente van 7 schelling Hollands toe, te betalen op Sint Gregoriusdag,
zoals de andere rente waarvan de schepenbrief spreekt waaruit deze rente als
achterstallig is gepacht, terwijl zij deze rente verzekerden op het huis en erf
van Maertyn Boudijnsz in de Molenstraat, belend volgens de voornoemde
schepenbrief ten westen Jacop van Borbon, ten zuiden Gherrit Potter, ten
oosten en ten noorden belend de heerstraten.622
Zie regest 255.
TMD239 Zuidzijde Molenstraat.623
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[Regest 371] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Coenraet Dircxsz
verklaarde schuldig te zijn aan Diert Gerytsz een rente van 4 pond Hollands per
jaar, te betalen Mei, verzekerd op zijn huis en erf waarin hij nu woont op het
Spui aan de westzijde van de vaart, belend ten zuiden Claes Pietersz de bakker,
ten noorden Michyel van Atten, ten westen voornoemde Diert Gerytsz, en ten
oosten de heerstraat.
Marge
1557
Cornelis procureurs dienaar
1586
Neeltgen Jacobsdr appelkoopster tot Delft
1613
Xieur Heckelaer
1639
Afgelost
Dorso
z.d.
Coen Dircxsz
Jan Gerytsz bakker
Op het huis van Willem Jansz op het Spui aan de
westzijde over de brug.624
625
TMD1049 Westzijde Spui.
[Regest 372] Prior en gemeen convent van de Predikorde in Den Haag
verklaren 13 pond 10 groten te hebben ontvangen van de Heilige
Geestmeesters in Den Haag als lossing van een jaarlijkse rente van 1 pond
Hollands, die Willem Jan van Wairen bastaarddochter aan genoemd klooster
bij testament had vermaakt.626
[Regest 373] Schepenen van Den Haag oorkonden dat zij hebben toegepacht
aan Dirck Gherritsz een rente van 3 schelling Hollands per jaar, te betalen op
Sint Odulf, zoals de andere rente waarvan de schepenbrief spreekt waaruit deze
rente als achterstallig is gepacht. Zij verzekeren deze rente op het huis en erf
waarin Walraven Jansz barbier nu woont in het Noordeinde, volgens genoemde
schepenbrief belend ten noorden Ghijsgen wagenaar, ten zuiden Jan de bakker,
en achteraan Floris de kuiper, ten westen Bertelmees Pertant rentmeester van
Noordholland, en ten oosten de heerstraat.
Zie regesten 44, 284, 307, 369, 381, 382, 385 en 401.627
TMD207? Volgens het HB1458 was er in 1465 een Walraven barbier in het
Noordeinde, die ik provisorisch heb geplaatst op dit nummer.628
[Regest 374] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Voppe Dircksz
verklaarde schuldig te zijn aan Claes Govairtsz een rente van 2 pond Hollands
per jaar, te betalen op Mei, verzekerd op zijn huis en erf waarin hij nu woont
op het Spui aan de westzijde van de vaart, belend ten zuiden Dirc Dircxsz, ten
westen Alman biervoerder, en ten noorden Jacob Pouwelsz.
Marge
1557
Pieter Boyen weduwe
1586
Claes Vaecker als eigenaar
1613
Leendert Pietersz
Dorso
z.d.
Voppe Diricxsz
Bouden Scoutensz
Claes Aemsz
Op het huis van Pietter Boe(yen) op het Spui aan
de westzijde over de brug.629
TMD1050 Huis De Witte Valk, Westzijde Spui.630
[Regest 375] Notaris Martyn Aernout Carnifex’zoon instrumenteert dat Jacob
Heyndricxsz van Groesbeeck verklaart dat zijn moeder Russent Jansdr op haar
sterfbed 12 pond Hollands jaarlijks heeft gegeven voor 3 missen per week in de
St.Jacobskerk in Den Haag en genoemde Jacob [nu] deze eeuwige vicarie sticht
op het altaar van Sint Ansbert de confessor met de volgende inkomsten:
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- 6 pond Hollands op Gheytmans woning in het ambacht van Wassenaar
[=regesten 127 en 227];
- 4 pond Hollands op het huis en erf, vroeger eigendom van Arnout de Gael, in
het Westeinde [=regest 60];
- 2 pond Hollands op het huis en erf genaamd ‘Groete Zeelb’, achter de toren in
Den Haag [=regest 65].
De collatie zal zijn voor achtereenvolgens voornoemde Jacob en zijn
afstammelingen, voor de afstammelingen van zijn vader Heyndrick, en de
verwanten van zijn moeder Russent.
Als eerste kapelaan wordt Nicolaas Simonsz voorgedragen, die wekelijks 3
missen moet opdragen. Als getuigen treden op broeder Pieter Divitis, plebaan
van de St.Jacobskerk in Den Haag, Ijsbrant Willemsz en Jacob Andriesz,
priesters van voorn. kerk en vicarissen.631
Deze akte en de er in genoemde 4 akten betreffen de door Russent Jansdr
gestichte vicarie op het altaar van Sint Ansbert Confessor in de Sint Jacobskerk
in Den Haag.632
[Regest 376] Claes Jansz, schout in het ambacht van Wassenaar, oorkondt dat
Daniel Jacobsz verklaarde te hebben verkocht aan Jan Philipsz van Berghen
een rente van 2½ pond Hollands per jaar, te betalen op Voorschoter en
Valkenburger Markt, rustend op de woning waarin Daniel nu woont in het
ambacht van Wassenaar, belend ten oosten Reynier Ijsbrantsz, ten zuiden de
grafelijkheid met haar venen, ten westen Jan Aerntsz van Hout, en ten noorden
Jan Aerntsz van Hout. Als getuigen traden op Dirc Jacobsz en Dirc Claesz
Zie regesten 237, 447 en 448.
Marge
z.d.
Erfrente
1557
“Ende habet dander helft die blijven staen es
angequeten meester Heyman van de Ketel
1586
Meester Cornelis Duyst
1626
De weeskinderen van Cornelis van Torenvliet tot
Leyden
Dorso
29-5-1557
Mr.Aelbrecht Jansz, advocaat, en Engebrecht
Jorysz als testamenteurs van Agnyes Pietersdr,
weduwe wijlen Crispijn van Boschuysen, hebben
met toestemming van baljuw, schout en gerecht
van Den Haag, de helft van deze rente afgelost.633
[Regest 377] Schepenen van Den Haag oorkonden dat zij hebben toegepacht
aan de Heilige Geest in Den Haag een rente van 4 schelling Hollands per jaar,
te betalen Bamis, zoals de andere rente waarvan de schepenbrief sprekt waaruit
deze als achterstallig is gepacht, terwijl zij deze rente verzekerden op een huis
en erf in het Zuideinde op de Delfweg, belend volgens genoemde brief ten
noorden Jacob Symonsz, ten oosten Pieter Gerytsz, ten zuiden Heyn Loef, en
ten westen de heerstraat.
Zie regesten 140, 300 en 309.
Marge
1557
Meester Aernt voornoemd [= de hoefsmid]
1586
Cornelis Sybrantsz glasmaker
Dorso
z.d.
Op de weduwe van Cornelis de snijder in het
Zuideinde.634
TMD842 Oostzijde Wagenstraat.635
[Regest 378] Jan Jacobsz verklaart voor schepenen van Den Haag te hebben
verkocht aan Aernt Dammesz 1/7 deel van de woning van Dirc Deymen,
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gelegen in het Westambacht van Den Haag, welke woning in zijn geheel nu
wordt gebruikt en bewoond door Jacob Jansz voor 4 pond Hollands per jaar, te
betalen op Valkenburger markt. Belend ten zuiden Coman Florys van Leyden,
ten westen de abdis van Loosduinen, ten noorden Martyn Ijsbrantsz, en ten
oosten Jan Steffensz.636
Dorso
Geen vermeldingen
Marge
Geen vermeldingen
Heel misschien Rusthoek.
[Regest 379] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Geryt Heymansz
verklaarde schuldig te zijn aan de Heilige Geest in Den Haag een rente van 20
schelling Hollands per jaar, te betalen meidag, verzekerd op het huis een erf
waarin hij nu woont aan de westzijde van de vaart, belend ten zuiden Pieter
Hugensz, ten westen genoemde Geryt zelf, en ten noorden Adriaen Willemsz,
en nog op ‘een tuun omsteken met grient van rijsen’, achter dit huis en erf met
een uitgang aan de westzijde van de vaart, lang 10 roeden en breed 4 roeden,
belend ten westen Louwerys Dirc Roelensz, ten noorden Claes Dammesz, ten
oosten Geryt Heymansz met genoemd huis en erf met de uitgang, en ten zuiden
Claes Claeszs kinderen tezamen.
Zie regest 368.
Marge
1557
Dirick Pietersz
1586
Adriaen Pieters Houters
1613
Adriaen de Honne
1627
Afgelost
Dorso
z.d.
Geryt Heymansz Binck
Cornelis Reimrocksz
1515
Jan de metselaar
z.d.
Op het huis en de tuin van Martijn Dircksz op het
Spui over de brug.637
TMD??? Westzijde Spui. Ik kan dit perceel niet nader lokaliseren.
[Regest 380] Schepenen van Den Haag oorkonden dat zij hebben toegepacht
aan Adriaen Heynricxsz een rente van 6 schelling 4 penning Hollands per jaar,
te betalen Meidag, zoals de andere rente waarvan de schepenbrief spreekt
waaruit deze rente als achterstallig is gepacht, terwijl zij deze rente
verzekerden op een tuin en erf aan de zuidzijde van de Potenweg, volgens
genoemde brief (zie regest 342) belend ten oosten Geryt van Oversloot, ten
zuiden het kapelrieland waarvan Jan Loef de ‘gifter’ is, en ten westen en
noorden de heerwegen; en nog op het huis en erf waarin Geryt van
Wayenburch vroeger woonde aan de noordzijde van de Potenweg langs de
Houtgracht en wateringen, en op al de goederen van Geryt.
Zie regesten 342 en 399.
Marge
1557
De voornoemde Jacob Jansz [zie regest 342
RAvdSp]
1613
Als voren [regest 342]
z.d.
Afgelost
Dorso
z.d.
Op de tuin en het erf van Jacop van Dam in de
Poten.638
TMD1131 Zuidzijde Poten.639 De tuin lag in de hoek van de Korte Poten en de
Korte Houtstraat.
TMD??? Noordzijde Poten. Ik heb onvoldoende informatie om dit perceel
nader te kunnen lokaliseren.
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[Regest 381] Schepenen van Den Haag oorkonden dat zij hebben toegepacht
aan Dirck Gherritsz een rente van 5 schelling 10 penning Hollands per jaar, te
betalen op Sint Odulf, zoals de andere rente waarvan de schepenbrief spreekt
waaruit deze rente als achterstallig is gepacht. Zij verzekeren deze rente op het
huis en erf waarin Walraven Jansz barbier nu woont in het Noordeinde,
volgens genoemde schepenbrief belend ten noorden Ghijsgen wagenaar, ten
zuiden Jan de bakker, en achteraan Floris de kuiper, ten westen Bertelmees
Pertant rentmeester van Noordholland, en ten oosten de heerstraat.
Zie regesten 44, 284, 307, 369, 373, 382, 385 en 401.640
TMD207? Volgens het HB1458 was er in 1465 een Walraven barbier in het
Noordeinde, die ik provisorisch heb geplaatst op dit nummer.641
[Regest 382] Schepenen van Den Haag oorkonden dat zij hebben toegepacht
aan de zusters van Sint Elizabeth een rente van 6 schelling Hollands per jaar, te
betalen op Valkenburger markt, zoals de andere rente waarvan de schepenbrief
spreekt waaruit deze rente als achterstallig is gepacht. Zij verzekeren deze rente
op een stuk land, volgens genoemde brief belend ten noorden Zymon Mouwe,
ten zuiden Jan de smid en de banweg, en verder op de hofstede waarin
Walraven Jansz barbier nu woont in het Noordeinde, volgens genoemde
schepenbrief belend ten noorden Jacopmyn, en ten zuiden Dirck Hugensz.
Zie regesten 44, 284, 307, 369, 373, 381, 385 en 401.642
TMD207? Volgens het HB1458 was er in 1465 een Walraven barbier in het
Noordeinde, die ik provisorisch heb geplaatst op dit nummer.643
[Regest 383] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Claes Claesz
schoenmaker verklaarde schuldig te zijn aan Claes Govairtsz een rente van 2
pond Hollands per jaar, te betalen Midvasten, verzekerd op zijn huis en erf
waarin hij nu woont in de Venestraat, belend ten zuiden coman Aernt, ten
westen Jacob Jansz tinnegieter, ten noorden Lijsbet Danel glasmakers weduwe,
en ten oosten de heerstraat. Het huis is al belast met een oudere rente van 2
pond Hollands per jaar.
Zie regesten 332, 391 en 587.
Marge
1557
Mr.Michiel voorn. (zie regest 332)
1586
Jacob Wilemsz van Dorp
Dorso
z.d.
Her Elmen de smit
Het huis van de erfgenamen van Willem Meesz in
de Venestraat.644
TMD592 Westzijde Venestraat.645
[Regest 384] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Reyner Pietersz
verklaarde schuldig te zijn aan de Heilige Geest in Den Haag een rente van 20
schelling Hollands per jaar, te betalen Sint Maartensmis, verzekerd op zijn huis
en erf waarin hij nu woont in het Noordeinde, belend ten zuiden Dirc Gerytsz,
ten westen en noorden Lijsbet Engebrecht kamerlinx weduwe, en ten oosten de
heerstraat. Voor deze rente zullen de Heilige Geestmeesters voor de ziel van
genoemde Reyner en zijn vrouw Margriete Scilemansdr jaarlijks op Sint
Thomasavond voor kerstmis aan de armen 30 broden van 1 groot uitdelen.
Zie Onvolledige Brief nr.18.
Marge
1557
Matheus de kuiper in ‘De Ouwenair’.
Dorso
z.d.
Reinair Pietersz snijder
Cornelis de outcleder coman
Heyndrick van Samborcht en jonkvrouwe Mary
Tonrijc
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15-9-1455

19-11-1456

20-12-1456

27-1-1457

Op het huis van Cornelis de kuiper in het
Noordeind
Op zegelstaart z.d.
Reyner Pietersz snijder in het Noordeinde.646
TMD220 Huis In de Wouwevaer, Westzijde Noordeinde.647
[Regest 385] Schepenen van Den Haag oorkonden dat zij hebben toegepacht
aan Dirck Gherritsz een rente van 12 schelling Hollands per jaar, te betalen op
Sint Odulf, zoals de andere rente waarvan de schepenbrief spreekt waaruit deze
rente als achterstallig is gepacht. Zij verzekeren deze rente op het huis en erf
waarin Walraven Jansz barbier nu woont in het Noordeinde, volgens genoemde
schepenbrief belend ten noorden Ghijsgen wagenaar, ten zuiden Jan de bakker,
en achteraan Floris de kuiper, ten westen Bertelmees Pertant rentmeester van
Noordholland, en ten oosten de heerstraat.
Zie regesten 44, 284, 307, 369, 373, 381, 382 en 401.648
TMD207? Volgens het HB1458 was er in 1465 een Walraven barbier in het
Noordeinde, die ik provisorisch heb geplaatst op dit nummer.649
[Regest 386] Dirck Aerntsz verklaart te hebben verkocht aan Adriaen Oliviersz
een rente van 3 pond Hollands per jaar, te betalen Voorschoter- en
Valkenburger markt, verzekerd op zijn woning waarin hij nu woont in het
ambacht van Voorburg, belend ten oosten Dirck van Voirburch, ten westen
Gijse Pijns weduwe, ten zuiden de Vliet, en ten noorden de scheiding.
Marge
1557
Willem Willemsz Thoulinck
z.d.
Nu Gerryt Claesz
1586
Het weeskind van Meeus Jacobsz
1607
Pieter Pietersz
Dorso
z.d.
Op de woning van Willem Willemsz tot
Voorburg.650
[Regest 387] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Geryt Bertolmeesz
verklaarde schuldig te zijn aan de Heilige Geest in Den Haag een rente van 20
schelling Hollands per jaar, te betalen Kerstavond, verzekerd op zijn huis en erf
waarin hij nu woont op de Geest, belend ten westen genoemde Heilige Geest,
ten noorden Jan Loefsz, ten oosten May Strevelants, en ten zuiden de
heerstraat.
Zie regest E-33, die het perceel in de Korte Nobelstraat plaatst.
Marge
1557
Lambrecht Jansz leidekker
1586
Meester Jan Beerisz
1613
Erasmus van Brederode
Dorso
z.d.
Geryt Bertelmeesz opperman
Jan Woutersz Martkolf
Zweer Claesz
Op het huis van Heyndrick Kuyssen op de
Geest.651
TMD320-TMD321 Korte Hoogstraat.652
[Regest 388] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Jan Claesz verklaarde
schuldig te zijn aan de Heilige Geest in Den Haag een rente van 20 schelling
Hollands per jaar, te betalen OLV Lichtmis, verzekerd op zijn huis en erf
waarin hij nu woont op het Spui aan de westzijde van de vaart, belend ten
zuiden Alman Symonsz, ten westen Michyel Jansz, en ten noorden Geryt
Aerntsz snijer.
Zie regest 83.
Marge
1557
Mr.Jan den Ouwen
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Dorso

18-4-1457

20-5-1457

22-6-1457

1586
z.d.

Jan Arijsz schuitvoeder
Jan Claesz
Willem Dirxsz
Op het huis van Pietter de Vriessen op het Spui
aan de westzijde over de brug.653

TMD1053 Westzijde Spui.654
[Regest 389] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Jan Jansz verklaarde
schuldig te zijn aan de Heilige Geest in Den Haag een rente van 30 schelling
Hollands per jaar. Verzekerd op zijn huis en erf waarin hij nu woont op het
Spui aan de westzijde van de vaart, belend ten zuiden voornoemde Pouwels
Jacobsz en achteraan Louwerys Dirc Roelensz, ten westen ‘die gemeen tuunen
ende buyer op de Volresgraft, ten noorden vooraan Jan Hagynsz en achteraan
genoemde gemene tuinen, en belast met een oudere rente van 3 pond 3
schelling.
Zie regest 586.
Marge
1557
Florys Claesz timmermans erfgenamen
1586
Doude gasthuys tot Delf
1612
Toenis Tonissen cleermaker
Dorso
z.d
Jan Jansz biervoerre
Willem Jansz
‘Up Aerent Jansz Bam huys ende up Michiel
Jacobszs huys upt Spoeye ande westzijde over de
brugge’.655
656
TMD1059 Westzijde Spui.
[Regest 390] Dirc Jansz en zijn moeer Aef Jan Dirxszs weduwe verklaren te
hebben verkocht aan heer Heynric Jansz van der Zande, priester, een rente van
2 pond Hollands per jaar, te betalen Meidag, verzekerd op hun woning met 12
morgen land in het ambacht van Voorburg, belend ten oosten Dirc Potter en
Dirc Huge, ten westen Pieter Symonszs erfgenamen, ten zuiden genoemde Dirc
Huge en de Middelweg, en ten noorden de scheiding, en al belast met een
oudere rente van 17 pond Hollands. Als getuigen traden op Jan Dircxsz en
Claes Voppensz. Op verzoek bezegeld door Aernt Hugesz, nu schout in het
ambacht van Rijswijk.
Marge
1557
Pieter Diricxsz
1586
Govert Pietersz brouwer
1607
Cors Claesz tot voorburg
Dorso
z.d.
Dirck Deym
Op de woning van Dirck Dircksz tot Voorburg.657
[Regest 391] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Claes Claesz verklaarde
schuldig te zijn aan de Heilige Geest in Den Haag een rente van 2 pond
Hollands per jaar, te betalen OLV-dag in maart, verzekerd op zijn huis en erf
waarin hij nu woont in de Venestraat, belend ten zuiden Coman Aernt Gerritsz,
ten westen Jacop Jansz tinnegieter, ten noorden vooraan Lijsbet Danel
glasmakers weduwe en achteraan Claes Jansz kuiper, ten ten oosten de
heerstraat.
Zie regesten 332, 383 en 587.
Marge
1557
Mr.Michiel voorn. (zie regest 332)
27-3-1585
Afgelost door de dochter van Jacob Willemsz van
Dorp.658
TMD592 Westzijde Venestraat.659
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26-10-1457

[Regest 392] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Claes Gerytsz metselaar
verklaarde schuldig te zijn aan Aernt Gerytsz een rente van 2 pond Hollands
per jaar, te betalen Sint Jansmis Midzomer, verzekerd op zijn huis en erf
waarin hij nu woont in de Vlamingstraat, belend ten westen Geryt Symonsz
volder, ten noorden Willem Ridder, ten oosten Margriete Hoeckx, en ten
zuiden de heerstraat.
Marge
1557
Zyer houtzager
1586
Harman Abbekerck timmerman
1616
Jan Heyndricksz slotenmaker
Dorso
z.d.
Clais Gerytsz metselaar
Pieter Woutersz de wever
Dirc Claesz verwer
Op het huis van Zier de houtzager in de
Vlamingstraat.660
TMD685 Noordzijde Vlamingstraat.661
[Regest 393] Dirc Hugesz verklaart te hebben verkocht aan heer Heinric Jansz,
priester, een rente van 1 pond Hollands per jaar, te betalen Sint Pietersdag in
Voorschoter markt, verzekerd op zijn woning met 4 morgen land in het
ambacht van Voorburg, belend ten westen Dirc Jansz met zijn moeder Aef, ten
oosten en noorden Dirc Potter, ten zuiden de middelweg, en al belast met een
oudere rente van 6 pond. En nog verzekerd op ½ morgen geest, belend ten
oosten Mourijn Pietersz, ten westen Berthelmees van Oirde, ten noorden de
middelweg, en ten zuiden de heerweg. Op verzoek zegelt heer Jacop Suys,
pastoor van Voorburg.
Marge
1557
Pieter Willem Copaemsz
28-10-1582 Afgelost door Jan Aertsz van Diest tot Voorburg
Dorso
z.d.
Op de woning van Willem Jacopsz tot
Voorburg.662
[Regest 394] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Dirc Kock verklaarde
schuldig te zijn aan de Heilige Geest in Den Haag een rente van 10 schelling
Hollands per jaar, te betalen Sint Jansdag decollatio, verzekerd op zijn huis en
erf op het Spui aan de oostzijde van de vaart, belend ten noorden Dirc Claesz
Mijnheer, ten oosten Lijsbet Kocx weyde, en ten zuiden genoemde Dirc
Dircxsz Kock zelf.
Zie regest 117.
Marge
1557
Jan voers.
1586
Simon voers.
Dorso
z.d.
Jonge Kock
Op het huis van Jan die Loessen op het Spui aan
de oostzijde.663
TMD1110 Oostzijde Spui.664
[Regest 395] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Jacob Heynricxsz
Copier verklaarde te hebben verkocht aan de Heilige Geest in Den Haag 1½
morgen land bij zuiden Den Haag, belend ten oosten Sint Nicolaasgasthuis, ten
zuiden genoemde Heilige Geest, ten westen Martyn Boudijnsz, en ten noorden
de banweg.665
[Regest 396] Schepenen van Den Haag oorkonden dat zij hebben toegepacht
aan Henrick Jansz een rente van 3 schelling 6 penning Hollands per jaar, te
betalen Sint Jansmis Midzomer, zoals de andere rente waarvan de schepnbrief
spreekt waaruit genoemde rente als achterstallig is gepacht, terwijl zij deze
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18-2-1458

24-2-1458

1-3-1458

rente verzekerden op het huis en erf waarin vroeger May Stevens woonde op
de Geest, volgens de schepenbrief belend ten oosten genoemde Dirc zelf en Jan
van Clingen, en ten westen, noorden en zuiden de heerweg.666
TMD308? en/of TMD309?, Zuidzijde Hofsteegje.667 Met enige twijfel, deze
percelen hebben tezamen ten noorden en westen een banweg maar ten zuiden
niet op de kaart bij Ter Meer Derval. TMD307 aan de Noordzijde van het
Hofsteegje voldoet wel aan deze belendingen. Ter Meer Derval plaatst daar de
weduwe van Steven Gijsbrechtsz met het huis Het Hutje. Mogelijk klopt zijn
identificatie niet.
[Regest 397] Wouter Jacobsz, schout in het ambacht van Zuydijck [= Zuidwijk
RAvdSp], oorkondt Mathijs Pietersz verklaarde te hebben gehuurde van de
Heilige Geestmeesters in Den Haag 1½ morgen land tegen een rente van 3
pond 16 schelling Hollands per jaar, te betalen Voorschoter en Valkenburger
markt, verzekerd op genoemde 1½ morgen in genoemd ambacht, Belend te
zuiden de banwatering, ten westen, noorden en oosten genoemde Mathijs zelf;
en nog op 1 morgen ten oosten daarvan, belend ten zuiden de banwatering, ten
noorden de wildernis, en ten oosten ten westen genoemde Mathijs.
Zie regest 411.
Marge
1557
Louwerijs Cornelisz
1586
Philips Jorisz
Dorso
z.d.
Erfpacht op 1½ morgen land dat Lauris Cornelis
gebruikt in Zuidwijk.668
[Regest 398] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Aernt Willemsz
Veerman verklaarde schuldig te zijn aan Claes Govaertsz een rente van 2 pond
Hollands per jaar, te betalen Sint Valentijnsdag, verzekerd op zijn huis en erf
op het Spui aan de westzijde van de vaart, belend ten noorden en westen
Ansem Jansz, ten zuiden Pieter Denijsz, en ten oosten de heerstraat.
Zie regest 685.
Zie regesten 209 en 458 en Onvolledige brief Nr.21.
Marge
1557
Als voren (zie regest 209)
1586
Pieter van Sanen bakker
1613
Jan van der Heyden bakker.669
TMD1039 of TMD1041 Westzijde Spui.670
[Regest 399] Schepenen van Den Haag oorkonden dat zij hebben toegepacht
aan Heynric Jansz een rente van 4 schelling Hollands per jaar, te betalen
Meidag, zoals de andere rente waarvan de schepenbrief spreekt waaruit deze
rente als achterstallig is gepacht, terwijl zij deze rente verzekerden op een tuin
en erf aan de zuidzijde van de Potenweg, volgens genoemde brief (zie regest
342) belend ten oosten Geryt van Oversloot, ten zuiden het kapelrieland
waarvan Jan Loef de ‘gifter’ is, en ten westen en noorden de heerwegen; en
nog op het huis en erf waarin Geryt van Wayenburch vroeger woonde aan de
noordzijde van de Potenweg langs de Houtgracht en wateringen, en op al de
goederen van Geryt.
Zie regesten 342 en 380.
Marge
1557
De voornoemde Jacob Jansz [zie regest 342
RAvdSp]
z.d.
Afgelost
Dorso
z.d.
Op de tuin en het erf van Jacop van Dam in de
Poten.671

Pagina 100 van 222 pagina’s
Dit document is afkomstig van www.hogenda.nl

Klik hier voor het totale register van Hogenda bronnen.

Regesten Heilige Geest

2-5-1458

6-8-1455

21-6-1458

5-9-1458

TMD1131 Zuidzijde Poten.672 De tuin lag in de hoek van de Korte Poten en de
Korte Houtstraat.
TMD??? Noordzijde Poten. Ik heb onvoldoende informatie om dit perceel
nader te kunnen lokaliseren.
[Regest 400] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Huge Kerstantsz
verklaarde schuldig te zijn aan Dirc Joostz een rente van 1 pond Hollands per
jaar, te betalen Meidag, verzekerd op zijn huis en erf ‘tafteromme op die graft’,
belend ten oosten Michiel de scheemaker, ten westen genoemde Dirc zelf, ten
noorden de hofgracht, en ten zuiden de heerstraat.
Zie regesten 750 en E-1.
Dorso
2-5-1558
Op het huis van Maerctgen Huyspoets.673
TMD733 Noordzijde Achterom.674
[Regest 401] Schepenen van Den Haag oorkonden dat zij hebben toegepacht
aan de Heilige Geestmeestyers in Den Haag een rente van 20 schelling
Hollands per jaar, te betalen op Sint Odulf, zoals de andere rente waarvan de
schepenbrief spreekt waaruit deze rente als achterstallig is gepacht. Zij
verzekeren deze rente op het huis en erf waarin Walraven Jansz barbier nu
woont in het Noordeinde, volgens genoemde schepenbrief belend ten noorden
Ghijsgen wagenaar, ten zuiden Jan de bakker, en achteraan Floris de kuiper,
ten westen Bertelmees Pertant rentmeester van Noordholland, en ten oosten de
heerstraat.
Zie regesten 44, 284, 307, 369, 373, 381, 382 en 385.675
TMD207? Westzijde Noordeinde. Volgens het HB1458 was er in 1465 een
Walraven barbier in het Noordeinde, die ik provisorisch heb geplaatst op dit
nummer.676
[Regest 402] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Coen Boudynsz
verklaarde schuldig te zijn aan Jan van Esselen een rente van 2 pond Hollands
per jaar, te betalen mei, verzekerd op zijn huis en erf waarin hij nu woont in het
Westeinde, belend ten oosten Jan de kuiper, ten zuiden het klooster in Den
Haag, ten westen de weg, en ten noorden de heerstraat.
Zie regest 413.
Marge
1557
Adriaen Florysz Couck
1586
Neeltgen Joestensdr weduwe
1613
Jacob den Deijl
22-2-1622
Afgelost
Dorso
z.d.
Op het huis van Cornelis de schoenmaker in het
Westeinde op de hoek van de Lorrestraat.677
TMD525 Zuidzijde Westeinde.678
[Regest 403] Notaris Maarten Arnout Carnifexsz instrumenteert dat Kerstine
Pietersdr, mede op verlangen van haar zuster Machteld en haar nicht Aleyd, bij
testament een eeuwige vicarie sticht op het altaar van St.Anthonius in de
parochiekerk in Den Haag met drie missen per week, namelijk op maandag,
woensdag en vrijdag, en als inkomsten 18 pond Hollands per jaar met de
volgende renten:
- 7 pond 10 stuivers huur van 1½ bunder land in het Benoordenhout, belend
ten westen heer Philips van Dam, priester, ten zuiden Symon Jansz met
huurwaar, ten oosten Jacob Michielsz, en ten noorden Jacob Capoen;
- 5 pond Hollands verzekerd op 1 bunder land, belend ten oosten de
erfgenamen van Gerrit Potter, ten zuiden Dirk Dirksz, ten westen Gerrit
genaamd Sevenbroot met zijn woning en land, en ten noorden de heerweg;
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2-10-1458

11-10-1458

15-10-1458

24-2-1459

- 4 pond Hollands met twee schepenbrieven van 2 pond, verzekerd op de
huizen van Hendrik Wernardsz en Colijn Mincius in de Kerkstraat;
- 2 pond Hollands met schepenbrief verzekerd op het huis en erf van Jacob
Ghijsen ten oosten boven de waterloop gelegen.
Genoemde Machteld en Aleyd hebben voor deze vicarie hun goederen gegeven
en delen daarom in de memoriediensten. Als eerste kapelaan draagt Kerstine
voor Jan Gerritsz. Na haar zullen broeder Petrus Divitis, licentiaat in het
kanonieke recht en investitus van de Haagse parochiekerk, en zijn opvolgers
samen met haar drie naaste verwanten de begeveng hebben. Als getuigen
treden op Gerrit Goetlijff, schout van Den Haag, Pieter Reynersz,
schoenlapper, en Arnout Gerritsz, koopman.
Dorso
z.d.
Claes Wyggertsz probende op
St.Anthonisaltaar.679
TMD??? Oostzijde Schoolstraat. Ik kan de twee huizen in de Kerkstraat zonder
veel onderzoek in de Hofboeken niet nader lokaliseren. De twee met name
genoemde personen betaalden in 1458 Hofhuur voor een perceel gelegen in het
blok tussen Nieuwstraat en Schoolstraat, vandaar mijn conclusie dat het hier
gaat om huizen aan de oostzijde van de Schoolstraat.680
[Regest 404] Bisschop David van Bourgondië keurt de stichting door Kerstine
Pietersdr van de vicarie, nader omschreven in het instrument waardoor deze is
gestoken, goed en institueert Jan Gerritsz als eerste vicaris.
Zie regest 403.681
[Regest 405] Schepenen van Den Haag oorkonden dat oude Jan Starck
verklaarde schuldig te zijn aan heer Jacop Andriesz, priester, een rente van 1
pond Hollands per jaar, te betalen Sint Jacobsdag Apostel, verzekerd op een
kamer en erf in de Vlamingstraat, belend ten oosten Roel Maertijnsz, ten
westen Pieter Jacopsz timmerman, ten oosten Colijn die boden weduwe, en ten
zuiden de heerstraat.
Marge
1557
Cornelis Willemsz timmerman
z.d.
Afgelost.682
TMD678 Noordzijde Vlamingstraat.683
[Regest 406] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Jacob Dircxsz
verklaarde schuldig te zijn aan Claes Govertsz een rente van 1 pond Hollands,
te betalen sint Lucasdag, verzekerd op zijn huis en erf waarin hij nu woont op
de Voldersgracht, belend ten oosten Jan van Werve [zou dit een leesfout zijn
voor Jan van Werre? RAvdSp], ten zuiden Michiel Jansz van Atten, ten westen
Jacob Ewoutsz de vleeshouwer, en ten noorden de Voldersgracht.
Marge
1557
Claes Willemsz wever
1586
Clara Adriaensdr
1613
De erfgenamen van Hilegont Adriaens
1616
Adriaen Jacobsz
Dorso
z.d.
Op het huis van Adryaen Baerents op de
Voldersgracht.684
TMD986 Zuidzijde Gedempte Gracht.685
[Regest 407] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Willem Claesz
verklaarde schuldig te zijn aan Jacop Claesz een rente van 20 schelling
Hollands per jaar, te betalen Sint Pietersdag Apostel in Zelle, verzekerd op zijn
huis en erf in het Noordeinde aan de oostzijde van de Beek, al belast met een
oudere rente van 4 schelling per jaar, belend ten noorden Maritgen Aernt
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Smeetsz, ten oosten Gerrit Jansz de molenaars land, en ten zuiden Aernt
Allardtsz bontwerker.
Marge
1557
Maertijn Zyeren en is het lege erf aan de
zuidzijde van zijn huis
z.d.
Nu Odam
1571
Afgelost.686
TMD152 of TMD153 Oostzijde Noordeinde.687
[Regest 408] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Katrijn Dirck berbiers
weduwe met haar gekoren voogd Joost Symonsz verklaarde schuldig te zijn
aan meester Pieter Dammasz een rente van 10 schelling per jaar, te betalen op
Meidag, verzekerd op haar huis en hofstede waarin zij nu woont, belend ten
westen en zuiden Jacop Jansz de bode, en ten oosten en westen [sic! Bedoeld
zal zijn ‘noorden’] de heerstraten.
Zie regesten 47, 532 en 615.
Dorso
z.d.
Op het huis van Neel tinnegieter aan de markt op
de hoek ‘daer men Afteromme gaet’.688
TMD559 Huis De Zon Zuidzijde Vismarkt.689 Zie ook regest OA40.
[Regest 409] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Fye Engebrechts
weduwe met haar gekoren voogd Jan Strack [tikfout voor Starck? RAvdSp]
verklaarde schuldig te zijn aan Clais Govertsz een rente van 3 pond Hollands
per jaar, te betalen Sint Odulfsdag, verzekerd op haar huis en erf waarin zij nu
woont op het Spui aan de westzijde van de vaart, belend ten noorden en westen
Jacop Pouwelsz, ten zuiden de Voldersgracht, en ten oosten de heerstraat.
Zie regesten 516 en 560.
Marge
1557
Cornelis Allaertsz
Dorso
z.d.
Op het Spui Fye Engebrechts
Meester Diric van Rijswijck
Op het huis van Allaert Cornelisz op het Spui aan
de westzijde van de brug.690
TMD1047 Westzijde Spui, mogelijk samen met TMD1046.691
[Regest 410] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Harman Buysscher
verklaarde schuldig te zijn aan de Heilige Geest in Den Haag een rente van 30
schelling Hollands per jaar, te betalen Sint Jansdag Midzomer, verzekerd op
een huis en erf waarin Jacob Snack vroeger woonde op de Geest, welk huis en
erf hij tegen genoemde rente heeft gehuurd, belend ten oosten de weduwe van
Jacob Snack, ten noorden de parochiepaap van Den Haag, ten westen Ijsbrant
Tielmansz, en ten zuiden de heerweg.
Zie regest 738.
Marge
1557
Jan Heyman de Lombert samen met Sint
Anthoniskapel
z.d.
Thobias Jansz heeft het voorschreven erf samen
met een muur ernaast getransporteerd op de
Heilige Geest
1613
Ritsert Adelig
1639
Afgelost
Dorso
z.d.
Doman Dirctgen in de Zwaan in de Hoogstraat
1530
Arent Sandelijn geeft 20 schelling en Sint
Anthoniskapel geeft 10 schelling
z.d.
Op het Lombards huis en Sint Anthoniskapel op
de Geest.692
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TMD384?-TMD385-TMD386-TMD387? Noordzijde Geest.693
[Regest 411] Mathijs Pietersz verklaart te hebben verkocht aan Maritgen
Dircxdr van der Binchorst een rente van 2 pond Hollands per jaar, te betalen
Voorschoter en Valkenburger markt, verzekerd op zijn woning waarin hij nu
woont in het ambacht van Zuidwijk, belend ten oosten Wigger Pietersz, ten
zuiden de banwatering, ten westen de erfgenamen van Jan van Montfoirden, en
ten noorden de wildernis. Op verzoek bezegeld door Jacob Bairntsz, schout in
het ambacht van Zuidwijk.
Zie regest 397.
Marge
1557
Lourijs Cornelisz in Zuidwijk in Wassenaar
1586
Philips Jorisz
Dorso
z.d.
Marieke van der Binchorst brief van 2 pond per
jaar, gebruiker is nu Cornelis Ghijsbrechtsz
Op de woning van Louwerts Cornelis in
Zuidwijk.694
[Regest 412] Jan Steffensz verklaart te hebben verkocht aan Jan Aerntsz 8
hond land in het ambacht van Den Haag in Escamp, belend ten noorden Gillis
jansz, ten oosten Vranck Pietersz, ten zuiden Haes Martin Ijsbrantszs weduwe,
en ten westen Ghijsbrecht Dammasz. Op verzoek bezegeld door Aernt van den
Camp, schepen in Den Haag.695
[Regest 413] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Coenraet boudijnsz
verklaarde schuldig te zijn aan Jan Jans zvan Ess een rente van 3 pond
Hollands per jaar, te betalen OLV Lichtmis, verzekerd op zijn huis en erf
waarin hij nu woont in het Westeinde, belend ten oosten Jan Mercelisz, ten
zuiden Witte Claes, ten westen de ‘Lorstege’, en ten noorden de heerstraat
Zie regest 402.
Marge
1586
Neeltgen Joestendr weduwe.696
TMD525 Zuidzijde Westeinde.697
[Regest 414] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Willem Dircksz
verklaarde schuldig te zijn aan Pieter Jansz een rente van 4 pond 15 schelling
Hollands per jaar, te betalen Sint Geertruidendag, verzekerd op zijn huis en erf
waarin hij nu woont aan de zuidzijde van de Plaats, belend ten oosten Alijt
Dick Persijns weduwe, ten zuiden het Valkhuis, ten westen Gherrit die proost,
en ten noorden de Plaats. Deze rente is gekocht en betaald met met het geld
gekomen van de goederen van Adriaen van Reygersberghe.
Zie regest 479.
Marge
z.d.
Habet ut supra [= Floris van Dam in 1557; zie
regest 479 RAvdSp].698
699
TMD1158 Zuidzijde Plaats.
[Regest 415] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Dirck Jansz verklaarde
schuldig te zijn aan de Heilige Geest in Den Haag een rente van 40 schelling
Hollands per jaar, te betalen meidag, verzekerd op zijn huis en erf waarin hij nu
woont aan de noordzijde van de Spuistraat, belend ten oosten Katrijn Voppen,
ten noorden Jan Woutsz, ten westen Vranck de wever, en ten zuiden de
heerstraat.
Zie regest 422.
Marge
1557
Claes Andriesz metselaar
1586
Mathijs Vijleers
Dorso
z.d.
Dyrc Jansz snijder in de Spuistraat
Jan Heyndricxsz mandenmaker
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Op het huis van Claes de metselaar in de
Spuistraat.700
TMD809 Noordzijde Spuistraat.701
[Regest 416] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Jan Faes verklaarde
schuldig te zijn aan Claes Govertsz een rente van 30 schelling Hollands per
jaar, te betalen Meidag, verzekerd op zijn huis en erf in het Westeinde, belend
ten oosten en noorden Vranck Gerritsz, ten westen Claes Govaertsz zelf, en ten
zuiden de heerstraat.
Zie regest 417.
Marge
1557
Dirick Diricxsz Zevenbroot
1586
Maritgen Geritsdr weduwe
1616
Cornelis Jansen zwarte maneken [ = Cornelis
Jansz het zwarte manneke.702
TMD491 Noordzijde Westeinde.703
[Regest 417] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Claes Jacopsz
verklaarde schuldig te zijn aan Claes Govaertsz een rente van 3 pond Hollands
per jaar, verzekerd op zijn huis en erf met een uitgang in het Westeinde, belend
ten westen Gheryt die lijndrayer, ten westen [six! 2x] Phillips Pellesz, ten
oosten genoemde Phillips en jonkvrouwe Kathrijn meester Philps weduwe, ten
zuiden Jan de Roese en genoemde Claes zelf, welk huis en erf genoemde Claes
tegen genoemde rente in erfhuur heeft.
Zie regest 416.
In marge
[1586]
Maritgen Geritsdr weduwe.704
TMD??? Westeinde. Nabij TMD491? Zie regest 416.
[Regest 418] Schepenen van Den Haag oorkonden dat zij hebben toegepacht
aan de Heilige Geest in Den Haag een rente van 6 schelling Hollands per jaar,
te betalen Mei, zoals de andere rente waarvan de schepenbrief spreekt waaruit
deze rente als achterstallig is gepacht, terwijl zij deze rente verzekeren op het
huis en erf van Willem Bouwelijn in de Jan Hendrikstraat, belend volgens
voornoemde schepenbrief ten zuiden Claes die koc, ten westen Pieter
Willemsz, en ten noorden Aernt Jacobsz.
Zie regest 87.
Marge
1557
De heer van Assendelft
Dorso
Op het huis van Willem van Rijn in de Jan
Hendrikstraat.705
TMD673.2 Westzijde Jan Hendrikstraat.706
[Regest 419] Aechte Jan Claeszs weduwe en haar kinderen Dirc Jansz en
Wouter Jansz verklaren te hebben verkocht aan Pouwels Claesz een rente van 1
pond Hollands op haar huis erf, nu in gebruik bij Jacob Veerman in het
ambacht van Voorburg in het dorp, belend ten oosten Hillegont tsnaynairs, ten
zuiden de heerstraat, ten westen de Heilige Geest of de koster van Voorburg,
en ten noorden Dirc van Zweten. Op verzoek zegelt Huuch Aerntsz.
Zie regest 420.
Marge
1557
Thielman Diricxsz snijder en Maritgen Gerytsdr
1586
Gerit Claesz en Maritgen Pietersdr
42-7-1628 sic! De rente is afgelost
Dorso
z.d.
Op het huis van Gerryt Philips en Thielman
snijder binnen Voorburg.707
[Regest 420] Pouwels Claesz verklaart te hebben verkocht aan heer Heynric
Jansz, priester, een rente van 1 pond Hollands op het huis van Aechte Jan
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Claeszs weduwe met haar kinderen in het ambacht van Voorburg in het dorp,
belend ten oosten Hillegont tsnaynairs weduwe, ten zuiden de heerstraat, ten
westen de Heilige Geest of de koster van Voorburg, en ten noorden de
erfgenaam van Boudijn van Zwyeten, nu in gebruik bij de erfgenaman van
Jacop Veermans.
Zie regest 419.
Dorso
z.d.
Op het huis van Gerryt Philips en Thielman
snijder binnen Voorburg.708
[Regest 421] Jan Loef Dircxsz verklaart te hebben verkocht aan de Heilige
Geest in Den Haag 2 brieven van 3 pond rente per jaar, sprekende op de
woning van jonge Claes te Wassenaar, welke rentebrieven van Dirc van der
Horn te Leiden waren overgegaan op diens schoonzoon, in ruil waarvoor de
weduwe van Pieter Jansz voornoemd [maar dat is hij/zij niet! RAvdSp] een
rente van 3 pond sprekende op de provisor kamp in het ambacht van
Wassenaar heeft ontvangen.709
[Regest 422] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Dirc Jansz snijder
verklaard schuldig te zijn aan de Heilige Geest in Den Haag een rente van 20
schelling Hollands per jaar, te betalen meidag, terwijl hij deze rente verzekerde
op het huis en erf waarin hij nu woont in de Spuistraat, belend ten westen
Vranck de wever, ten noorden en oosten Katrijn Voppen weduwe, en ten
zuiden de heerstraat, en al belast met een oudere rente van 2 pond per jaar/
Zie regest 415.
Marge
1557
Claes Andriesz metselaar
1586
Mathijs Vijleers
1613
Boudewijn van den Burch
Dorso
z.d.
Op het huis van Claes de metselaar in de
Spuistraat.710
TMD809 Noordzijde Spuistraat.711
[Regest 423] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Dirc Pietersz, Gherrit
Pietersz, Dirck Pietersz, Ermgaert Pietersdr en Machtelt Pietersdr, kinderen van
Pieter Dircksz, verklaarden tezamen schuldig te zijn aan Pouwels Jacopsz en
rente van 30 schelling Hollands, te betalen Voorschoten- en Valkenburgmarkt,
verzekerd op 3 morgen land in het Westambacht van Den Haag, belend ten
zuiden en oosten Jan Bol Willemsz, ten noorden Claes Willemsz, en ten westen
Florys Claesz van Handijck [volgens mij een leesfout voor Zandijck. RAvdSp].
Zie regest 594.
Marge
1557
Cornelis Jansz
1586
Jacob Dirircxsz
3-11-1606
Afgelost door meester Nicolaes Cromholt.712
[Regest 424] Jacob Willemsz verklaart te hebben verkocht aan Pieter Gerytsz 1
morgen land in het ambacht van Den Haag aan de noordzijde van den Hout,
belend ten oosten Ijsbrant van Alckemade, ten noorden Willem Jacopsz, ten
oosten Aernt Wollebrantsz, en ten zuiden de houtweg met de wildernis. Op
verzoek zegelen Dirck Jan Casusz en Damman Sijsman Pietersz.
Dorso
z.d.
1 morgen land Benoordenhout in
Haagambacht.713
[Regest 425] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Jordijn Jacobsz bakker
verklaarde schuldig te zijn aan de Heilige Geest in Den Haag een rente van 20
schelling Hollands per jaar, te betalen Meidag, verzekerd op zijn huis en erf
waarin hij nu woont in de Molenstraat, belend ten oosten genoemde Jordijn
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zelf, ten zuiden Alijd Deventans kinderen, ten westen Louwerijs Dircxsz
slotenmaker, en ten noorden de Molenstraat, en al belast met een oudere rente
van 20 schelling Hollands die de Heilige Geest daarop heeft.
Dorso
z.d.
Aechte Pietersdr
Truytgen kaarsmakers
De juffrouw van Wijck
Op het huis van Ewout Gerrytsz in de
Molenstraat.714
Zie regest 229.
TMD234 of TMD235, Zuidzijde Molenstraat.715
[Regest 426] Wouter Jacopsz, schout in het ambacht van Zuidwijk, oorkondt
dat Pieter Jacopsz verklaarde te hebben verkocht aan de Heilige Geest in Den
Haag de helft van 3 morgen land in het het ambacht van Zuidwijk, gemeen met
Dirck Jansz, belend ten westen jonkvrouw Engel Jan Jacopszs weduwe met
Willem Willemsz, ten noorden de dijk en de dijkwatering, ten noorden en
oosten de Heilige Geest van Wassenaar met Henrick Zybenszs kinderen.
Getuigen waren Claes Jansz en Gherrit Jansz.
Zie regest 428 en Onvolledige brieven 5 en 6.
Marge
z.d.
In erfhuur gegeven aan Dirick Deym.716
[Regest 427] Jacob Claesz van Eten verklaart 7-12-1462 dat hij het stuk grond,
belast met 2 schelling en 2 hoenders hofhuur, dat Jan Spiegel van Willem
Deym Doedezoen had gekocht en gelegen aan de nieuwe weg in het Zuidveen,
heeft verkocht aan de H.Geest in Den Haag, te samen met nog een kenniptuin
aan het Westeinde, belast met 4 penning hofhuur, belend ten oosten
Ghijsbrecht Roelofsz, ten zuiden en westen Jacob Martiijnsz, en ten noorden de
heerweg.
Zie regest 115.717
[Regest 428] Jacob Claesz van Eten verklaart borg te blijven voor zijn zoon
Pieter betreffende de helft van 3 morgen land in het ambacht van Zuidwijk,
gemeen met Dirck Jansz, die genoemde Pieter aan de Heilige Geest heeft
verkocht. Bij wederdrijving door verwanten of naastgelande zal Pieter Jacopsz
aan de Heilige geest een nobel geven voor kost en moeienisse.
Zie regest 426 en Onvolledige brieven 5 en 6.718
[Regest 429] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Philips Gillisz
verklaarde te hebben verkocht aan Jan Nachtegael 3 morgen 2 hond land in het
Westambacht van Den Haag in Escamp, belend ten noorden Gheryt Diricsz,
ten oosten de Nieuwe Sloot, ten zuiden Pieter Airnt, en ten westen de
Loosduinerlaan.
Zie regest 278.719
[Regest 430] Notaris Nicolaas Mathijsz maker instrumenteert dat Nicolaas
Godfriedsz en zijn echtgenote Elizabeth Godfriedsdr, inwoners van Den Haag
bij testament al hun bezit aan de Heilige Geest in Den Haag vermaken op
voorwaarde dat de Heilige Geestmeesters aan de langstlevende van hen beiden
jaarlijks 20 pond Hollands uitreiken en op diens sterfdag jaarlijks voor hun en
hunner ouders zielen 33 broden van 1 groot per stuk uitdelen en hen benevens
Russent de voorvrouw van Claes Govertsz opnemen in de vier generale
memoriën die de Heilige Geestmeesters jaarlijks voor hun weldoeners houden.
Voorts zullen de Heilige Geestmeesters onderhouden de 13 kamers die
genoemde Claes en Lijsbeth in de Lorrestraat bezitten om er 13 armen in te
laten wonen en jaarlijks een halve last turf in elke kamer laten bezorgen. Als
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Jan Claesz, Lijsbeths oomszoon, in het land komt zullen de Heilige
Geestmeesters hem eenmaal 25 pond Hollands geven. Als getuigen treden op
Pieter Arnoldsz, Jacob Kibbelair en Johannes Maessen.
Zie regest 431.
Marge
z.d.
Beroerende 13 kamers in de Lorrestraat
Dorso
z.d.
Roerende 13 kamers in de Lorrestraat.720
TMD523??? Oostzijde Lorrestraat.721
[Regest 431] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Claes Govertsz voor
zich zelf en als voogd van zijn vrouw Lijsbert Govertsdr verklaarde dat het
instrument waardoor deze is gestoken, hun testament is.722
Zie regest 432.
[Regest 432] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Jan Aerntsz verklaarde
gegeven te hebben aan de Heilige Geest in Den Haag 4 hond land bijzuiden
Hagehout aan Comen Willemslaen, belend ten noorden Philips Gillysz, ten
oosten Jan Huge Claesz van Dam, ten zuiden Jan Jansz, en ten westen
genoemde laan. Hiervoor zullen de Heilige Geestmeesters een jaargetijde
houden voor Jan, zijn echtgenoten en ouders.
Dorso
z.d.
Vier hond land aan Comen Willemslaan
Bezuidenhout.723
[Regest 433] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Bertout Cobel verklaart
9-5-1464 schuldig te zijn aan de H.Geest in Den Haag een jaarlijkse rente van
3 pond Holl., verzekerd op een stuk land in het Westambacht van Den Haag,
geheten de Mient, belend ten W Florys Claesz en Pieter Jansz, ten N voorn.
Pieter Jansz, ten O Jan Henrickzoon die backer, ten tn Z de Heerweg, en nog
verzekerd op zijn woning waar nu zijn zoon Ghijsbrecht op woont, achter
Westerbeek, belend ten Z Claes Bruynsz, ten W Jan Willemsz die men noemt
Jan Bol, ten W het land van de abdis van Ter Lee, en ten O de Moerweg.
Marge
1557
Ghijs voorn. [= Gijsbrecht Bertoutsz op
Westerbeek RAvdSp]
1586
Voorn. Jan Apersz.724
De woning van Gijsbrecht Bertoutsz is Oostbroek.
[Regest 434] Schepenen van Den Haag oorkonden dat meester Willem
Gherritsz, priester, met zijn voogd verklaarde schuldig te zijn aan de Heilige
Geest in Den Haag een rente van 20 schelling Hollands per jaar, te betalen
meidag, verzekerd op zijn kamer en erf in de Vlamingstraat, belend ten oosten
en ten noorden genoemde meester Willem, ten westen Wouter Jansz wever, en
ten zuiden de heerstraat.
Zie regesten 435 en 436. Zie ook regesten 437 en 592.
Marge
1557
Jan mitte kinderen weduwe
1586
Joost van Leeuwen
1613
Jan Hallig
z.d.
Afgelost.725
TMD681 Noordzijde Vlamingstraat.726
[Regest 435] Schepenen van Den Haag oorkonden dat meester Willem
Gherrits, priester, met zijn gekoren voogd verklaarde schuldig te zijn aan de
Heilige Geest in Den Haag een rente van 40 schelling Hollands per jaar, te
betalen Meidag, verzekerd op zijn huis en erf waarin hij nu woont in de Sint
Jacobstraat, belend ten zuiden genoemde meester Willem, ten westen Wouter
Jansz wever, ten noorden Pieter Reymbrantsz met een gang, en ten oosten de
heerstraat.
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Zie regesten 437 en 592. Zie ook regesten 434 en 436.
Marge
1557
Jan mitte kinderen weduwe
1586
Joost van Leeuwen.727
TMD681 Noordzijde Vlamingstraat.728
[Regest 436] Schepenen van Den Haag oorkonden dat meester Willem
Gherrits, priester, verklaarde schuldig te zijn aan de Heilige Geest in Den Haag
een rente van 20 schelling Hollands per jaar, te betalen Meidag, verzekerd op
een kamer en erf op de hoek van de Sint Jacobstraat, belend ten westen en
noorden genoemde meester Willem, en ten oosten en zuiden de heerstraten.
Zie regesten 437 en 592. Zie ook regesten 434 en 435.
Marge
1557
Willem van Neck
1586
Stijntgen weduwe van Ghijsenburch
11-5-1609
Afgelost.729
TMD682 Noordzijde Vlamingstraat.730
[Regest 437] Schepenen van Den Haag oorkonden dat meester Willem
Gherrits, priester, verklaarde schuldig te zijn aan de Heilige Geest in Den Haag
een rente van 40 schelling Hollands per jaar, verzekerd met een schepenbrief
op het huis en erf waarin hij nu woont in Sint Jacobsstraat (regest 435); een
rente van 20 schelling Hollands per jaar met schepenbrief verzekerd op zijn
kamer en erf in de Vlamingstraat op de hoek van de Sint Jacobsstraat (regest
436); en een rente van 20 schelling per jaar, verzekerd op zijn andere kamer
een erf in de Vlamingstraat (regest 434).
Zie regesten 435 en 592.
Marge
1557
Jan mitte kinderen weduwe
1586
Joost van Leeuwen.731
NB
Zie ook regesten 434 en 436.
TMD681 Noordzijde Vlamingstraat.732
TMD682 Noordzijde Vlamingstraat.733
[Regest 438] Kerstyn Geryt Potters weduwe van der Loo verklaart met haar
oudste zoon en voogd Dirck Potter te hebben verkocht aan Costijn van der
Beecke 1½ morgen land in etscamp, belend ten oosten Bartout Nagel, ten
westen de Heilige Geest van Den Haag, ten zuiden Pieter Jansz, en ten noorden
Adriaen van der Horn en Adriaen van Bakenesse. Op verzoek bezegeld door
haar broer meester Heynrick van der Meije, doctor in beide rechten, en haar
oudste zoon Dirc Potter.734
Zie regesten 263 en 288.
[Regest 439] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Clais Adriaensz
verklaarde schuldig te zijn aan de Heilige Geest in Den Haag een rente van 20
schelling Hollands per jaar, te betalen Meidag, verzekerd op zijn huis en erf
waarin hij nu woont in het Westeinde, belend ten oosten Symon Willemsz, ten
zuiden Ghijsbrecht Roelofsz, ten westen Thonys de ketelboeter, en ten noorden
de heerstraat.
Marge
1557
Pieter Roellofszs weduwe
1586
De weduwe van Claes Diricxsz Witsant
1613
Claes Verlaen
Dorso
z.d.
Claes Adriaensz
Op het huis van Berber Jan Dircksz in het
Westeinde.735
TMD??? Zuidzijde Westeinde. Ik kan dit perceel niet nader lokaliseren. In de
TP1553 vond ik aan de zuidzijde van het Westeinde geen weduwe van Pieter
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Roellofsz. Ik vond in deze TP wel aan de noordzijde een Pieter Roelofsz, die al
evenmin bij Ter Meer Derval voorkomt. Vergelijking tussen Ter Meer Derval
en de TP1553 leerde dat de Pieter Roelofsz aan de noordzijde van het
Westeinde op TMD488 is te plaatsen. En dat is aan de verkeerde kant van de
straat. Zou het regest of de onderliggende akte verkeerd zijn geredigeerd?
[Regest 440] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Jan Florysz, Jacop
Florysz, Ewoudt Florysz en Pieter Buys, erfgenamen van hun zuster
Wendelmoet Florysdr enerzijds, en Pieter Matheeusz als boelhouder van
Wendelmoet anderzijds, samen verklaarden schuldig te zijn aan de Heilige
Geest in Den Haag een rente van 26 schelling 8 penning Hollands per jaar, te
betalen Sint Odulf, verzekerd op een huis en erf waarin genoemde Pieter
Matheeusz nu woont maar dat gemeenschappelijk bezit is, in het Zuideinde,
belend ten zuiden Claes Neel, ten westen de Raamgracht, ten noorden Joest de
leertouwer en Jan Pietersz, en ten oosten de heerstraat.
Marge
1557
Meester Huych van Nyeveen doctor
1586
De weduwe van meester Huych doctor
1613
Meester Gerrit Hamel
18-5-1639
Afgelost
Dorso
z.d.
Pieter Matheisz
Op het huis van de weduwe van Jacop Koenesz in
het Zuideinde.736
TMD897 Westzijde Wagenstraat.737
[Regest 441] Notaris Maarten Arnouts Carnifex’sz intrumenteert dat Ave
Zoete, genaamd Zoete Hughen, weduwe van de medicinae Doctor willem
Zonderdanck een eeuwige vicarie sticht op het altaar van de Heilige Geest in
de Sint Jacobskerk in Den Haag met de last van drie wekelijkse missen –op
zondag, woensdag en vrijdag- en met 30 pond 10 schelling Hollands en 2
kapoenen jaarlijkse inkomsten, gespecifieerd als volgt:
- 14 pond 10 schelling en 2 kapoenen die de erfgenamen van Jan Woutersz
betalen voor het gebruik van 5 morgen tijnsbaar land in het ambacht van
Maasland:
- 8 pond Hollands op het huis en erf van Willem de molenaar –nu de broeder
van Gerrit de molenaar- in het Noordeinde, waarvan 2 pond met Bamisse en
6 pond op Kerstavond;
- 2 pond op het land van Gillys Maertynsz aan de zuidzijde van het
Haghehoudt;
- 6 pond op de woning van oude Pieter Maessen in Monsterambacht.
Al deze inkomsten met schepen- en andere brieven. Collatores zijn de vier
Heilige Geestmeesters van Den Haag. Bij verschil van mening is de
parochiepaap ook stemgerechtigd en mede-collator. Als eerste vicaris wijst de
stichtster haar kleinzoon de klerk Willem Willemsz aan. Wil deze niet en is
ook geen familielid geschikt, dan zal de aan te wijzen priester en zijn opvolgers
bovendien elke zaterdag een zielmis opdragen.
Gedaan ter huize van Pieter Sartor. Als getuigen treden op meester Jan Hyeck,
Gijsbert Claes bontwerkersz priester, Jacob Claesz en Jan Claesz apotheker.
Zie regest 442.
Marge
14-11-1563 De Heilige Geestmeesters benoemen heer Jacob
Lourisz in plaats van heer Jan Willemsz
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De Heilige Geestmeesters benoemen de zoon van
Matheus Ewoutsz na het vaceren van heer Jacob
Louwerisz.738
[Regest 442] Bisschop David van Bourgondië keurt de stichting van de vicarie
door Ave Zoete, weduwe van de medicus meester Willem Zonderdanck,
omschreven in het instrument waardoor deze is gestoken (regest 441), goed en
investitueert genoemde Willem als eerste vicaris daarvan.739
Zie regest 441
[Regest 443] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Engel Jacobsz van
Alkemade en zijn vrouw Dirctgen Adriaensdr met Willem Pietersz als haar
gekoren voogd verklaarden tezamen te hebben verkocht aan de Heilige Geest
in Den Haag een stuk land ten zuidwesten van Den Haag bij het Hofland,
belend ten oosten de genoemde Heilige Geest, ten zuiden de oude watering, ten
westen Lijsbet Scilpen, en ten noorden de heerweg; en nog een stuk land
bezuiden Den Haag aan de Delfweg, belend ten zuiden de Zusters en het
gemeen convent van Sint Elizabethszusterhuis in Den Haag, ten westen
genoemde zusters, ten noorden de erfgenamen van Geryt Potter, en ten oosten
de heerweg.740
[Regest 444] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Jan Pietersz verklaarde
schuldig te zijn aan de Heilige Geest in Den Haag een rente van 20 schelling
Hollands per jaar, te betalen op Sint Odolfsdag, verzekerd op zijn huis en erf in
het Zuideinde, belend ten zuiden Pieter Matheeusz, ten westen en noorden Jan
Boudijnsz, en ten oosten de heerstraat, en al belast met een oudere rente van 2
pond die de Heilige Geest daarop sprekende heeft.
Zie regesten 77, 78 en 79.
Marge kopie 1557
Cornelis voornoemd [=Zegersz vleeshouwer]
1586
Joesep Jorisz timmerman
1654
Mr.Joost van Leeuwen advocaat
Dorso
z.d.
Dirick brouwer
Het huis van Dirck Adryaensz timmerman in het
Zuideinde.741
TMD864 Oostzijde Wagenstraat.742
[Regest 445] Lourijs Sonderdanck verklaart te hebben verkocht aan de H.Geest
van Den Haag ¼ van het land en de woning in Haagambacht in Zegbroek, van
welke woning het ander ¼ behoort aan Steffen Dircxsz en de H.Geest al ½
bezit. Geen belendingen opgegeven. Op verzoek bezegeld door Jacop
Lambrechtsz en Dirck Duyst Heynrixsz, poorters van Delft.743
[Regest 446] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Geryt Pietersz van
Loosduynen verklaarde schuldig te zijn aan Jacob Gerytsz een rente van 2
pond Hollands per jaar, te betalen Sint Luciëndag, verzekerd op zijn twee
kamers een erf aan het einde van de Jan Hendrikstraat, belend ten oosten de
Jacopynen in Den Haag, ten zuiden Willem Wermbrechtsz, ten westen heer
Pieter van Leyden, en ten noorden de heerstraat.
Marge
1557
Sint Elsybetten Susterhuys
Dorso
z.d.
Meester Aeriaen van Brouwershaven
Sinte Elysabetten Susterhuys hair huys teynden
Jan Heynderikstraet.744
Opgenomen in TMD675, Zuidzijde De Laan? TMD675 is het Sint
Elizabethsklooster.745
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[Regest 447] Claes Jansz, schout in het ambacht van Wassenaar, oorkondt dat
Jan Phillipsz van Berghen verklaarde te hebben verkocht aan heer Willem van
Alckemade, ridder, een rente 2½ pond Hollands per jaar, zoals vermeld in de
brief waardoor deze is gestoken (zie regest 376.746
Zie regesten 237, 376 en 448.
[Regest 448] Claes Jansz, schout in het ambacht van Wassenaer, oorkondt dat
Aernt Gerytsz, Jan Jacopsz en Aechte Pietersdr verklaarden verkocht te hebben
aan heer Willem van Alkemade, ridder, een rente van 3 pond Hollands volgens
de oude brief waardoor deze is gestoken (zie regest 237).747
Zie regesten 237, 376 en 447.
[Regest 449] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Claes Godscalck
verklaarde schuldig te zijn aan de Heilige Geest in Den Haag een rente van 4
pond Hollands per jaar, te betalen Sint Pancrasdag, verzekerd op zijn huis en
erf waarop hij nu woont aan de Korenmarkt, belend ten oosten en zuiden
Bertelmeeus Partant, ten westen vooraan Pieter Reynerszs erfgenamen en
achteraan de heerstraat geheten Sint Jacobsstraat, ten noorden vooraan de
heerstraat en achteraan genoemde erfgenamen, en al belast met een oudere
rente van 4 pond Hollands.
Marge
1557
Huych Jansz metselaar
1586
De erfgenamen van Jacob Sijbrants
1613
Adriaen Joosten bode
1628
Jan Diricksz Wolsack
Dorso
z.d.
Jacop tinnegieter aan de Korenmarkt
Neel tinnegieter aan de Korenmarkt bij het
stadhuis.748
TMD548 of TMD549 (Oostenrijk), Zuidzijde Korenmarkt.749
[Regest 450] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Jan Heinricxsz kuiper
verklaarde schuldig te zijn aan de Heilige Geest in Den Haag een rente van 20
schelling Hollands per jaar, te betalen Allerheiligendag, verzekerd op zijn huis
en erf waarin hij nu woont in het Westeinde, belend ten westen Geryt Tack, ten
noorden Eyngebrecht van Camp, ten oosten genoemde Eyngebrecht met de
halve gang, en ten zuiden de heerstraat. Het huis en erf zijn al belast met een
oudere rente van 2 pond die de Heilige Geest daarop sprekende heeft (zie
regest 241).
Zie regesten 241 en 604.
Marge
z.d.
Habet ut supra [Zie regest 241 RAvdSp]
1586
Jan Willemsz smid
Dorso
z.d.
Jan Heynricxsz kuiper
Op het huis van Dirck Aemen de vleeshouwer in
het Westeinde.750
TMD455 Noordzijde Westeinde.751
[Regest 451] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Willem Pietersz
verklaarde schuldig te zijn aan de Heilige Geest in Den Haag een rente van 4
pond Hollands per jaar te betalen op Sint Luciendag, verzekerd op zijn huis en
erf op het Spui aan de westzijde van de vaart, geheten ‘De Olymolen ende
Orsmolen’, belend ten zuiden voornoemde Willem Pietersz met het huis erf
waar hij nu woont, ten westen de gemene buren op de gracht achter Lijsbeth
Vranck Jacobszs weduwe, ten noorden Willem Pietersz voornoemd met het
huis en erf daar vroeger behoorde aan oom Heyn [sic], en ten oosten de
heerstraat, en al belast net een rente van 12 schelling per jaar.
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24-12-1469

28-3-1470

28-4-1470

25-2-1471

1557
1586
1613
1515
z.d.

Pieter Zyeren wielmaker
Crijn Willemsz timmerman
Cornelis Winaersz
Dorso
Dirck van Cley
Op het huis van Pietter Zierren de wielmakers
huis op het Spui.752
TMD1033 Huis de Oliemolen en de Rosmolen, Westzijde Spui.753
[Regest 452] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Willem Pietersz
verklaarde schuldig te zijn aan de Heilige Geest in Den Haag een rente van 4
pond Hollands per jaar te betalen op Sint Luciendag, verzekerd op zijn huis en
erf op het Spui aan de westzijde van de vaart met de ververij en met de
bijbehorende tuin en erf doorlopend tot aan de Voldersgracht, het huis en erf
belend ten zuiden vooraan Bartholomeeus Willem Backersz tot aan de
genoemde ververij en daarachter genoemde Voldersgracht, ten westen
genoemde buren op de gracht achter Lijsbeth Vrancken Jacobszs weduwe, ten
noorden Willem Pietersz zelf met huis en erf geheten ‘De Olymolen ende
Orsmolen’, ten oosten vooraan de heerstraat en achteraan de gemene buren op
het Spui tussen de Voldersgracht en genoemd huis en erf.
Marge
1557
Quirijn Dirick Jansz weduwe en Adriaen Damen
1586
Willem Cornelisz de jonge boer
1616
Jacob Willemsz boer
Dorso
z.d.
De weduwe van Willem Pietersz
1515
Claes Claesz brouwer
Op Jacop Zymonsz en Martijn Adriaensz op het
Spui aan de westzijde.754
755
TMD1034 Westzijde Spui.
[Regest 453] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Russent Grijpen
weduwe met haar gekoren voogd verklaarde schuldig te zijn een rente van 13
pond Hollands per jaar, te betalen op mei[dag], aan de Heilige Geest in Den
Haag, verzekerd op haar huis en erf in de Nieuwestraat, belend ten noorden
Jacob de snyder, ten oosten Dirck Willemsz en Marrigen Pieter Pieterszs
weduwe, ten zuiden Pieter Dircxsz wever, en ten westen de heerstraat. Is al
belast met een oudere eeuwige rente van 6 pond Hollands.
Dorso
z.d.
Marry Ruysse huys in de nieuwe straat
Marge
1557
Mary Meester Michiel Ruzee procureurs weduwe
1586
Meester Frerick van der Horst raidt ordinaris;
1616
Meester Quirijn van Strijen advocaet.756
TMD611 Oostzijde Nieuwstraat.757
[Regest 454] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Henrick Dircksz
verklaarde schuldig te zijn aan Dirc Jacobsz een rente van 2 pond Hollands per
jaar, te betalen meidag, verzekerd op zijn huis en erf waarin hij nu woont op de
Voldersgracht, belend ten oosten Jacop Dircksz de wever, ten zuiden Jutte Jan
Janszs weduwe, ten westen Aelbrecht Gyllisz, en ten noorden de
Voldersgracht.
Zie regest 514.
Marge
1557
Jan Aryszs weduwe
4-8-1566
Afgelost.758
TMD985 Zuidzijde Voldersgracht.759
[Regest 455] Florys Waddincxsz, schout in het ambacht van Voorburg,
oorkondt dat Jan Willem Aerntsz en zijn zoon Aernt Jansz verklaarden

Pagina 113 van 222 pagina’s
Dit document is afkomstig van www.hogenda.nl

Klik hier voor het totale register van Hogenda bronnen.

Regesten Heilige Geest

22-5-1471

26-4-1472

tezamen te hebben verkocht aan Joest Willemsz een eeuwige erfrente van 1
pond Hollands op een woning met bijhuis, berg en land, groot omtrent 14
morgen, in het ambacht van Voorburg, belend ten oosten Phillips van
Mathenesse, ten zuiden de lijtweg voorzover het erf van voornoemde Phillips
strekt, ten westen Jacob Cruezijn, en ten noorden het veen van de graaf, en al
belast met een oudere rente van 6 pond per jaar, te betalen op kerstavond
volgens de oude brief.
Zie regest 94.
Marge
1557
De kinderen van heer Johan van Duivenvoorde
1587
De erfgenamen van de vrouwe van Warmond
15-7-1630
De rente is afgelost door de erfgenamen van de
vrouwe van Warmond
Dorso
Op 14 morgen land in Voorburg die toebehoren
aan mr.Jan van Duivenvoorde
Dit is erfhuur en de 14 morgen behoren aan de
Heilige Geest.760
[Regest 456] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Jan Jansz de metselaar
verklaarde schuldig te zijn aan de Heilige Geest in Den Haag een rente van 26
schelling 8 penning Hollands per jaar, verzekerd op 2 kamers en erven op de
Geest, belend ten westen Jacob van Acxpoel, ten noorden en oosten Symon
Jacobsz tot Voorschoten, en ten zuiden de heerstraat.
Zie regest 488.
Marge
[1567]
Steven Ghijsbrechtszs weduwe en heer Cornelis
Jacobsz, priester
Dorso
Egge de snijer
Jacob Everts brouwer te Delft
Florys die fleyschouwer [= vleeshouwer]
[1530]
Adriaen Dircksz en Jan de Brabander
Op Adryaen Dirckszs huys en op Willem
Willemszs huis daarnaast aan de oostzijde van de
Geest.761
Dit is mogelijk TMD307, het huis genaamd “Het Hutgen”, Gelegen op de punt
waar Molenstraat en het Hofsteegje bij elkaar komen. Het Hofsteegje is het
westelijk verlengde van de Juffrouw Idastraat.762
[Regest 457] Jan Jansz van Clingen verklaart schuldig te zijn aan Adriaen
Coppertsz, Willem Copertsz en Yde Coppertsdr gezamenlijk een rente van 4
pond Hollands per jaar te betalen op Sint Lambrechtsdag, verzekerd op zijn
woning en landen met huis, schuren, berge en boomte, waar hij nu woont,
groot 54 morgen, gelegen in het Westambacht van Den Haag, belend ten
westen Lambrecht Heynricksz en Boudyn Claisz, ten noorden voornoemde
Lambrecht en Jacob Jan de bodensz, ten zoosten voornoemde Lambrecht, Jan
Aemsz en Jan Jacobsz van Clingen, en ten zuiden voornoemde Lambrecht.
Verder nog verzekerd op de helft van 14 hond land in het Westambacht in
Escamp, gemeen met Haestgen Martijn Ijsbrantsz weduwe, welke 14 hond in
geheel belend is ten zuiden Matheus Jacobsz en Touwe Pietersz, ten westen
Balou Geryt Claisz met haar kinderen, en ten noorden de H.Geest van Den
Haag, en ten oosten de Nieuwesloot.
Verder verzekerd op 14 hond land in Escamp, belend ten zuiden Matheus
Jacobsz voornoemd met de gemene priesters van de Memorie, de pastoor en de
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H.Geest in Den Haag, ten westen Jan Jacobsz en Aems kinderen tezamen, ten
noorden Jacob Willemsz en ten oosten de NieuweWatering.
Verder verzekerd op ½ morgen land in Escamp in een kamp van 3 morgen land
gemeen met de gemene priesters van de memorie, de pastoor en de H.Geest
voornoemd, welke 3 morgen belend is ten zuiden voornoemde Boudyn Claesz
en Aernt Willemsz, ten westen de voornoemde H.Geest, ten noorden de
voornoemde Matheus Jacobsz, en ten oosten de banwatering.
Verder nog verzekerd op 16 hond land in de Zegbroek bij de laan van Jan
Lambrechtsz, belend ten zuiden en westen Jan Lambrechtsz, ten noorden de
banwatering, en ten oosten Willem Adriaensz.
De genoemde woning en landen heeft Jan Jansz van Clingen voornoemd in
erfhuur genomen van Adriaen Coppertsz, Willem Copertsz en Yde Coppertsdr
gezamenlijk tegen genoemde rente, en verder nog belast met een oudere
eeuwige rente van 30 schelling [voor wie staat er niet!].
Zie regesten 12, 598 en 611.
Marge
1557
Pieter Dirixsz voornoemd
1586
Jacob Jansz voornoemd
Dorso
z.d.
Op Pieter Dirksz woning tot Eikenduinen.763
Dit is Daal en Berg.
[Regest 458] Claes Govertsz verklaart ‘ten lye’ te hebben een schepenbrief van
Den Haag, groot 2 pond hollands per jaar, die wijlen Aernt Veerman verzekerd
had op zijn huis en erf waarin deze toen woonde op het Spui aan de westzijde
van de vaart, en verklaart dat Jan Aerntsz als nazaat van genoemde Aernt
Veerman deze rente met de penning 10 mag lossen. Op verzoek bezegeld door
Jacob Jansz de bodenz en Pieter Gerytsz.
Zie regest 685.
Zie regesten 209 en 398 en Onvolledige brief Nr.21.
Marge
1557
Als voren (zie regest 209).764
TMD1039 of TMD1041 Westzijde Spui.765
[Regest 459] Schepenen van Den Haag oorkonden dat zij hebben toegepacht
aan de kerkmeesters in Den Haag een rente van 2 pond Hollands per jaar, te
betalen op 28 juli, terwijl zij deze rente verzekeren op Jacob Zelanders huis en
erf in het Noordeinde, geheten ‘Die Stove’, wegens achterstallige erfpenningen
van genoemd huis en erf, belend ten oosten Claes Adriaensz, ten zuiden een
gemene gang tot de tuinen dienende, ten noorden Claes de wever, en ten
westen de beek.
Zie regest 470.
Marge
1557
Dirick Gerytsz Kits wagenaar
1586
De weduwe van Sier Bruygom
1641
De helft van de rente is afgelost
1645
De andere helft van de rente is afgelost
Dorso
z.d.
Op het huis van Dirck de vogelkoper in het
Noordeinde.766
TMD149 Oostzijde Noordeinde.767
[Regest 460] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Mathijs Pieter van Waes
verklaarde schuldig te zijn aan de Heilige Geest in Den Haag een rente van 20
schelling Hollands per jaar, te betalen Heiligermis, verzekerd op zijn huis en
erf in het Westeinde van Den Haag, belend ten westen Beatris Jacop
Heynricxszs weduwe, ten noorden Jan van Assendelft, rentmeester van
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Noordholland, ten oosten Wiggher Gherritsz de dekker, en ten zuiden de
heerstraat.
Zie regest 555 en Onvolledige brief Nr.33.
Marge
1557
Doe Evertsz Heilige Geest knecht
1586
Joris Andriesz rietdekker.768
TMD483?/TMD484?/TMD485? Noordzijde Westeinde.769 Er komt geen Doe
Evertsz in het Westeinde voor bij Ter Meer Derval. Volgens regest 555 werd
de rente afgelost door Evert Doesen. In de TP1553 (f.13v) vermelding van een
Evert Doesz, met een perceel aan de noordzijde van het Westeinde, waarop een
rente toekomende de Heilige Geest in Den Haag rust. Bij vergelijking van
TP1553 met Ter Meer Derval kom ik op de genoemde TMD-nummers uit. Zie
ook regest LEP32.
[Regest 461] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Beatris Grijpen met
Pieter Grijp, haar zoon en gekoren voogd, verklaarde schuldig te zijn aan de
Heilige Geest in Den Haag een rente van 2 pond Hollands per jaar, te betalen
op Heiligemis, verzekerd op het huis en erf waarin zij nu woont, in de
Venestraat, belend ten noorden Mouwerijn Jansz, ten oosten Floris Hanne, ten
zuiden Henrick Doesz, ten westen de heerstraat. Is al belast met een oudere
eeuwige rente van 2 pond per jaar.
Marge
1557
Jan tinnegieter
[15]55
Meester Michiel Claesz
17-8-1561
Gelost door voornoemde Jan tinnegieter.770
TMD569? Oostzijde Venestraat.771
[Regest 462] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Claes Pietersz
verklaarde te hebben verkocht aan de Heilige Geestmeesters in Den Haag 8
hond land gelegen achter de vrouwe van Ijselsteyn, belend ten oosten Jan
Ruychrock, ten westen Tyelman Oem, ten noorden de banwatering, en ten
zuiden de boomgaard en de heerweg.
Dorso
z.d.
Haagambacht.772
Ik vermoed dat dit stuk land in het Noordveen lag, alwaar Jan Ruychrock en
Tielman Oem gegoed waren. De heerweg is in mijn visie identiek aan de
Denneweg, de banwatering identiek aan in moderne termen de Mauritskade.
Dit is in overeenstemming met HB1458 waarin deze verkoop van Claes
Pietersz staat vermeld.773
[Regest 463] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Jan Willemsz verklaarde
schuldig te zijn aan Pieter Bairtoutsz een rente van 8 pond Hollands per jaar, te
betalen op Kerstavond, verzekerd op zijn huis en erf aan de Plaats, belend
westen Bertholomeeus van Cattendijck, ten noorden heerstraat, ten oosten
Gijsbrecht van der Mije, en ten zuiden de Plaats, en al belast met een oudere
rente van 31 schelling.
Zie regest 3 en Onvolledige brieven nr.30.
Marge
1557
Claes van Nes ‘in de Craen’
1586
De weduwe van meester Dirick cyrurgijn
1613
Franchoys Forier
Dorso
z.d.
Op het huis van Pietter van Essen aan De Plaats
‘In De Pellecaen’.774
TMD1163 Huis De Kraan Noordzijde Plaats.775 Hier gaat mogelijk iets mis
met de administratie van de Heilige Geestmeesters, volgens Ter Meer Derval is
TMD1150 het huis In de Pelikaan.776
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[Regest 464] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Engel Jansz verklaarde
schuldig te zijn aan Tyelman Oem van Wijngaerden een rente van 30 schelling
Hollands per jaar, te betalen OLV Lichtmis, verzekerd op een stuk land bij de
noordmolen, belend ten westen en noorden de heerwegen, ten oosten de
Heilige Geest in Den Haag, en ten zuiden de molenwerf, welk land genoemde
Engel van genoemde Tyelman tegen genoemde rente in erfhuur heeft; en
verder nog verzekerd op zijn huis en erf waarin hij nu woont in het
Noordeinde, belend ten zuiden Dirck Mathijsz, ten westen de kanunniken op
het Hof in Den Haag, ten noorden Boudijn viskoper, en ten oosten de
heerstraat.
Marge
1557
Cornelis Thonisz Betstro
1566
Meester Nicasius Hanneman
1586
Meester Pieter Hanneman griffier
1613
Jonker Jacob van der Werve.777
TMD??? Westzijde Noordeinde. Ik kan dit perceel niet nader lokaliseren, ook
niet met hulp van de Hofboeken.
[Regest 465] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Jan Jansz de metselaar
verklaarde schuldig te zijn aan Burch Phillipsdr een rente van 14 schelling 4
penning Hollands per jaar, te betalen Sint Martijnsdag, verzekerd op een tuin
en erf op de Geest, belend ten oosten genoemde Burch, ten zuiden coman
Dirck Jacobsz, ten westen Jan Jansz voornoemd, en ten noorden de heerstraat;
en nog verzekerd op een huis en erf aan de westzijde van het eerste erf, belend
ten oosten genoemde tuin, ten zuiden genoemde Jan en ten westen en noorden
de heerstraat.
Zie regesten 487 en 519.
Marge
1557
Steven Ghijsbrechtsz
13-5-1585
Afgelost door Aernt van Vollenhoven
Dorso
z.d.
Op de tuin van Adryaen Dircksz deurwaarder
achter zijn huis op de Geest.778
TMD??? Zuidzijde Geest. Ik kan de percelen niet nader lokaliseren.
[Regest 466] Claes Jansz, schout in het ambacht van Wassenaar, oorkondt dat
Claes Pietersz verklaarde in erfpacht te hebben genomen van Gheertruut Jacop
Maertijnszs weduwe, Thomas Jacopsz, Willebroort Jacopsz en Margriete
Jacopsdr tegen een erfelijke rente van 25 pond 5 schelling per jaar, te betalen
Voorschoter en Valkenburger markt:
- een woning te Walichdorp in het ambacht van Wassenaar die in het bezit
was van wijlen Jacop Maertijnsz, belend ten oosten Jacop Coppier, ten
zuiden de oude watergang, ten westen Hendrick Gherritsz, en ten noorden
‘die myenen zijl’;
- 14 hond land aan de noordzijde van den hout waarop de zusters van
Roedenburch 4 pond per jaar hebben, belend ten oosten Claes Pietersz met
erfpacht, ten zuiden de banwatering, ten westen Jacob Claesz, en ten
noorden de heerwech [dit is de Rijnweg RAvdSp];
- 1 morgen land in het ambacht van Zuidwijk, belend ten oosten het
kruisland, ten zuiden ‘die mynen zijl’, ten westen de Heilige Geest van
Wassenaar, en ten noorden een stukje geestland, behorende bij genoemde
woning, tot aan de heerweg [dit is de Rijnweg RAvdSp];
- 5½ hond weideland in het ambacht van Zuidwijk met zijn voorland, belend
ten oosten en zuiden Jan Dircksz, ten westen Bairtout Hughensz, en ten
noorden de Kars;
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9-9-1474

28-4-1475

- 2 morgen land in het ambacht van Zuidwijk, belend ten westen Jan Dircksz,
ten noorden de Kars, ten oosten Gherrit Aerntsz, en ten zuiden een stuk
geestland, behorend bij genoemde woning;
- 2 stukken akkerland vóór Dirck Claesz, belend ten oosten Dirck Claesz, ten
zuiden de lijdwech, ten westen Willem Claesz, en ten noorden de heerweg
[dit is de Rijnweg RAvdSp];
- 7 hond land in het ambacht van Zuidwijk, gemeen met meester Goeswijn,
belast met genoemde woning met 4 pond erfpacht per jaar, belend ten
oosten Jan Haerinc, ten westen Sint Pietersaltaar tot Wassenaar en Jan van
Tetroen, en ten zuiden de banwatering die men de Kars noemt.
[Belast met] een jaarlijkse rente van 10 schelling aan de kerk van Wassenaar en
2 schelling aan de pastoor van Wassenaar.
Claes Pietersz verzekerde pacht en renten op een erfelijke rente van 4 pond per
jaar, staande op 4 morgen land in het ambacht van Wassenaar, belend ten
noorden Kostijn Jansz, ten westen Heyl wijf Clais met haar kinderen, ten
oosten Louweris die coster van Leiderdorp, en ten zuiden Willem Claes die
brouwer. Op verzoek zegelt Clais Jansz, schout in het ambacht van Wassenaar.
Zie regest 630.
Marge
1557
De kinderen in De Engel
Marge
1586
Meester Adriaen Snouck advocaat
1650/1651
Afgelost.779
[Regest 467] Schepenen in het ambacht van Monster oorkonden dat Huge
Robbrechtsz verklaarde te hebben verkocht aan Heinric Jansz de goudsmid een
rente van 2 pond Hollands per jaar, te betalen Valkenburger markt, ‘binnen
staende cruce’, verzekerd op 7 morgen land in genoemd ambcht waarop zijn
woonhuis staat met schuur, bergen enz., belend ten noorden en oosten Geryt
die puyr, ten zuiden Pieter Claes Aerntsz, en ten westen Claes Robbrechtsz; en
verder nog op 4 morgen land in genoemd ambacht, belend ten oosten en westen
Claes Robbrechtsz, ten zuiden Jan Jacobsz, en ten noorden mijns heren
wildernis; en nog op 4 hond land in genoemd ambacht, belend ten oosten Geryt
die puyr, ten zuiden Huge Robbrechtsz woning, en ten westen en noorden
Claes Robbrechtsz, en al belast met een oudere rente van 2 Philippus gouden
Bourgondische schilden t.b.v. Aermt Jansz, en met een oudere rente van 30
schelling Hollands t.b.v. Pieter Dircxsz.
Marge
1557
Pieter Diricxsz, nazaat van Robbrecht Huygesz
1586
Arent Lenaerts
Dorso
z.d.
Op de woning van Robbrecht Huygesz in
Monster.780
[Regest 468] Schepenen van Den Haag oorkonden dat coman Dirck Jacobsz
verklaarde schuldig te zijn aan de Heilige Geest in Den Haag een rente van 2
pond Hollands per jaar, te betalen op meidag, verzekerd op het huis en erf
waarin Boudijn die snijder vroeger woonde en op de kamer en het erf
daarachter, op de hoek van de Heulstraat, belend ten oosten Agniese Herper
Hugenszs weduwe, ten zuiden de jonkvrouwe van Cats, en ten noorden en
westen de heerstraten
Marge
1557
Augustijn Stalpaert
1586
Dirick Jansz Paeu
1613
Jan Stalpert
1643
Willem Pietersen kleermaker
Dorso
z.d.
Loeys Corbault huis in de Halve Maan
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16-1-1476

5-2-1476

29-2-1476

28-4-1476

z.d.
Coman Diric Jacobsz in de … Zwaan.781
TMD131 De Halve Maan Oostzijde Noordeinde [=Heulstraat hoekhuis
zuidzijde].782
[Regest 469] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Jacop Pouwelsz
verklaarde schuldig te zijn aan de Heilige Geest in Den Haag een rente van 2
pond Hollands per jaar, te betalen Sint Bartholomeusdag, verzekerd op zijn
huis en erf aan het zuideinde van het Spui aan de westzijde van de vaart, belend
te zuiden het land van de Zieken in Den Haag, ten noorden Mees Claes
Meynertsz, ten westen Claes Adriaensz, en ten oosten de heerstraat; en nog op
zijn huis en erf op het Spui waarin hij nu woont, belend ten zuiden Jan
Egbrechtsz met zijn moeder, ten noorden Symon Jansz biervoerder, ten westen
Jacop Willem Pietersz met haar kinderen, en ten oosten de heerstraat.
Marge
1557
Jonge Jan Dirick en Adriaen Gerytsz
Nota
1518
10 schelling van de 2 pond is afgelost
1628
Jan van Slingelant lost nog 10 schelling af
1643
Pieter Cornelisz Schrap lost namens Gerryt
Victerse van Ede nog 1/3 van de rente af
z.d
De resterende 1/3 betaalt Dirck van
Balckenende.783
TMD??? Westzijde Spui. Ik kan beide percelen niet nader lokaliseren.
[Regest 470] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Claes Deym verklaarde
schuldig te zijn aan Heynrick Jansz een rente van 20 schelling Hollands per
jaar, te betalen Sint Valentijnsdag, verzekerd op zijn huis en erf in het
Noordeinde, belend ten noorden Florys de platijnmaker, ten zuiden een gemene
doorgang, ten oosten Willem Florysz, en ten westen de beek.
Zie regest 459.
Dorso
z.d.
Op het huis van Dirck de vogelkoper in het
Noordeinde.784
TMD149 Oostzijde Noordeinde.785 Zie ook regest LEP29 met vermelding van
Jacob Deym in 1464 aan de oostzijde van het Noordeinde.
[Regest 471] Schepenen van Den Haag oorkonden dat dat Jan Willemsz de
snijder verklaarde schuldig te zijn aan de Heilige Geest in Den Haag een rente
van 20 schelling Hollands per jaar, te betalen Sint Mathijsdag, verzekerd op
een huis en erf op het Spui, belend ten noorden Wouter Jansz, ten oosten Pieter
Daemsz, ten zuiden Jacob Dircxsz Heer, en ten westen de heerstraat.
Marge
1557
Jan Heynricxsz van Gorinchem
1586
Dirick de bakker
1613
Cornelis Jacobsz dekker
Dorso
z.d.
Op het huis van Jan Dircksz op het Spui aan de
oostzijde.786
TMD1109 Oostzijde Spui.787
[Regest 472] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Aernt Knoop verklaarde
schuldig te zijn aan de Heilige Geest in Den Haag een rente van 20 schelling
Hollands per jaar, te betalen Sint Lucasdag, verzekerd op 2 kameren en erf met
tuin en boomgaard in het Zuideinde over de St.Anthonisbrug, belend ten oosten
Willem Naghel, ten zuiden Jan Roelensz, ten noorden Jan Zoet en Heinrick van
Wassenaer, en ten westen de heerstraat.
Marge
1557
Neeltgen Pieter Zymonsz tot Rijswijk
1586
Cornelis Oomen vleeshouwer
1616
De weduwe van Gillis du Mortier.788
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12-5-1476

6-8-1477

22-2-1478

24-1-1479

20-4-1479

8-8-1479

TMD862 Oostzijde Wagenstraat.789 Zie regest LEP33.
[Regest 473] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Allert Meesz verklaarde
schuldig te zijn aan de Heilige Geest in Den Haag een rente van 2 pond
Hollands per jaar, te betalen Meidag, verzekerd op zijn huis en erf op de
Voldersgracht, belend ten oosten Cornelis Joostensz, ten zuiden Allaert Meesz
zelf, ten westen Ghijsbrecht Knoop met zijn gang, en ten noorden de
Voldersgracht.
Marge
1557
Wollebrant Floryszs weduwe
z.d.
Meester Vrederick van der Horst.790
TMD980 Zuidzijde Gedempte Gracht.791
[Regest 474] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Maryeken Jansdr met
haar voogd verklaarde schuldig te zijn aan de Heilige Geest in Den Haag een
rente van 2 pond Hollands per jaar, te betalen Meidag, verzekerd op haar
kamer en erf in Sint Jacobsstraat, belend ten zuiden Dirc Heynricksz, ten
westen meester Jan Henricksz, ten noorden Jacop Gherritsz, en ten oosten de
heerstraat.
Marge
1557
Antonis Willemsz snijder alias Kaelkop
1586
Maritge, weduwe van wijlen Jan Michielsz, in
zijn leven bode
1613
Adriaen Moleniser procureur
10-12-1619 Afgelost door sieur Giliam de Willem.792
TMD622 Westzijde Nieuwstraat.793
[Regest 475] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Thomas Berntsz
verklaarde schuldig te zijn aan de Heilige Geest in Den Haag een rente van 20
schelling Hollands per jaar, te betalen Meidag, verzekerd op zijn huis en erf in
het Voorhout, belend ten noorden Mathijs de dekker, ten oosten het bos, ten
zuiden Cornelys Woutersz, en ten westen het Voorhout.
Zie regst 585.
Marge
1557
Huych Ijsbrantsz
1586
Cornelis Diricxsz Vontman
z.d.
Nu Willem Pietersz Post
Dorso
z.d.
Nout de timmerman tot Delft
Op het huis van Reyntgen in het Voorhout.794
TMD??? Oostzijde Voorhout. Ik kan dit perceel niet nader lokaliseren, ook niet
m.b.v. de TP1553. Ik heb het Voorhout-boek niet geraadpleegd.
[Regest 476] Pieter Claesz, schout in het ambacht van Wassenaar, oorkondt dat
jonge Dirc Claesz als erfhuurder van een woning en land waarin hij nu woont
en die hij van de H.Geest in Den Haag heeft gehuurd, belooft deze goed te
zullen onderhouden en voor elke gerooide boom er twee te planten.795
Zie Onvolledige brieven Nr.3 en Nr.35.
[Regest 477] Aent Tou Heynricxsz verklaart te hebben verkocht aan Aem
Heynricxsz, zijn broeder, de helft van 6 morgen land. Omschreven in de brief
waardoor deze is gestoken (zie regest 201), waarvan de andere helft toebehoort
aan genoemde Aem.796
Zie regesten 200, 201 en 261.
[Regest 478] Schepenen van Den Haag oorkonden dat heer Gijsbrecht Gerytsz,
priester, verklaarde met zijn voogd schuldig te zijn aan de Heilige Geest in Den
Haag een rente van 4 pond Hollands per jaar, te betalen Sint Pietersdag Ad
Vincula, verzekerd op het huis en erf waarin Merrytgen Jansdr van Beringen
vroeger woonde in de Torenstraat met het kleine huisje ten zuiden daarvan,
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15-10-1479

12-12-1479

20-12-1479

belend ten oosten zuiden Dirc van Zwieten, en ten westen en noorden de
heerstraten
Zie regest 500.
Marge
1557
De voornoemde weduwe De Sancto [zie regest
500 RAvdSp]
1586
Meester Maerten Bitter
Dorso
z.d.
Ghijsbrecht Gerytsz 4 pond op huis dat van
‘Marycken prochipapen was’
Jan Gribaut
Meester Pietter de Sancto huis in de
Nobelstraat.797
TMD341 Huis de Oude Lombaert, Zuidzijde Nobelstraat. Volgens Ter Meer
Derval is dit huis in 1563 ingericht als weeshuis door Crispijn Jansz van
Boschuysen, rentmeester van Zuidholland, en Agniete Pietersdr.798
[Regest 479] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Beatris Willem barbiers
weduwe met haar zoon Willem Willemsz als voogd verklaarde schuldig te zijn
aan de Heilige Geest van Den Haag een rente van 2 pond Hollands per jaar, te
betalen Bamis, verzekerd op haar huis en erf waarin zij nu woont aan de Plaats,
belend ten oosten Baltazar Pietersz, ten zuiden het Valkhuis te Hove, ten
westen Haesse Willems weduwe, en ten noorden de Plaats.
Zie regest 414.
Marge
z.d.
1557 Floris van Dam.799
TMD1158 Zuidzijde Plaats.800
[Regest 480] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Lijsbet Jan Gijstgenszs
weduwe met haar zoon Pieter Jansz verklaarde schuldig te zijn aan de Heilige
Geest te Den Haag een rente van 2 pond Hollands per jaar, te betalen op Sint
Lucia, verzekerd op haar huis en erf op het Spui aan de westzijde van de vaart,
belend ten zuiden comen Jan Dammesz, en ten westen en noorden Mees Claesz
werwer.
Zie regesten 55, 580 en 590.
Marge
z.d.
Phop
1586
Mathijs Heinricxsz messenmaker
Dorso
z.d.
Lijsbeth Jan Ghijskins weduwe op het Spui
Op het huis van Fop de wagenaar op het Spui aan
de westzijde.801
TMD1024 Westzijde Spui.802
[Regest 481] Mary Jacobsdr, mater, verklaart met het gemeen convent van de
zusters van Sint Maria in Galilea in Den Haag te hebben gehuurd van Jan
Duyck, Arnt Wollebrantsz, Geryt Jacobsz en Dirck Jansz, Heilige
Geestmeesters in Den Haag, te hebben gehuurd 1 morgen land, belend ten
westen Coman Willemslaan, ten noorden Bruyn Aelbrechtsz, ten oosten Philips
Gelisz, en ten zuiden genoemde zusters, voor 3 pond Hollands per jaar,
verzekerd op genoemd land en op 1 morgen land ten zuiden daarvan
Marge
1557
Erfhuur
Convent in de Poten
z.d.
Wordt betaald door de ontvanger van de
geestelijke goederen te Delft.
Dorso
z.d.
1 morgen land bij Coman Willemslaan dat de
zuster op het Spui in erfhuur hebben.803
Geen TMD.
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15-1-1481

9-6-1481

17-6-1481

[Regest 482] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Jacop Potter
glazenmaker verklaarde schuldig te zijn aan de Heilige Geest in Den Haag een
rente van 20 schelling Hollands per jaar, te betalen Sint Mathijsdag, verzekerd
op zijn 2 kamers en erf ‘tAfteromme dar met ter Spoye wairts gaet’, belend ten
oosten de kerk in Den Haag, ten zuiden Jan van Dorp en Phillips Ariaensz, en
ten westen Aecht Ruusschen, en ten noorden de heerstraat
Marge
1557
Heynrick de waker en Cornelis Verburch
1586
Jan Jansz mandenmaker
Dorso
z.d.
De huizen van Cornelis Aertsz en Jacop Mees in
het Achterom.804
TMD770 Zuidzijde Achterom.805
[Regest 483] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Kerstant Adriaensz
molenaar verklaarde schuldig te zijn aan de Heilige Geest een rente van 20
schelling Hollands per jaar, te betalen op Sint Pontiaansdag, verzekerd op zijn
huis en erf waarin hij nu woont in het Noordeinde van Den Haag, belend ten
zuiden Herman Dircxsz, ten westen Bairt Claes Gijsbrechtszs weduwe, ten
noorden Griet die Coninckginne, en ten oosten de heerstraat
Zie regest 161.
Marge
z.d.
Habet ut supra [= 1557 Jan Clickert wagenaar in
De Kogge. Zie regest 161 RAvdSp].
Dorso
z.d.
Aeltgen in De Rozekrans
Op het huis van de erfgenamen van Pietter
Cornelis in het Noordeinde.806
TMD180 Huis Het Rozenkransje Westzijde Noordeinde.807 Zie ook regest
LEP36. Jan Clickert betaalde de hofhuur van TMD221 of TMD222 (De
Kogge), Westzijde Noordeinde.808 Blijkbaar bezat hij meer percelen.
[Regest 484] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Jacob Pouwelsz
verklaarde schuldig te zijn aan Jan Claesz van Eten een rente van 2 pond 12
schelling 6 penning Hollands per jaar, te betalen Mei, verzekerd op zijn huis en
erf op het Spui aan de westzijde van de vaart, waarin wijlen zijn vader Pouwels
Jacobsz woonde, belend ten zuiden Jacob van Duynen, ten westen Aernt
Ewoutsz, ten noorden Willem Jansz, en ten oosten de heerstraat.
Marge
1556
Pieter Heymansz biervoerder
1586
Claes Pouwelsz bakker
1613
Roelant de Milde
Dorso
z.d.
Op het huis van Gerry Haddeman op het Spui aan
de westzijde over de brug.809
TMD1060 Westzijde Spui, waarvoor Pieter Heymans in 1562 de hofhuur
betaalde,810 of TMD1044 Westzijde Spui, waarvoor Elisabeth Gerritsdr,
weduwe van Gerrit Haddeman, in 1562 de hofhuur betaalde.811
[Regest 485] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Roelof Eskijnsz
verklaarde schuldig te zijn aan de Heilige Geest in Den Haag een rente van 2
pond Hollands, te betalen Heiligermis, verzekerd op zijn huis en erf waarin hij
nu woont, noordwaards van de Papestraat, belend ten zuiden en westen meester
Jan Bollijn, ten noorden Machtelt Claes van Holyn weduwe, en ten oosten de
heerstraat.
Marge
1557
Mr.Willem Pijnszs erfgenamen
21-11-1571 Afgelost.812
TMD??? Zuidzijde Juffrouw Idastraat.813 Een binnenerf met uitgang op de
Oude Molstraat?
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22-8-1481

17-7-1482

19-12-1482

[Regest 486] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Willem Gerytsz
verklaarde schuldig te zijn aan de Heilige Geest in Den Haag een rente van 22
pond Hollands per jaar, te betalen Sint Geertruidendag, verzekerd op zijn huis
en erf waarin hij nu woont in de Hoogstraat op de hoek met De Plaats, geheten
‘In de Gulden Pot’, en op het huis en erf ten oosten daarvan, geheten ‘In
Oostervant’, welke twee huizen zijn belend ten oosten Joost Jansz van
Rodenrijs patijnmaker, ten zuiden vooraan Claes Gerytsz barbier en achteraan
Govert Jansz en het huis geheten ‘In de Zon’, en ten westen en noorden de
heerstraten
Zie regesten 584 en 694.
Marge
1557
Meester Bartout barbier in De Gouden Pot
1586
Jan Cornelisz Cooll lakenkoper
1606
Jan Jansz Cock burgemeester
1622
Gerrit Maes
1589
8 pond is afgelost door Willem voornoemd
Dorso
z.d.
Op De Gouden Pot en op De Gouden Nobel,
tezamen op de hoek van De Plaats
1589
Er is 8 pond afgelost.814
TMD1 Huis De Gouden Pot Zuidzijde Plaats.815 Direct westelijk hier van stond
volgens Ter Meer Derval TMD1150, het huis In de Pelikaan.816 Ik heb de de
indruk dat het huis eerst geheten ‘In Oostervant’ en later ‘De Gouden Nobel’,
is toegevoegd aan TMD1 Huis ‘De Gouden Pot’.
TMD4 Huis De Zon Oostzijde Hoogstraat.817
[Regest 487] Schepenen van Den Haag oorkonden dat zij hebben toegepacht
aan Jacob Heynricxdr Jacob Buyssers weduwe een rente van 2 schelling 7
penning per jaar, te betalen Sint Martijnsdag, evenals de andere rente waarvan
de schepenbrief spreekt waaruit deze rente als achterstallig is gepacht, terwijl
zij deze rente verzekerden op tuin en erf van Jan de metselaar op de geest,
volgens genoemde brief belend ten oosten Burch Philipsdr, ten zuiden comen
Dirck Jacobsz, ten westen Jan voornoemd, en ten noorden de heerstraat; en nog
verzekerd op een huis en erf van genoemde Jan ten westen van eerstgenoemde
erf, belend ten oosten genoemde tuin en erf, ten zuiden genoemde Jan en ten
westen en noorden de heerstraat.
Zie regesten 465 en 519.
Marge
1557
Steven voornoemd [=Steven Ghijsbrechtsz zie
regest 465]
Dorso
z.d.
Op het huis van Jan van Rotterdam op de Geest
Op de tuin van Adryaen Dircksz deurwaarder
achter zijn huis op de Geest.818
TMD??? Zuidzijde Geest. Ik kan de percelen niet nader lokaliseren.
[Regest 488] Schepenen van Den Haag oorkonden dat zij hebben toegepacht
aan de H.Geest in Den Haag een rente van 8 schelling 2 penning Hollands per
jaar, zoals de andere rente waarvan de schepenbrief spreekt waaruit deze rente
als achterstallig is gepacht. Zij verzekeren de rente op de kamers en het erf van
Jan die maetselair op de Geest, volgens genoemde brief belend ten westen
Jacob van Axpoel, ten noorden en oosten Symon Jacobsz tot Voorschoten, en
ten zuiden de heerstraat.
Zie regest 456.
Marge
Habet ut supra [=1567 Steven Ghijsbrechtszs
weduwe en heer Cornelis Jacobsz, priester]
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2-7-1485

10-8-1485

31-10-1485

9-6-1486

23-6-1486

31-10-1486

Jan die maetselaer
Florys vleyshouwer
Op het huis van Adryaen Dircksz en op het huis
van Willem Willemsz ten oosten daarvan op de
Geest.819
Dit is mogelijk TMD307, het huis genaamd “Het Hutgen”, Gelegen op de punt
waar Molenstraat en het Hofsteegje bij elkaar komen. Het Hofsteegje is het
westelijk verlengde van de Juffrouw Idastraat.820
[Regest 489] Schepenen van Den Haag oorkonden dat zij met octrooi van de
graaf van Holland en met consent van de gemene buren, vroedschap, rijkdom
en alle inwoners van Den Haag en Haagambacht, ten behoeve van het dorp
hebben verkocht aan Pieter Geritsz een erfrente van 2 pond 10 schelling groot
Vlaams per jaar, te betalen OLV-dag Visitacio, onder verband van lijf en goed.
Op verzoek mede bezegeld door Jan Oom van Wijngairden, baljuw, en Claes
Willemsz, schout.821
[Regest 490] Schepenen van Den Haag oorkonden dat zij met octrooi van de
graaf van Holland en met consent van de gemene buren, vroedschap, rijkdom
en alle inwoners van Den Haag en Haagambacht, ten behoeve van het dorp
hebben verkocht aan Aef van Beveren een erfrente van 10 schelling groot
Vlaams per jaar, te betalen Sint Louwerisdag, onder verband van lijf en goed.
Op verzoek mede bezegeld door Jan Oom van Wijngairden, baljuw, en Claes
Willemsz, schout.822
[Regest 491] Burgemeester, schepenen, raad en gemeente van haarlem
oorkonden dat zij, met octroi van de graaf van Holland wegens hun zware
lasten in het bijzonder in de oorlog tegen die van Utrecht en hun helpers,
verkocht hebben aan Dirick Spijcker een losrente van 2 pond groot Vlaams, per
jaar, te betalen op de wissel van Haarlem, Dordrecht of Antwerpen op 1
november op verbeurte van 12 groot Vlaams per dag, onder verband van lijf en
goed.
Zie regesten 493, 548, 571, 578, 633, 634, 639, 691, 692 en 693.
Marge
z.d.
12 pond per jaar op de stad Haarlem
1561
Afgelost.823
[Regest 492] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Jan Meynertsz
verklaarde schuldig te zijn aan de Heilige Geest in Den Haag een rente van 2
pond Hollands per jaar, te betalen op Heilige Mis, verzekerd op zijn huis en erf
in het Noordeinde, belend ten zuiden Willem Gerit van Dokes weduwe
erfgenaam, ten westen en noorden Gherrit Claesz kaarsmaker, en ten oosten de
heerstraat.
Marge
1557
Maertijn Swarts timmermans weduwe
z.d.
Aelbrecht de Ridder
z.d.
Afgelost als boven.824
TMD195 Westzijde Noordeinde.825
[Regest 493] Dirick Spijcker verklaarde te hebben verkocht aan zijn nicht
joncfrou Katrijn van Ruyven en losrente van 12 Rijns gulden per jaar,
verschijnende 1 november, sprekende op de stad Haarlem.826
Zie regesten 492, 548, 571, 578, 633, 634, 639, 691, 692 en 693.
[Regest 494] Burgemeesters, schepenen en raad van de stad Schiedam
oorkonden dat zij t.b.v. de stad hebben verkocht aan Doe Gerrits en Pieter
Jansz van Leyden een losrente van 8 pond Vlaams per jaar, te betalen 28
oktober, op verbeurte van 1 oortje per dag, verzekerd op hun stad.
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Zie regest 688.
Marge
z.d.

23-1-1487

6-3-1487

16-3-1488

6-7-1489

Kwitantie van Boudewijn Willemsz voor 2 pond
groot Vlaams hem afgelost door de tresorier van
Schiedam, Anthonis Muys Willemsz
Kwitantie van Gheryt Marling als erfgenaam van
wijlen zijn schoonvader Willem Kerstensz voor 2
pond groot Vlaams hem afgelost door de tresorier
van Schiedam, Anthonis Muys Willemsz
1648
Rente is afgelost.827
[Regest 495] Dirck Jan Sonck, Doman Gheerlofsz en Pieternelle Pietersdr met
haar voogd verklaren te hebben verkocht aan de Heilige Geestmeesters in Den
Haag 8 morgen 1 hond land, belast met 1 gouden Engelse nobel 11 schelling 6
penning Hollands, als omschreven in de brieven waardoor deze is gestoken.
Zie regesten 326, 327 en 356.828
[Regest 496] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Claes Pietersz
verklaarde schuldig te zijn aan de Heilige Geest in Den Haag een rente van 20
schelling Hollands per jaar, te betalen Kerstavond, verzekerd op zijn huis en erf
op het Spui aan de rechterzijde van de vaart, belend ten zuiden Symon Jansz,
ten westen Berber die brouster [een brouwer? RAvdSp], en ten noorden
Boudijn die bakker.
Marge
1557
Pieter Zyeren wielmaker
1586
Jan Vrericxs schipper
1623
Jan Jacobsz biervoerder.829
TMD1025 Huis De Kat, Westzijde Spui.830
[Regest 497] Dirck Sonck Jansz verklaart te hebben verkocht aan Piter
Gherytsz een rente van 5 pond groot Vlaams per jaar, te betalen Sint
Geertruidendag, verzekerd op 10 morgen land in de Vrijenban buiten de
noordpoort van Delft, belend ten noorden genoemde Dirck Sonck, ten zuiden
Aper Melisz, ten westen de gang tot aan de heerstraat, en ten oosten de vaart
tot aan de korf toe.
Zie regest 521.
Marge
1557
Jonge Jan de Heuyter
1586
Joost Jonge als voogd van de weeskinderen van
Jacob de Heuyter
1644
Afgelost
Dorso
z.d.
10 morgen land in de Vrijenban bij Delft
toebehorende Jan de Heuter.831
[Regest 498] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Tyelman Oom van
Wijngairden verklaarde te hebben verkocht aan de Heilige Geest in Den Haag
2 morgen land benoorden Den Haag, belend ten noorden Pieter Beems woning,
ten oosten Cornelys Jacobsz, ten zuiden genoemde Cornelys en genoemde
Tyelman, en ten westen de laan.
Dorso
z.d.
Over de watering achter de Jacopijnen 2 morgen
lands benoorden Den Haag
Jacob Starck.832
Dit stuk land is over de watering, dus in het veenpachtsgebied van de heer van
Wassenaar. Niet hofhuurplichtig dus. Ik ken daar twee noord-zuid lopende
wegen, namelijk het Noordeinde en zijn voortzetting richting Scheveningen, en
de Denneweg. Aangezien als westbelending een laan wordt opgevoerd en het
stuk land achter de Jacopijnen lag, denk ik hier aan de voortzetting van het
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10-5-1490

27-6-1490

6-12-1490

28-3-1492

15-6-1492

Noordeinde richting Scheveningen. Maar wat is dan de woning van Pieter
Beem? Een verstoven boerderij oostelijk van ‘Zorgvliet’? Voorlopig kom ik
hier niet uit.
[Regest 499] Baljuw, schout en schepenen van Den Haag oorkonden dat zij
met consent van de gemene buren, vroedschap, rijkdom en alle inwoners van
Den Haag en Haagambacht, t.b.v. hun dorp hebben verkocht aan Jan Oom van
Wijngaarden een erfrente van 1 pond groot Vlaams per jaar, te betalen 10 mei,
onder verband van lijf en goed.833
[Regest 500] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Jan Gribout verklaarde
schuldig te zijn aan Lodewijck Poes een rente van 4 pond groot Vlaams, te
betalen 1 juli, verzekerd op zijn huis een erf waarin hij nu woont in de
Papestraat, belend ten zuiden Dirc Dircxdr, ten oosten heer Jan Tol, priester en
kanunnik in OLV-kapel binnen het Hof in Den Haag, en de heerstraat, en ten
noorden en westen de heerstraten.
Zie regest 478.
Marge
1557
Meester Pieter de Sancto weduwe
z.d.
Met toestemming van het gerecht van Den Haag
afgelost. Penningen opnieuw belegd door de
weesmeesters, op het ambacht van Rijswijk.
1586
Meester Maerten Bitter, advocaat voor het Hof
1613
De heer Emmery van Lier
Dorso
z.d.
Claes de lumbaert
Op het huis van meester Pietter de Santo in de
Nobelstraat.834
TMD341 Huis de Oude Lombaert, Zuidzijde Nobelstraat. Volgens Ter Meer
Derval is dit huis in 1563 ingericht als weeshuis door Crispijn Jansz van
Boschuysen, rentmeester van Zuidholland, en Agniete Pietersdr.835
[Regest 501] Baljuw, schout en gemene schepenen van Den Haag oorkonden
dat zij met consent van gemene buren, vroedschap, rijkdom en alle inwoners
van Den Haag en Haagambacht, t.b.v. hun dorp hebben verkocht aan Lijsbet
Jan Nachtegaels weduwe een erfrente van 10 schelling groot Vlaams, te betalen
Sint Nicolaasdag, onder verband van lijf en goed.836
[Regest 502] Schepenen van Den Haag oorkonden dat zij hebben toegepacht
aan de Heilige Geest in Den Haag en aan Jan Zoet tezamen de eigendom van:
- 1 morgen land Benoordenhout, belend volgens de brief daarvan zijnde ten
westen Jacob Martijnsz, ten noorden de oude watering, ten oosten Katrijn
Dirc Janszs weduwe, en ten zuiden de Houtweg;
- 1 morgen land Benoordenhout, belend volgens genoemde brief ten westen
Katrijn Dirc Jansz voorscreven, ten noorden de oude watering, ten oosten de
kinderen van Willem Gerytsz, en ten zuiden de Houtweg voors.;
- 1 morgen land Benoordenhout, belend volgens genoemde brief ten westen
genoemde Willem Gerytszs kinderen, ten noorden de oude watering, ten
oosten Jan van Assendelft, en ten zuiden de Houtweg.
Wegens hun toekomende achterstallige renten verzekerd op genoemde 3
morgen land.837
Zie regest 515.
[Regest 503] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Jacop van Hoesden
verklaarde schuldig te zijn aan Jacop Clamp een rente van 4 pond Hollands per
jaar, te betalen Sint Jansmis Midzomer, verzekerd op een huis en erf achter zijn
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26-10-1492

22-5-1493

22-5-1493

huis waarin hij nu woont, belend ten zuiden en westen genoemde Jacop Clamp,
ten noorden genoemde Jacop van Hoesden, en ten oosten Pieter van der Beeck.
Zie regest 544.
Marge
1557
Grietgen Ghijsbrecht Cammaeckers weduwe
1586
De kinderen van Grietgen Cammaeckers
1613
Pieter van Ilteren
1628?
[XVICXXVLII] Cornelis Michielsen Soetens
27-3-1628
Afgelost
Dorso
z.d.
Op het huis van Gijsbrecht Cammakers in de
Hoogstraat In het Schaap achter op zijn kamer.838
TMD26 Huis Het Schaak Westzijde Hoogstraat.839
[Regest 504] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Aernt Gerytsz
verklaarde schuldig te zijn aan de Heilige geest te Den Haag een rente van 8
pond Hollands per jaar, te betalen Voorschotener en Valkenburger markt,
verzekerd op 4½ morgen land in Escamp, geheten de ‘die hoge miente’, belend
ten noorden heer Florys Vranckenz priester, ten oosten de nieuwe watering, ten
zuiden Adriaen Geryt Pairts weduwe, en ten westen de Heilige Geest van ’sGravenzande.
Marge
1557
Claes Pietersz
1586
Jan Pietersz
1608
Gerrit Jansen Delft
z.d.
Nu de heer Vranck Junius
12-9-1628
Afgelost
Dorso
z.d.
Pietter Clais
z.d.
4½ morgen lands behorende aan Pietter Claisz tot
Loosduinen.840
[Regest 505] Schepenen van Den Haag oorkonden dat zij hebben toegepacht
aan de Heilige Geest in Den Haag een rente van 16 schelling 6 penning
Hollands per jaar, te betalen Sint Jacobsdag Apostel en Sont Olofsdag, zoals de
andere rente waarvan de schepenbrief spreekt waaruit deze rente als
achterstallig is gepacht, terwijl zij deze rente verzekerden op de helft van een
huis en erf dat gemeenschappelijk eigendom is van Jan Jan Roelensz en diens
broer Gillis aan de westzijde van de Hoogstraat, belend ten zuiden en oosten
Berthelmeeus Willemszs kinderen, en ten noorden Aernt Coock en de steeg die
daar loopt.
Zie regesten 139, 142, 145, 150 en 151.
Marge
z.d.
Afgelost door Jan van Riel.841
TMD37 Huis De Zwaan, Westzijde Hoogstraat.842
[Regest 506] Schepenen van Den Haag oorkonden dat zij hebben toegepacht
aan de Heilige Geest in Den Haag een rente van 14 schelling Hollands per jaar,
te betalen op Voorschoter markt, zoals de andere rente waarvan de
schepenbrief spreekt waaruit deze rente als achterstallig is gepacht, terwijl zij
deze rente verzekeren op het meest noordelijke huis en erf van Jan Boudijnsz
op het Spui aan de westzijde van de vaart, belend volgens genoemde brief ten
zuiden Pieter Robbrechtsz, en ten noorden Pieter Claesz.
Zie regesten 56 en 523.
Marge
1557
Cornelis voornoemd [Jansz brandmeester]
z.d.
De rente is afgelost door Cornelis
brandmeester.843
TMD1030 Westzijde Spui.844

Pagina 127 van 222 pagina’s
Dit document is afkomstig van www.hogenda.nl

Klik hier voor het totale register van Hogenda bronnen.

Regesten Heilige Geest
14-6-1493

5-11-1495

26-12-1494

30-11-1495

[Regest 507] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Katrijn Pouwelsdr met
haar voogd verklaarde schuldig te zijn aan Tyelman Oom van Wijngairden een
rente van 2 pond Hollands, te betalen op Sint Jan Midzomer, verzekerd op haar
huis en erf op het Spui op de hoek van de Spuistraat, belend ten westen en
noorden genoemde Katrijn zelf, en ten zuiden en oosten de heerstraten.
Zie regesten 37, 508 en 522.
Marge
1557
Florys Claesz timmerman op het Hof
Dorso
z.d.
Katerijn vustelwijf [= bostelwijf RAvdSp]
De Heilige Geest van Den Haag
Op het huis van Clais van Eynden op de hoek van
de Spuistraat op het Spui.845
TMD810 Huis De Gouden Mortier Noordzijde Spuistraat.846
[Regest 508] Schepenen van Den Haag oorkonden dat zij hebben toegepacht
aan Tyelman Oom van Wijngairden een rente van 6 schelling 6 penning
Hollands, te betalen op Sint Jan Midzomer, zoals de andere rente waarvan de
schepenbrief spreekt waaruit deze rente als achterstallig is gepacht. Zij
verzekeren de rente op het huis en erf van Katrijn Pouwelsdr op het Spui op de
hoek van de Spuistraat, volgens de genoemde schepenbrief belend ten westen
en noorden genoemde Katrijn zelf, en ten zuiden en oosten de heerstraten.
Zie regesten 37, 507 en 522.
Marge
1557
Florys Claesz timmerman op het Hof
1586
Het Oude Gasthuis in Delft
31-7-1598
Rente is afgelost door Claes Henricksz,
gasthuismeester, en Vranck Claesz, rentmeester
van het Oude Gasthuis in Delft
Dorso
z.d.
Katerijn vustelwijf [= bostelwijf RAvdSp]
Op het huis van Clais van Eynden op de hoek van
de Spuistraat op het Spui.847
TMD810 Huis De Gouden Mortier Noordzijde Spuistraat.848
[Regest 509] Schepenen van Den Haag oorkonden dat meester Claes Symonsz,
priester, met zijn voogd verklaarde schuldig te zijn aan de Heilige Geest in Den
Haag een rente van 20 schelling Hollands per jaar, te betalen meidag,
verzekerd op zijn huis en erf waarin hij nu woont in het Westeinde, belend ten
westen en noorden de zusters en het gemeen convent van Sint Agnieten
Zusterhuis in Den Haag, ten oosten heer Willem Tscoutensz priester, en ten
zuiden de heerstraat.
Marge
1557
Cornelis Aertsz timmerman
1586
Jan Hackevoort schrijnwerker
1613
De dochter van Hacvoort
1616
Hubrecht van Sudervliet, substituut secretaris van
Den Haag
2-9-1617
Afgelost
Dorso
z.d.
Dirc Jans bakker
De weduwe van Dirc Jansz bakker
Op de weduwe van Aerent Dircksz ‘by zuyden
kerck teynden toern int Westeynde’.849
TMD452 Noordzijde Westeinde.850
[Regest 510] Schepenen van Den Haag oorkonden dat de Heilige
Geestmeesters in Den Haag verklaarden te hebben verkocht aan Jan Jacobsz
een erf in het Voorhout, belend ten westen Lijstgen kolfmakers, ten noorden de
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28-1-1497

28-1-1497

14-3-1497

21-5-1497

3-7-1497

heerweg, ten oosten Jan de valkenier, en ten zuiden het Voorhout, dat al belast
is met een eeuwige rente van 20 schelling Hollands per jaar.
Zie regest 546.
Nota
z.d.
De Heilige Geest het eigendom van 6 kamers.851
TMD1198 Noordzijde Voorhout.852
[Regest 511] Heer Jan van westcappel, abt van het OLV-klooster van de
Praemonstratensers te Middelburg, oorkondt dat Pieter Gerytsz, schout van
Monster, buurman en inwoner van Den Haag, als aalmoes heeft gegeven aan
het convent van Sint Barbara in Bethlehem in Den Haag een woning met
geboomte en land, als omschreven in de schepenbrief daarvan sprekende,
geldende voor 4 pond groot per jaar, om deze na zijn dood als eigendom te
bezitten mits uitkerende aan Mairtyn Symonsz levenslang een toelage van 10
Rijns gulden, terwijl deze woning nimmer mag worden vervreemd. Bovendien
zal het convent op de eerste zondag van elke maand na de versper een vigilie
van 9 lessen zingen en daags daarna een mis van requiem en een pater noster
met een collecte. Bij Martyns leven zullen de zusters na de vigilie voor 1 Rijns
gulden aan spijs geven en na Martyns dood nogmaals een rijns gulden tot hun
pytancie ontvangen, zoals in het instrument is omschreven. Heer Jan van
Westcappel aanvaardt deze gift omdat het convent zeer arm en behoeftig is en
belooft bij niet nakoming van de verplichtingen dat de genoemde woning c.a.
aan de Heilige Geestmeesters van Den Haag zal toevallen.853
Zie regesten 512 en 529.
[Regest 512] Proost, priores en het gemeent convent van sint Barbara in
Bethlehem in Den Haag oorkonden dat zij de door hun vade rheer Jan van
Westcappel aangegane verplichtingen, zoals omschreven in de akte /d/d 28-11497 (regest 511) zullen nakomen.854
Zie regesten 511 en 529.
[Regest 513] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Claes Symonsz
verklaarde te hebben verkocht aan de Heilige Geest in Den Haag de helft van 3
morgen land Bijnoordenhout, waarvan de andere helft reeds aan de genoemde
Heilige Geest toebehoort.855
[Regest 514] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Philps Jansz verklaarde
schuldig te zijn aan de hoofdlieden van het Sint Barbaragilde in Den Haag een
rente van 20 schelling Hollands per jaar, verzekerd op zijn huis en erf waarin
hij nu woont op de Voldersgracht, belend ten westen genoemde Philps, ten
zuiden willem Jan Haddemansz, ten westen Dirck Jacobsz, en ten noorden de
heerstraat.
Zie regest 454.
Marge
1557 Jan Aryszs weduwe.856
TMD985 Zuidzijde Voldersgracht.857
[Regest 515] Godschalck Oem van Wijngairden, stadhouder van de baljuw van
Den Haag, oorkondt dat hij met de schepenen de vierschaar heeft gespannen
inzake een procedure van ‘aanvanck’ betreffende 1 morgen land
Benoordenhout, rechtens toebehorende aan de Heilige Geestmeesters en aan
Jan Zoet Aelbrechtsz, waarop Alijt Jacob Claeszs weduwe zich recht had
aangematigd. Als welgeborenen traden op Adriaen Boudijnsz, Jan van
Sperwoude en Dirc Jansz Buysser, terwijl Joost van Dam bode van de baljuw
was.858
Zie regest 502.
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15-2-1498

11-3-1498

[Regest 516] Schepenen van Den Haag oorkonden dat zij hebben toegepacht
aan de Heilige Geest in Den Haag een rente van 36 schelling 6 penning per
jaar, te betalen Sint Odulf, zoals de andere rente waarvan de schepenbrief
spreekt waaruit deze rente als achterstalig is gepacht, terwijl zij deze rente
verzekerden op het huis en erf van Dirc van Rijswijc op het Spui aan de
westzijde van de vaart, volgens genoemde brief belend ten noorden en westen
Jacob Pouwelsz, ten zuiden de Voldersgracht, en ten oosten de heerstraat.
Zie regesten 4096 en 560.
Marge
1557
Cornelis Allaertsz
Dorso
z.d.
Op het huis van Allaert Cornelisz op het Spui aan
de westzijde van de brug.859
TMD1047 Westzijde Spui, mogelijk samen met TMD1046.860
[Regest 517] Schepenen van Den Haag oorkonden dat zij hebben toegepacht
aan de Heilige Geest in Den Haag een rente van 21 schelling 6 penning
Hollands per jaar, te betalen op Heilige Pinksterdag, zoals de andere rente
waarvan de schepenbrief spreekt waaruit deze rente als achterstalig is gepacht,
terwijl zij deze rente verzekerden op het huis en erf van Michiel Weeus in het
Voorhout, volgens voornoemde brief belend ten westen Wolbrand Aerntsz, ten
noorden de weg, en ten oosten de nakomelingen van Pieter Gillisz, en verder
nog een 1 morgen land aan de noordzijde van het bos, belend ten westen
Bartolomeeus Woltersz Bydaghe, ten noorden de banwatering, ten oosten OLV
Kerk in Leiden, en ten zuiden de Houtgracht.
Zie regesten 196 en 576. Zie ook regest 660.
Marge
1557
Pieter van Halmalo
“Dese rente nyet gelost wesende icten en vint
igitur geen rekening”.861
TMD1206 Noordzijde Voorhout.862
[Regest 518] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Adriaen Willemsz
verklaarde schuldig te zijn aan Jan Pieters een rente van 9 schelling 4 penning
Hollands, verzekerd op zijn huis en erf in het Voorhout, belend ten noorden
Claes van der Laen, ten oosten het Bos, ten zuiden Ermgairt en de Jacopijnen
in Den Haag, en ten westen het Voorhout.
Zie regest 233.
Marge
1557
Habet de voors Halmale ende es thuys gecomen
van Lange Jan voors.
1586
Gerit Jansz van Bancken
1613
Habet Eduwaert Coudwel
1623
Rente afgelost door de griffier Krijp.863
[Regest 519] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Jacob Adriaensz, Jan
Huge Claesz van Dam, Cornelys Hoochstraet Willemsz en Aernt Pietersz,
Heilige Geestmeesters in Den Haag, verklaarden te hebben ontvangen van
jonkvrouwe Jacob Jacob Buyssers weduwe:
- 3 schepenbrieven tezamen groot 46 schelling 4 penning Hollands per jaar,
verzekerd op een tuin in de Poten aan de zuidzijde van de straat; en verder
op het huis van Geryt van Wayenburg aan de oostzijde van de Poten, dat nu
toebehoort aan Pieter Croes; [Zie voor deze rentes de regesten 342, 380 en
399. RAvdSp]
- 3 schepenbrieven tezamen groot 2 pond 3 schelling 6 penning, verzekerd op
het huis en erf van May Stevens op de Geest, dat nu toebehoort aan comen
Due Jacobsz;
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26-3-1499

20-5-1499

19-8-1500

19-8-1500

- 2 schepenbrieven tezamen groot 16 schelling 11 penning, verzekerd op de
tuin van Jan van Rotterdam en zijn huis waarin hij nu woont op de geest bij
de parochiepaap;
- 4 schepenbrieven tezamen groot 3 pond 1 schelling 9 penning, verzekerd op
het huis en erf van Pieter Claesz Loesick op het Spui aan de oostzijde van de
vaart, dat nu toebehoort ‘In die weelmaker’.
De Heilige Geestmeesters zullen de inkomsten hiervan pas genieten na Jacobs
dood en na het overlijden van haar kleindochter Martgen, de dochter van Dirc
Potter.
Zie regesten 465 en 487.
Dorso
z.d.
Een brief waarbij de rentes van Adryaen Dircksz
deurwaarders huis op de Geest aan de Heilige
Geest zijn gegeven.864
[Regest 520] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Wiggers Claesz en zijn
nakomelingen als bezitters van een stuk land Benoordenhout bij schepenbrief
het recht hebben een uitpad van dat land noordwaarts over de oude watering
over het land van de erfgenamen van Jan Duycker te hebben en te gebruiken.
De huurder of bruiker van Wiggers land zal geen schade toebrengen aan het
land van genoemde erfgenamen op straffe van betering.865
[Regest 521] Dirck Sonk Jansz verklaart te zijn overeengkomen met Ghertruyt
Pieter Gherytszs weduwe de losrente van 5 pond groot Vlaams, die wijlen
Pieter sprekende had op de landen en goederen vermeld in [regest 497] om te
zetten in een eeuwige en erfelijke rente, verzekerd als voorheen. Op verzoek
zegelt mede Joest Dymensz, schepen van Den Haag.866
[Regest 522] Schepenen van Den Haag oorkonden dat zij hebben toegepacht
aan de Heilige Geest in Den Haag een rente van 7 schelling 6 penning
Hollands, te betalen op Sint Jan Midzomer, zoals de andere rente waarvan de
schepenbrief spreekt waaruit deze rene als achterstallig is gepacht. Zij
verzekeren de rente op het huis en erf van Katrijn Pouwelsdr op het Spui op de
hoek van de Spuistraat, volgens de genoemde schepenbrief belend ten westen
en noorden genoemde Katrijn zelf, en ten zuiden en oosten de heerstraten.
Zie regesten 37, 507 en 508.
Marge
1557
Florys Claesz timmerman op het Hof
1586
Het Oude Gasthuis in Delft
Dorso
z.d.
Katerijn vustelwijf [= bostelwijf RAvdSp]
Op het huis van Clais van Eynden op de hoek van
de Spuistraat op het Spui.867
TMD810 Huis De Gouden Mortier Noordzijde Spuistraat.868
[Regest 523] Schepenen van Den Haag oorkonden dat zij hebben toegepacht
aan de Heilige Geest in Den Haag een rente van 31 schelling Hollands per jaar,
te betalen op Voorschoter markt, zoals de andere rente waarvan de
schepenbrief spreekt waaruit deze rente als achterstallig is gepacht, terwijl zij
deze rente verzekeren op het meest noordelijke huis en erf van Lijsbeth Gerrit
Doeden weduwe aan de westzijde van het Spui, belend volgens genoemde brief
ten zuiden Pieter Robbrechtsz, en ten noorden Pieter Claesz.
Zie regesten 56 en 506.
Marge
1557
Cornelis brandmeester voornoemd [Jansz]
z.d.
De rente is afgelost door Cornelis
brandmeester.869
TMD1030 Westzijde Spui.870
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8-2-1501

30-3-1501

22-5-1501

14-8-1501

[Regest 524] Baljuw, schout en schepenen van Den Haag oorkonden dat zij
met consent van hun gemene buren, vroedschap, rijkdom en alle inwoners van
Den Haag en Haagambacht t.b.v. hun dorp hebben verkocht aan de Heilige
Geestmeesters in Den Haag een erfrente van 4 pond groot Vlaams per jaar, te
betalen Sint Victorsdag, onder verband van lijf en goed.871
[Regest 525] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Adriaen Jacobsz, Jorys
Willemsz en Pieter Pietersz, raammeesters van Den Haag, verklaarden schuldig
te zijn aan de Heilige Geest van Den Haag een rente van 10 pond Hollands per
jaar, te betalen Sint Aachtendag, verzekerd op de raam, belend te zuiden
Willem Vossen land, ten westen Sint Elizabethszusterhuis, en ten noorden en
oosten de gemene buren van Den Haag met hun erven.
Dorso
z.d.
Op de gemene ramen.872
[Regest 526] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Egge de snijder
verklaarde schuldig te zijn aan de Heilige Geest in Den Haag een rente van 20
schelling Hollands per jaar, te betalen meidag, verzekerd op zijn huis en erf op
de Geest, belend ten oosten Jan van Alcmair, ten zuide de heerstraat, ten
westen coman Dirck in De Zwaan, en ten noorden genoemde Jan van Alcmair.
Marge
1557
Jan Hamer lakenkoper
1586
Meester Dirick rector in Den Briel
1613
De erfgenamen van jufvrouw Soutelande
Daarna Cristoffel Reveels tamboer onder de
Guarde
1650
Adriaen van Boschuyen solliciteur
Dorso
1530
Lange Jan
z.d.
Op het huis van heer Jan de deken op de Geest.873
TMD417 Noordzijde Korte Nobelstraat.874
[Regest 527] Het Hof van Holland oorkondt dat Jacop, heer van wijngaerden,
verklaarde te hebben verkocht aan de Heilige Geestmeesters van Den Haag een
erfrente van 3 pond groot uit 7 morgen land te Ijselmonde in het nieuw bedijkte
land voor Geryt Heynricksz, te betalen Sint Pancrasdag, verzekerd op
genoemde 7 morgen en op andere gronden in het genoemde nieuwe land. Als
raadsleden traden op heer Philips van Spaengnen en Cornelis van Dorp,
ridders, en meester Willem van Berendrecht.875
[Regest 528] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Herman Dircxsz
verklaarde te hebben verkocht aan Joost Willemsz een stuk land in het ambacht
van Voorburg op de zuidzijde van de scheiding, vierkant zuidwaarts tot aan het
land dat Dirck Karstensz onlangs van genoemde Harmen heeft gekocht en
verder tot aan de dwarssloot, met de daarop staande elst, water, rijsen en riet,
belend ten westen Willem die Vryeze en genoemde Harman met circa 1 hond
land, ten noorden de scheiding, ten oosten Griete Wouters weduwe, en ten
zuiden Dirck Korstansz voors. verder nog verzekerd op zijn huis en erf waarin
hij nu woont met de kenniptuin aan de noordzijde van de Molenstraat, belend
ten noorden Sint Nicolaasgasthuis in Den Haag, ten oosten Jan Jacobsz, ten
zuiden de heerstraat, en ten westen Willem Bartelmeesz. Op verzoek mede
bezegeld door Dirck Reyers als schout van Voorburg.
Zie regest 530.
Dorso
z.d.
Land liggend over de scheiding dat Dirck
Zevenbroot gebruikt in erfhuur.876
TMD??? Noordzijde Molenstraat. Ik kan het perceel niet nader lokaliseren.
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5-3-1502

23-6-1502

[Regest 529] Proost, priores en gemeen convent van Sint Barbara in Bethlehem
in Den Haag, nonnen van de Praemonstratenser Orde, oorkonden te hebben
ontvangen van wijlen hun moeder Geertruyt Pieter Gherytszs weduwe 26 pond
groot Vlaams, waarvoor zij ten eeuwige dage ’s maandags na Quartertempora
een vigilie van 9 lessen en daags na Quatertempora een mis van requiem zullen
zingen ‘off als den dachtiech is’, en proost en priores telkenmale aan het
convent 3 stoop Romenye en voor 2 pond vlees zullen geven.877
Zie regesten 511 en 512.
[Regest 530] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Pieter Claesz verklaarde
schuldig te zijn aan Joost Willemsz, schout van Den Haag, een erfpacht van 3
pond Hollands per jaar, te betalen Voorschoter en Valkenburger markt of
binnen de 12 nachten van de daarop volgende Kerstmis, voor een stuk land in
het ambacht van Voorburg aan de zuidzijde van de scheiding vierkant
zuidwaarts tot het land van Harman Dircksz en verder tot aan de dwarssloot
met daarop elst, water, rijsen en riet, verzekerd op genoemd stuk land en verder
verzekerd door Willem Pietersz alias Die Vries met een stuk land groter dan 1
morgen, gelegen ten westen van het eerste stuk.
Zie regest 528.
Marge
1557
Pouwels Zevenbroots weduwe
1586
Dirick Cornelisz, klerk tot Voorburg
17-5-1592
Afgelost door Dirck Cornelisz, klerk van
Voorburg.878
[Regest 531] Notaris Dirck Judocusz instrumenteert dat Jan Meynertsz en zijn
vrouw Elysabeth Willemsdr bij testament bepalen te willen worden begraven
bij de Predicaren in Den Haag en dat de langstlevende van beiden, indien niet
hertrouwd, levenslang de ‘bladinge’ en de rente van beider bezit zal genieten.
Na hun beider dood vermaken zij:
- aan het convent der Bernardieten te Heemstede een stuk land in het ambacht
van Heemstede dat Bartelmees Pietersz tegen een erfpacht van 4 pond
Hollands 5 groot nu in gebruik heeft. Hiervoor moeten de broeders binnen
het convent gedurende 200 jaar voor hun beider ziel wekelijks een mis
opdragen;
- aan de kerk te Hillegom een stuk land in de Kleine Zilk dat nu bij de
weduwe van Jan Mathijsz in gebruik is tene 6 pond Hollands 5 stuivers per
jaar. En een rente van 11 stuivers per jaar, gaande uit een kroftje land dat nu
in gebruik is bij de weduwe van Symon Reyersz. Daarvoor moet de kerk ten
eeuwige dage voor hen wekelijks een mis opdragen, ’s zondags voor hen op
de preekstoel laten bidden, jaarlijks hun memoriediensten houden en daarbij
voor 8 stuivers aan brood uitdelen;
- aan de Heilige Geest in Den Haag een kroft land van 9 hond land in het
ambacht van Hillegom, nu in gebruik bij Dirck Pietersz tegen 6 pond
Hollands per jaar. Hiervoor moet de Heilige Geest ten eeuwige dage hun
beider memorie houden, 18 stuivers geven aan de priesters van de memorie
in de kerk en voor 2 pond Hollands aan brood en 15 stuivers aan hemden
uitdelen;
- aan het convent der Predicaren in Den Haag het halve huis in de Torenstraat,
welk huis als geheel is belast met 2 pond Hollands per jaar. Hiervoor zullen
de broeders hen beiden in hun kerk begraven en gedurende 100 jaar hun
jaargetijde houden.
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14-1-1503

12-10-1503

20-4-1505

Jan Meynertsz behoudt voor zich de beschikking over 15 stuivers per jaar,
gaande uit een stuk land onder Dorscoten bij Jacop Betten land, nu in gebruik
bij Jacop Bette. Elysabeth behoudt voor zich de beschikking over 1 morgen
land in het ambacht van Cornelis Louwerysz, wonende in het ambacht van
Lisse, die genoemde Cornelis zelf voor 15 stuivers per jaar in gebruik heeft.
Deze morgen staat in het Hofboek van de rentmeester-generaal van Holland, en
wordt jaarlijks aan diens klerk met 3 doyts verzocht, op naam van Jan
Meynertsz. Als getuigen traden op Johannes Dircksz en Jan Jansz van
Schellacht.879
TMD??? Torenstraat. Ik kan dit huis niet nader lokaliseren.
[Regest 532] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Claes Jacobsz
verklaarde schuldig te zijn aan Symon Jansz een rente van 4 pond Hollands per
jaar, te betalen op Kerstavond, verzekerd op zijn huis en hofstede waarin hij nu
woont op de Vismarkt, belend ten westen en zuiden Claes Deym, en ten oosten
en noorden de heerweg.
Zie regesten 47, 408 en 615.
Marge
1557
Neel in De Son
Dorso
z.d.
Op De Zon aan de Vismarkt.880
TMD559 Huis De Zon Zuidzijde Vismarkt.881
[Regest 533] Schepenen van Den Haag oorkonden dat meester Anthonis
barbier verklaarde schuldig te zijn aan heer Willem Schouten kanunnik een
erfrente van 2 pond Hollands per jaar, te betalen Sint Louwerysdag, verzekerd
op een erf in de Jan Hendrikstraat, belend ten oosten meester Willem van
Berendrecht, ten zuiden Cornelis Cornelisz, ten noorden Dirck Dircksz en ten
westen de heerstraat.
Dorso
z.d.
M.Anthonis
Dirck Jansz
Nota
z.d.
Dirck Deym Jansz op 2 huizen en placht op 3
huizen te staan met het erf is verkocht en daarom
niet losbaar
Nu Jacob Coppier, mijn neef, heer van Calslagen
Nu Guiallamen de speelman of ‘duyngelsman’.882
TMD660 Oostzijde Jan Hendrikstraat??? In het regest LEP58 uit 1499 staat
een Dirck Jansz als noordbelender van een perceel dat als zuidbelender een
Huge Dircxsz heeft. Huge Dircxsz vond ik terug in de Hofboeken van 1458 en
1466, waardoor ik LEP58 met voorbehoud kon plaatsen op TMD661, zie bij
LEP58. Indien die lokalisering juist, moet HG533 betrekking hebben op
TMD660.
[Regest 534] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Willem de Vries
verklaarde in erfpacht te hebben gegeven aan Bartelmees Rembrantsz een
kooltuin met de daarop staande huizinge op het Spui aan de oostzijde van de
vaart, belend ten noorden Cornelis Bruynsz, ten oosten en zuiden het
Zusterhuis op het Spui, en ten westen de heerstraat, voor 12 pond Hollands per
jaar, te betalen op meidag, onder verband van de verpachte kooltuin en zijn
andere goederen.
Marge
1557
Andries Huybrechtsz smid op het Hof
1586
Claes Heinricxsz deurwaarder
Dorso
20-8-1534
Dirck Dircxsz verklaart te hebben ontvangen van
Pieter Bol, auditeur van de Rekenkamer, 4 pond
groten Vlaams ter aflossing van 2 pond Hollands
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per jaar, die hij had op het huis en erf dat Pieter
Bol had gekocht van Cornelis Topzeyl. Dit in
mindering van de 12 pond genoemd in de brief.
Ondertekend door Dirck Dircksz Sevenbroot en
diens zoon Adriaen Dircxsz, priester.883
25-5-1505

24-6-1505

24-6-1505

24-6-1505

5-7-1505

28-3-1507js

TMD1119 Oostzijde Spui.884
[Regest 535] Philips, koning van Castilië enz., geeft octrooi aan de Heilige
Geestmeesters in Den Haag dat het in 1500 aan Den Haag gegeven octrooi om
de renten op de huizen, voor zover niet anders bepaald, met de penning 16 te
mogen lossen niet geldt voor de renten die aan de Heilige Geest in Den Haag
zijn vermaakt en die voor een memoriedienst zijn bestemd. Deze renten mogen
echter wel op een ander goed worden overgebracht als de Heilige
Geestmeesters daarmee acoord gaan.885
Zie regest 663.
[Regest 536] Schout en schepenen van Den Haag oorkonden dat zij met
consent van de gemene buren, vroedschap en rijkdom van Den Haag en
Haagambacht, op verzoek en met octrooi van de landsheer, hebben verkocht
aan Willem Jacobsz, buurman van Den Haag, een erfelijke rente van 2 pond
groot Vlaams, te betalen op Sint Jansdag Midzomer, onder verband van lijf en
goed.886
[Regest 537] Schout en schepenen van Den Haag oorkonden dat zij met
consent van de gemene buren, vroedschap en rijkdom van Den Haag en
Haagambacht, op verzoek en met octrooi van de landsheer, hebben verkocht
aan Ariaen de Milde, buurman van Den Haag, een erfelijke rente van 1 pond
groot Vlaams, te betalen op Sint Jansdag Midzomer, onder verband van lijf en
goed.887
[Regest 538] Schout en schepenen van Den Haag oorkonden dat zij met
consent van de gemene buren, vroedschap en rijkdom van Den Haag en
Haagambacht, op verzoek en met octrooi van de landsheer, hebben verkocht
aan meester Corstiaen, buurman van Den Haag, een erfelijke rente van 1 pond
groot Vlaams, te betalen op Sint Jansdag Midzomer, onder verband van lijf en
goed.888
[Regest 539] Schepenen van Den Haag oorkonden dat zij hebben toegepacht
aan de Heilige Geestmeesters een rente van 36 schelling Hollands per jaar, te
betalen op Sint Jacobsdag Apostel, zoals de andere rente waarvan de
schepenbrief spreekt waaruit deze rente als achterstalig is gepacht. Schepenen
verzekeren deze rente op het huis en erf van Joris de vleeshouwer in het
Noordeinde, belend volgens de genoemde brief ten noorden en westen Aernt
die Bruynen erfgenamen, ten zuiden de laan, en ten oosten de heerstraat.
Zie regesten 9, 259 en 289.
Marge
27-4-vr.1551 Rente is afgelost.889
TMD198 of TMD199 Westzijde Noordeinde.890
[Regest 540] het Hof van Holland oorkondt dat Dirck van Wijngairden Florisz
verklaarde te hebben verkocht aan de Heilige Geestmeesters in Den Haag een
rente van 2 pond groot Vlaams per jaar, te betalen 25 maart, verzekerd op 10
morgen land te Ijsselmonde in het nieuwbedijkte land in een perceel van 28
morgen dat toebehoort aan genoemde Dirck. De rente wordt gewaarborgd door
Cornelis Jansz Cammaker onder verband van zijn en zijn zoons goederen.
Raadslieden hierbij waren meester Gerrit van der Meije en Jacop Boudijnsz.891
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23-11-1507

19-3-1508

1-8-1508

4-9-1508

19-3-1509

[Regest 541] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Jan Zymonsz verklaarde
schuldig te zijn aan de Heilige Geestmeesters in Den Haag een rente van 8
pond Hollands per jaar, te betalen Sint Katharina-avond, verzekerd op zijn huis
en erf genaamd “In De Roskam” in de Hoogstraat, belend ten zuiden en westen
Wiggher Claesz, ten noorden Jan van Wijck en ten oosten de heerstraat.
Zie regest 81.
Marge
29-12-[15]38 Afgelost door Zeeger de vleeshouwer.892
TMD34 Huis De Roskam, westzijde Hoogstraat.893
[Regest 542] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Aernt Symonsz de
barbier verklaarde schuldig te zijn aan de Heilige Geestmeesters in Den Haag
een rente van 3 pond Hollands per jaar, te betalen 19 maart, verzekerd op zijn
huis en erf aan de zuidzijde van het kerkhof, belend ten oosten Coenraet
Ghijsbrechtsz, ten zuiden Baltesar Jacopsz van Delft, ten westen Ariaen
Jacopsz kaarsenmaker, en ten noorden de heerstraat.
Marge
1557
Meester Cornelis van Vuytwijck, procureurgeneraal
1586
De kinderen van meester Jacob van Eynde
7-1-1604
Afgelost door de edele heer Jehan, heer tot
Schagen, Bersingherhoorn, Goudriaan enz.
Dorso
z.d.
Op het huis van Anthonis Aertsz aan de zuidzijde
van de kerk.894
TMD544 Zuidzijde Riviervismarkt.895
[Regest 543] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Jacop Cornelisz de
kuiper verklaarde schuldig te zijn aan de Heilige Geestmeesters in Den Haag
een rente van 20 schelling Hollands per jaar, te betalen Sint Jacobsdag Apostel,
verzekerd op zijn huis en erf op de Geest, belend ten westen Pieter de
vleeshouwer, ten oosten Jannetgen de appelkoopster, ten zuiden de stancput [=
stinkput], en ten noorden de heerstraat.
Marge
[15]60
Gregorius de apotheker
z.d.
Afgelost.896
897
TMD352 Zuidzijde Geest.
[Regest 544] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Claes Jacopsz van
Huesden verklaarde dat wijlen zijn vader Jacob van Huesden had verkocht aan
de Heilige Geest in Den Haag een rente van 4 pond Hollands per jaar,
verzekerd op zijn huis, tot een eeuwige memorie en dat de rente erfelijk zal
blijven mits de Heilige Geestmeesters die ruilen tegen een andere onlosbare
rente van 4 pond op land in Haagambacht.
Zie regest 503.
Marge
z.d.
Grietken Cammakers
Dorso
z.d.
Nu Ghijsbrecht kammaker en is nu zijn kleine
achterkamer.898
TMD26 Huis Het Schaak Westzijde Hoogstraat.899
[Regest 545] Jacop van de Wijel Adriaensz en Pieter Pietersz, schepenen van
Den Haag, oorkonden dat Jan Willemsz Bruyselair verklaarde schuldig te zijn
aan Alijt Floren weduwe een rente van 4 pond Hollands per jaar, te betalen op
Sint Geertruidendag half maart, verzekerd op zijn huis en erf in de Hoogstraat,
belend ten noorden den Eenhoirn, ten oosten en zuiden de joffrou Camerlincxs,
en ten westen de heerstraat.
Zie regest 614.
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Marge

19-8-1510

4-8-1511

3-11-1513

24-3-1514

1557

Cornelis Adriaensz kousmaker in het Gulden
Vlies
1613
Joris Otten cramer
1628
Tomas Klitser goudsmid
1639
De erfgenamen van Neeltge Jansdr
1639
De rente is afgelost
Dorso
z.d.
Op het Gulden Vlies in de Hoogstraat
verschijnende Geertruydis.900
TMD9, Huis Het Gouden Vlies, oostzijde Hoogstraat.901
[Regest 546] Jan van Stienhoven en Mees Heynricxsz, schepenen van Den
Haag oorkonden dat Aernt Philipsz van Scheveningen heeft vermaakt aan
Marijtge Claes Roellendr, Gheertgen Aerntsdr, Willemtgen Jansdr, Trijn Jansdr
en Goutgen Jansdr het levenslange gebruik van zijn kamers in het Voorhout,
mits zij die onderhouden. Hebben zij geen kinderen of arme vrienden die zij
hun kamers willen laten erven, dan zullen de Heilige Geestmeesters daarvan
collatores zijn ten behoeve van de armen.902
Zie regest 510.
TMD1198 Noordzijde Voorhout.903
[Regest 547] Schepenen van Monster oorkonden dat heer Adriaen Diricxsz
verklaarde te hebben verkocht aan Alijt Florys en erfgenamen een rente van 8
pond Hollands per jaar, te betalen Sint Maartensdag Translatio Midzomer,
verzekerd op de helft van 6 morgen land in de ban van Monster, gemeen met
heer Pieter van Eynde te Delft, belend ten oosten de Lozerlaan, ten westen
Symon Dircxsz boomgaard, ten zuiden en noorden het klooster van
Loosduinen met de Heilige Geest te Delft.
Zie regest 616.
Marge
1557
Claes Pietersz tot Loosduinen.904
[Regest 548] Willem van Bosschuysen, ridder, baljuw van Rijnland, oorkondt
te hebben verkocht aan zijn zwager Jacob Coppier een losrentebrief groot 2
pond groot Vlaams, gekocht door Dirick Spijcker d.d. 31-10-1485 (zie regest
491) en sprekende op de stad Haarlem.905
Zie regesten 492, 493, 571, 578, 633, 634, 639, 691, 692 en 693.
[Regest 549] Schepenen van Den Haag oorkonden dat de Heilige
Geestmeesters in Den Haag verklaarden dat jonkvrouwe Hillegont van
Bosschuysen, weduwe Gillis van Oistende, als voogden van de kinderen van
haar zwager Goitschalck Oom van Wingairden diens huis aan de zuidzijde van
de Joncvrouwe Ydestraet [= Juffrouw Idastraat RAvdSp] vrij verkocht heeft,
niet wetend dat de Heilige Geest daarop een rente van 2 pond 10 schelling
Hollands per jaar, te betalen Heiligermis, daarop sprekende had, en nu verzoekt
[zij] deze rente te mogen overbrengen op haar huis in het Noordeinde waarin
zij woont omdat deze rente voor een jaarlijks memorie dient en erfelijk moet
blijven. Schepenen staan dit toe en oorkonden dat zij met Vranck Jansz haar
gekoren voogd verklaarde deze rente te verzekeren op haar huis en erf in het
Noordeinde, belend ten oosten de heerweg, ten noorden Jacob van
Nyeuwelandt, ten westen het land van het Sint Nicolaasgasthuis, en ten zuiden
meester Claes van Lewesteyn.
Zie regest 550.
Marge
1557
Jonkvrouw Cornelia van Vuytwijck, weduwe van
wijlen Florys van Bosschuyssen
z.d.
Nu Mr.Dirick van der Molen
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1586

24-3-1514

20-3-1515

3-11-1515

De weduwe van Mr.Dominicus Boot, in zijn
leven raad
Dorso
z.d.
Op het huis van meester Frans van Geertsbergen
in het Noordeinde.906
TMD206 Westzijde Noordeinde of zeer onwaarschijnlijk TMD223 Westzijde
Noordeinde.907 In 1561 betaalde de weduwe van Frans van Geertsbergen de
hofhuur voor TMD223. Echter, in de TP1553 f.10v staat de jonkvrouwe van
Bosschuysen op TMD206. TMD223 kan geen land van het Sint
Nicolaasgasthuis als westbelender hebben, TMD206 kan dat wel. Mijn
voorkeur gaat uit naar TMD206.
[Regest 550] Schepenen van Den Haag oorkonden dat jonkvrouwe Hillegont
van Bosschuysen, weduwe Gillis van Oistende, met Vranck Jansz haar gekoren
voogd verklaarde schuldig te zijn aaan de Heilige Geest in Den Haag een rente
van 2 pond Hollands per jaar, te betalen Heiligermis, verzekerd op haar huis en
erf in het Noordeinde, belend ten oosten de heerweg, ten noorden Jacob van
Nyeuwelandt, ten westen het land van het Sint Nicolaasgasthuis, en ten zuiden
meester Claes van Lewesteyn.
Zie regest 549.
Marge
1557
Jonkvrouw Cornelia van Vuytwijck, weduwe van
wijlen Florys van Bosschuyssen
z.d.
Nu Mr.Dirick van der Molen
1586
De weduwe van Mr.Dominicus Boot, in zijn
leven raad
1613
Thomas Korsiopijn.908
TMD206 Westzijde Noordeinde of zeer onwaarschijnlijk TMD223 Westzijde
Noordeinde.909 In 1561 betaalde de weduwe van Frans van Geertsbergen de
hofhuur voor TMD223. Echter, in de TP1553 f.10v staat de jonkvrouwe van
Bosschuysen op TMD206. TMD223 kan geen land van het Sint
Nicolaasgasthuis als westbelender hebben, TMD206 kan dat wel. Mijn
voorkeur gaat uit naar TMD206.
[Regest 551] Willem Claesz verklaart te hebben verkocht aan Marritgen
Henricxdr en haar zuster Elysabeth Henricxdr een losrente van 5 pond
Hollands van 30 groot per jaar, te betalen op Sint Geertruidsdag, verzekerd op
10 hond land in het ambacht van Monster, belend ten oosten meester Anthonys
van der Mije, ten westen het klooster te Rijnsburg, ten zuiden genoemde
Willem Claesz en het klooster te Wateringen, en ten noorden de banweg die
men van Monster gaat tot de molen; en verder op zijn huis, bargen, gebommte
met 3 morgen land waarin hij nu woont. Op verzoek zegelen Willem Fransz
Sonderdanck, schout van Den Haag, en Bartholomeus Henricxsz, rentmeester.
Zie regesten 606 en 624.
Marge
1555
[…]
Dorso
z.d.
10 hond land te Monster, afkomstig van Jorys
Pietersz
Op de woning van Jorys Pietters tot Monster.910
[Regest 552] Meeus Heynricxsz en Cornelis Jansz van Montfoirt, schepenen
van Den Haag oorkonden dat Jan Ectoersz verklaarde te hebben verkocht aan
de Heilige Geest in Den Haag een erfelijke onlosbare rente van 20 schelling
Hollands per jaar, te betalen Allerheiligendag, verzekerd op zijn huis en erf
waarin hij nu woont op De Geest, belend ten zuiden de steeg, ten westen Jan
Ectoirsz zelf, ten noorden Nyesgen in het gasthuis, en ten oosten de heerstraat.
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Marge

3-11-1515

25-11-1515

20-5-1516

13-8-1516

1557
1586
z.d.

Jannetgen in De Druif
Claes Cornelisz bode van het Hof
Dorso
Op het huis van Claes Jacopsz op de Geest waar
men naar de Molenstraat gaat.911
TMD306 Huis de Druif Noordzijde Hofsteegje -nu plein hoek TorenstraatMolenstraat.912
[Regest 553] Huych Airtsz en Cornelis Jansz van Montfoirt, schepenen van
Den Haag oorkonden dat meester Dirick Woutersz barbier verklaarde schuldig
te zijn aan de Heilige Geest van den haar een rente van 20 schelling Hollands
per jaar, te betalen Allerheiligennacht, verzekerd op zijn huis en erf waarin hij
nu woont aan de westzijde van het Spui, belend ten zuiden Jacop Michielsz, ten
westen Cornelis de kuiper, ten noorden en oosten de heerstraat.
Zie regesten 30, 53 en 579.
Dorso
z.d.
Dirck Piettersz huis “opte hoeck daer men
afteromme gaet upt Spoey”.913
TMD750-751-752 Zuidzijde Achterom.914
[Regest 554] Meeus Henricksz en Huuch Aertsz, schepenen van Den Haag
oorkonden dat Matheeus Pietersz verklaarde schuldig te zijn aan de Heilige
Geest in Den Haag een rente van 1 pond groot Vlaams per jaar, te betalen Sint
Catharinadag, verzekerd op 4 morgen land in het Westambacht, belend ten
oosten Gerrit van Scuuven [een mislezing voor Schuren? RAvdSp], ten zuiden
en noorden de vrouwe van Loosduinen, en ten westen de Lozerlaan, en al
belast met een oudere rente van 15 stuivers toekomende de OLV-broers te
Haarlem.915
[Regest 555] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Pieter Dircksz
verklaarde schuldig te zijn aan de Heilige Geest in Den Haag een rente van 10
schelling Hollands per jaar, te betalen Meidag, verzekerd op zijn huis en erf in
het Westeinde, belend ten westen Jan Roelofsz, ten noorden Willem die Vries,
ten oosten Jacop Jansz de kuiper, en ten zuiden de heerstraat en al belast met
een oudere rente van 2 pond Hollands per jaar die de Heilige Geest daarop
sprekende heeft.
Zie regest 460 en Onvolledige brief nr.32.
Marge
1544
Afgelost door Evert Doesen.916
TMD483?/TMD484?/TMD485? Noordzijde Westeinde.917 Er komt geen Evert
Doesz in het Westeinde voor bij Ter Meer Derval. In de TP1553 (f.13v)
vermelding van een Evert Doesz, met een perceel aan de noordzijde van het
Westeinde, waarop een rente toekomende de Heilige Geest in Den Haag rust.
Bij vergelijking van TP1553 met Ter Meer Derval kom ik op de genoemde
TMD-nummers uit.
[Regest 556] Bartholomeus Heynricxsz en Adriaen Gerytsz Paert, schepenen
van Den Haag, oorkonden dat zij en hun medegezellen hebben toegepacht aan
de Heilige Geest in Den Haag een rente van 21 schelling 6 penning per jaar, te
betalen op meidag, zoasl de andere rente waarvan de schepenbrief spreekt
waaruit deze rente als achterstallig is gepacht. Schepenen verzekeren deze
rente op het huis aan de westzijde van het Spui van Zymon Wermbrechtsz dat
vroeger toebehoorde aan Cornelis Deym
Zie regest 17.
Marge
1557
Pieter voornoemd [= Pieter Rommersz
RAvdSp]
19-11-1559 De rente is afgelost door Pieter Rommersz.918
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22-8-1516

16-9-1516

31-10-1516

30-4-1517

TMD1020, huis Sint Andries, westzijde Spui, namelijk het tweede huis ten
zuiden van het huis op de zuidhoek van Spui en Spuistraat.919 [RAvdSp: Is dit
het huis aan het westzijde van het Spui waarvan Katrijn Benyoens erfpacht
ontving?920]
[Regest 557] Dirck Jansz Duycker en Gerrit Willemsz, schepenen van Den
Haag, oorkonden dat Vincent Heynricksz verklaarde een rente van 30 schelling
Hollands per jaar, te betalen op Sint Hipolitusdag, schuldig te zijn aan de
H.Geest in Den Haag, verzekerd op zijn huis en erf waar hij nu woont in de
Papestraat, belend ten westen Heynrick pasteibakker, ten oosten Kors van der
Beeck, ten noorden Ael Floren, en ten zuiden de heerstraat.
Zie regesten 186 en 304.
Marge
6-11-1547
De rente is afgelost door Cornelis Simonsz,
tinnegieter, vanwege zijn moeder Hillegont,
weduwe van wijlen Simon Jansz, tinnegieter.921
TMD83 Noordzijde Papestraat.922
[Regest 558] Notaris Anthonis Egbertsz instrumenteert dat Jan Splinter, Joris
Jacobsz en Cornelis Jansz in De Os, Heilige Geestmeesters in Den Haag,
slechts onder protest dat deze som alleen aan de rechte armen toekwam, aan de
rentmeester van Noordholland, Willem Goudt, 451 Rijnse gulden ter hand
stellen als schatting over de geestelijke goederen en speciaal over de goederen
die de Heilige Geest de laatste 40 jaar aangekomen waren. Volgens Willem
Goudt had niemand in Holland een dergelijk protest laten horen. Als getuigen
traden op de priesters heer Dirck Jansz en meester Claes Aerntsz.923
[Regest 559] Dirick Jansz Duycker en Aernt Pietersz, schepenen van Den Haag
oorkonden dat Marygen Jansdr, weduwe van Frederyck Maertsz bakker, met
haar gekoren voogd Ewout Ottesz verklaarde schuldig te zijn aan Govaert
Willemsz een rente van 2 pond Hollands per jaar, te betalen Allerheiligendag,
verzekerd op haar huis en erf op de hoek van de Weversplaats, belend ten
zuiden en westen Ariaen Jacopsz, ten noorden de Venestraat, en ten oosten de
Spuistraat.
Marge
1557
Cornelis Janszs weduwe
..-11-1566
Afgelost door Pieter Michielsz bode924
TMD693??? Hoek Westzijde Venestraat, Noordzijde Vlamingstraat.925 Bij
deze identificatie ben ik ervan uitgegaan de de windrichtingen bij de
belendingen onjuist zijn. De Venestraat loopt noord-zuid en kan daarom geen
oostbelending zijn. De Spuistraat loopt oost-west en kan daarom geen
oostbelending zijn. Ik corrigeer de belendingen naar ten noorden en westen
Ariaen Jacopsz, ten oosten de Venestraat en ten zuiden de Vlamingstraat. Ik
ben hierbij uitgegaan van een Adriaen Jacobsz, die in 1561 de hofhuur betaalde
voor TMD692, het perceel direct ten westen van TMD693.
[Regest 560] Aent Pietersz en Dirick Jansz, schepenen van Den Haag
oorkonden dat Griete Willem de kuipers weduwe met haar gekoren voogd
Johan de Brouwer verklaarde dat de Heilige Geestmeesters van Den Haag haar
betaald hebben voor een gepachte rente groot 36 schelling 6 penning Hollands
per jaar en voor een jaarlijkse rente van 3pond Hollands, krachtens de uiterste
wil van Claes Govertsz en zij dat deze eeuwig en erfelijk verklaarde.
Zie regesten 516 en 560.
Dorso
z.d.
Op het huis van Allaert Cornelisz op het Spui aan
de westzijde van de brug.926
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[Regest 561] Schout en schepenen geven vidimus van een acte d.d. 21-9-1431
(regest 222) waarbij de Heilige Geestmeesters van Den Haag met consent van
de cureit en de baljuw van Den Haag het officium dat Engel Pietersz, in leven
schout van Den Haag, op het Heilige Geestaltaar in de Sint Jacobskerk heeft
gesticht met de daaraan verbonden inkomsten aan de priester Vranck Zael
begeven.927
Zie regesten 162, 165, 333 en 334.
[Regest 562] Claes Willemsz en Willem Jansz, schepenen van Den Haag,
oorkonden dat Dirick Cornelisz timmerman verklaarde schuldig te zijn aan het
convent van de zusters van Nazareth een rente van ½ pond Hollands per jaar, te
betalen Sint Bavo, verzekerd op zijn 3 huizen en erven op de Voldersgracht,
belend ten zuiden Andries Jansz, ten oosten ‘die ossemoelen’, ten noorden
achteraan Geert Jacob Bruynszsdr en vooraan Aechte mandemakers, en ten
westen de heerstraat met de gracht.
Zie regest 588.
Marge
1557
Jan Clementsz bontwerker
1586
De weduwe van Jacob Jansz kalkdrager
Dorso
z.d.
Dirck Cornelisz.928
TMD939 Oostzijde Voldersgracht.929 De huidige Voldersgracht heette in de
Middeleeuwen Volderslaan, en de huidige Gedempte Gracht heette toen
Voldersgracht. Gezien de westbelending lagen deze kamers aan een noord-zuid
lopende straat en gracht, dus -in moderne termen- aan de Voldersgracht. Bij de
oostbelending ‘die ossemoelen’ denk ik aan perceel TMD1033 Huis de
Oliemolen en de Rosmolen, Westzijde Spui.930 Dit klopt niet met de bij Ter
Meer Derval en in navolging daarvan bij Kersing afgedrukte kaarten waar
perceel TMD1026 of TMD1027 oostelijk van TMD939 staat afgedrukt.
TMD1033 lag daar zuidelijker van. Veel hoef ik mij daar niet van aan te
trekken, de grootte van de percelen op de kaarten is een beetje een gok. Ik
merk nog op dat Jan Clementsz in 1561 ook de hofhuur betaalde voor
TMD1036, dat nog wat verder zuidelijker lag.931
[Regest 563] Wormbrecht Willemsz en Adriaen Jacopsz, schepenen van Den
Haag, oorkonden dat jonkvrouwe Adriana Claes Diertendr, weduwe van
Mr.Frans van Leeuwen, met haar gekoren voogd Jacop de Jonge en
jonkvrouwe Aechte van Zwyeten, weduwe van Pieter Schaert met Jan van
leeuwen als haar gekoren voogd en genoemde Jan als voogden over de
kinderen van genoemde Mr.Frans van Leeuwen verklaarden schuldig te zijn
aan de weduwe en erfgenamen van Claes Deym een rente van 8 pond Hollands
per jaar, te betalen meidag, verzekerd op een huis een erf op het bleekveld
achter het Hof, belend ten noorden vooraan Mary Philipsdr en achteraan Jorys
Cornelisz met zijn tuin, ten oosten de weduwe van Nannyn Bartoutsz, ten
zuiden achteraan Mr.Adriaen Nannensz en vooraan Jan Duychsz smid, en ten
westen het bleekveld of de heerstraat. De rente is gevestigd wegens de koop
van het huis en erf in in mindering gebracht op de koopsom.932
Zie regesten 564 en E-10.
TMD1142/TMD1143/TMD1144/TMD1145 Huis achter de St.Mariakapel
(Viskapel).933 Zie verder op de akte d.d.19-8-1581 waar staat dat het om een
huis achter de kapel ging. Het meest waarschijnlijk is TMD1143, in 1571
omschreven als een huis en erf op het bleekveld.934
[Regest 564] Wormbrecht Willemsz en Adriaen Jacopsz, schepenen van Den
Haag, oorkonden dat Hillegondt Domendr, weduwe van Claes Deym, met haar

Pagina 141 van 222 pagina’s
Dit document is afkomstig van www.hogenda.nl

Klik hier voor het totale register van Hogenda bronnen.

Regesten Heilige Geest

7-9-1520

31-12-1520

26-6-1521

gekoren voogd en Willem Claesz, de zoon van Claes Deym, verklaarden te
hebben verkocht aan Jacob Adriaensz van de Wielle een losrente van 8 pond
per jaar, gevestigd op een huis een erf op het bleekveld achter het hof zoals
omschreven in (regest 563).935
Zie regesten 563 en E-10.
[Regest 565] Notaris Jodocus Corninck instrumenteert dat Elysabeth
Heyndricxdr van Coelen heeft gesticht een eeuwige vicarie op het altaar van de
Heilige Geest in het noordelijke gedeelte van de Sint Jacobskerk in Den Haag
met zes wekelijkse missen, van maandag t/m vrijdag voor de vijf wonden van
Christus, de 6e op zaterdag voor de smarten van Maria, en als bronnen van
inkomsten daarvoor heeft gegeven:
- 20 pond hollands jaarlijkse rente gaande uit 4 juk land in het Vrelant in het
ambacht van ’s Gravenzande, nu in gebruik bij Jodocus Gerritsz, belend ten
oosten de watering genaamd de Vaart en Claas Adriaensz, en ten zuiden de
kerk van ’s Gravenzande;
- 10 Rijnse gulden uit de woning van Egidus Bartholomeusz te Lier,
verzekerd op 3/3 van 3½ juk en 35 roeden in het ambacht van Maasland,
belend ten zuiden de Groeneweg, ten oosten Adriaan Jansz en Dodo
Arnoutsz, ten zuiden de Borgerdijkweg, en ten noorden de weg naar Lier;
- 15 pond Hollands uit 9 juk 2 hont en een huis daarop, gemeen met het land
van Jan Jansz Proet en Jacob Gijsbertsz, in het ambacht van Ouderschie,
belend ten zuidne het land van Dirk Jacobsz van Dijck en Diewertgen,
weduwe van Jan van Berghen, ten noorden Cornelis Arnoutsz en Jan Jansz
Proet, ten westen de watering genaamd de Schie, en ten oosten de
landscheiding, breder omschreven in de schepenbrief.
Na haar dood zal het patronaatsrecht toevallen aan de pastoor en de rectores
van het Heilige Geestaltaar, die de vicarie aan een van haar verwanten of aan
een arme priester moeten begeven. Deze priester zal de mis opdragen en daarna
lezen een miserere, de profundis, pater noster, ave maria, met een speciale
collecte en besprenkeling van het graf. Voor altaarbehoeften schenkt de
stichteres nog 5 pond Hollands jaarlijks, verzekerd op de woning van Willem
Harmansz in het ambacht van Monster. Als getuigen treden op heer Wouter
Adriaensz, priester, en Claas Claasz.936
Zie regesten 567, 647, 649, 661, 672 en 713.
[Regest 566] Schout en schepenen van Den Haag oorkonden dat zij namen shet
corpus van Den Haag schuldig zijn aan de Heilige Geest in Den Haag een rente
van 12 pond groot Vlaams per jaar, te betalen meidag, onder verband van lijf
en goed. Dit als gevolg van een scheidsrechterlijke uitspraak van de stadhouder
van Holland in bijzijn van de heer van Male, de meesters Joost Sasbout en
Vincent Cornelisz en de auditeur van de Rekenkamer Jacop die Jonghe inzake
een geschil tussen het corpsu van Den Haag en Jacop Cornelisz Vallemaecker.
Deze laatste zou aan Den Haag hebben geleend 2759 pond 12 schelling 6
penning van 40 groot en het Hof had Den Haag tot betaling veroordeeld.937
[Regest 567] Bisschop Philips van Bourgondië keurt goed de stichting van een
eeuwige vicarie op het Heilige Geestaltaar in de Sint Jacobskerk in Den Haag
door Elysabeth Coelen, zoals omschreven in het notarieel instrument waardoor
deze is gestoken (regest 565), waarbij hij de eerste institutie voor zich
reserveert.938
Zie regesten 565, 647, 649, 661, 672 en 713.
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[Regest 568] Het Hof van Holland oorkondt dat Marritgen Pietersdr, weduwe
van Jan Jansz alias Loes Jansz, met haar gekoren voogd Jan van Beerhem
verklaarde te hebben verkocht aan Allaert Jansz lakenkoper alhier een losrente
van 1½ Carolus gulden per jaar, te betalen Sint Jansdag Midzomer, terwijl zij
deze rente verzekerde op haar huis en erf waarin zij nu woont te Voorburg,
belend ten zuiden Meeus Pietersz, ten westen heer Joost Joostenz priester, ten
oosten Gerrit de biervoerder, en ten noorden de heerweg. Hierover waren als
raadslieden ridder Geryt van Assendelft, president, meester Jan van
Duvenvoirde heer van Warmond, Willem Pijnsx, Reymer Brunct en Gelain
Zegersz.939
[Regest 569] Burgemeesters, schepenen, raad en oudraad, achtedekend en
gemene neringe van Dordrecht; burgemeesters, schepenen, raad en gemeente
van Haarlem, Delft, Leiden en Gouda oorkonden dat zij, met octrooi van de
landsheer wegens hun zware lasten, hebben verkocht aan jonkvrouwe Johanne
van Zwyeten een losrente van 12 pond grooten Vlaams, te betalen op 1
september en 1 maart, onder verband van hun lijf en goed en de 5e penning van
hun goed, voor 192 pond van 40 groot Vlaams.940
Zie regesten 570, 697, 698 en 699.
[Regest 570] Burgemeesters, schepenen, raad en oudraad, achtedekend en
gemene neringe van Dordrecht; burgemeesters, schepenen, raad en gemeente
van Haarlem, Delft, Leiden en Gouda oorkonden dat zij, met octrooi van de
landsheer wegens hun zware lasten, hebben verkocht aan ridder Willem
Alckmade een losrente van 20 pond grooten Vlaams, te betalen op kerstmis en
Sint Jansmis Midzomer, onder verband van hun lijf en goed en de 5e penning
van hun goed, voor 320 pond van 40 groot Vlaams.941
Zie regesten 569, 697, 698 en 699.
[Regest 571] Burgemeesters, schepenen, raad en oudraad, achtedekens en
gemene neringe van Dordrecht; burgemeesters, schepenen, raad en gemeente
van Haarlem, Delft, Leiden en Gouda oorkonden dat zij, met octrooi van de
landsheer wegens hun zware lasten, hebben verkocht aan Frederick van
Renesse, heer van Malle, een losrente van 37 pond 10 schelling van 40 groot
Vlaams per jaar, tegen betaling van 600 pond, te betalen Kerstmis en Sint
Jansmis Midzomer, op verbeurte van 1 groot Vlaams p.p.p.d., en de 5e penning
van hun goed.942
Zie regesten 492, 493, 548, 578, 633, 634, 639, 691, 692 en 693.
[Regest 572] Burgemeesters, schepenen, raad en oudraad, achtedekens en
gemene neringe van Dordrecht; burgemeesters, schepenen, raad en gemeente
van Haarlem, Delft, Leiden en Gouda oorkonden dat zij, met octrooi van de
landsheer wegens hun zware lasten, hebben verkocht aan Florys Jacobsz van
Winghaerden, een losrente van 9 pond 7 schelling 6 penning van 40 groot
Vlaams per jaar, tegen betaling van 150 pond, te betalen Kerstmis en Sint
Jansmis Midzomer, op verbeurte van 1 groot Vlaams p.p.p.d., en de 5 e penning
van hun goed.943
Zie regest 622.
[Regest 573] Burgemeesters, schepenen, raad en oudraad, achtedekens en
gemene neringe van Dordrecht; burgemeesters, schepenen, raad en gemeente
van Haarlem, Delft, Leiden en Gouda oorkonden dat zij, met octrooi van de
landsheer wegens hun zware lasten, hebben verkocht aan Cornelis Aertsz
Verhoech, een losrente van 12 pond 10 schelling van 40 groot Vlaams per jaar,
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18-10-1528

4-2-1530

26-5-1530

30-1-1531js

tegen betaling van 200 pond, te betalen Kerstmis en Sint Jansmis Midzomer,
op verbeurte van 1 groot Vlaams p.p.p.d., en de 5e penning van hun goed.
Bovenaan
z.d.
De weduwe van Weldam, dochter van Cornelis
Aerntsz van der Hoech heeft deze rente bij
testament vermaakt aan de Heilige
Geestarmen.944
[Regest 574] Burgemeesters, schepenen, raad en oudraad, achtedekens en
gemene neringe van Dordrecht; burgemeesters, schepenen, raad en gemeente
van Haarlem, Delft, Leiden en Gouda oorkonden dat zij, met octrooi van de
landsheer wegens hun zware lasten, hebben verkocht aan Dirick Jan Baertsz te
Sassenheim, een losrente van 6 pond 5 schelling van 40 groot Vlaams per jaar,
tegen betaling van 100 pond, te betalen 1 april en 1 october, op verbeurte van 1
groot Vlaams p.p.p.d., en de 5e penning van hun goed.945
Zie regesten 609 en 626.
[Regest 575] Burgemeesters, schepenen, raad en oudraad, achtedekens en
gemene neringe van Dordrecht; burgemeesters, schepenen, raad en gemeente
van Haarlem, Delft, Leiden en Gouda oorkonden dat zij, met octrooi van de
landsheer wegens hun zware lasten, hebben verkocht aan Mr.Claes Hals,
priester te Haarlem, als oom en voogd van het weeskind Pieter Vuytenhage,
een losrente van 6 pond van 40 groot Vlaams per jaar, tegen betaling van 96
pond, te betalen 1 april en 1 october, op verbeurte van 1 groot Vlaams p.p.p.d.,
en de 5e penning van hun goed.946
Zie regest 706.
[Regest 576] Adriaen Jacopsz en Willem Jansz, schepenen van Den Haag
oorkonden dat Dirck van Wijngaerden Florisz verklaarde schuldig te zijn aan
de Heilige Geest in Den Haag een rente van 2 pond Hollands per jaar, te
betalen OLV Lichtmis, verzekerd op zijn huis en erf in het Voorhout, belend
ten westen Pieter den ruters zoon, ten noorden de Denneweg met Wouter
Vieman en Alijt Wouters, ten oosten het Hagehout met Neel die Bruyn, en ten
zuiden het Voorhout.
Zie regesten 196 en 517. Zie ook regest 660.
Marge
z.d.
“Dese brief oock nyet gevonden”.947
Regest 517 betreft TMD1206 Noordzijde Voorhout.948 Regesten 196 en 576
ook?
[Regest 577] Kors Pietersz van der Beeck en Maertijn Adriaensz, schepenen
van Den Haag, oorkonden dat zij met hun medegezellen in de raad hebben
toegepacht aan de Heilige Geest in Den Haag een rente van 12 schelling 6
penning Hollands per jaar, zoals de andere rente waarvan de schepenbrief
spreekt waaruit deze rente als achterstallig is gepacht, terwijl zij deze rente
verzekerden op het huis en erf van Jasper van der Mota in het Noordeinde,
belend ten zuiden Jan van der Lucht, ten westen en noorden meester Cornelis
van der Capelle, en ten oosten de heerstraat.
Zie regest 219.
Marge
z.d.
Habet ut supra [zie regest 219 RAvdS].-949
TMD208 Westzijde Noordeinde.950
[Regest 578] Arent Pietersz en Maertijn Adriaensz, schepenen van Den Haag
oorkonden dat Jorys Jacopsz verklaarde schuldig te zijn aan Jacop Coppier en
diens erfgenamen een erfrente van 4 pond Hollands, te betalen Sint
Lambrechtsd, wegens koop van 3 morgen land in Haagambacht, belend ten
oosten Cornelis Haick, genoemde Jorys met Jan Bruynsz, ten westen heer Jan
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Ruychrock, ten zuiden genoemde Jorys met het Hofland, en ten noorden de
heerweg met genoemde heer Jan Ruychrock.
Zie regesten 492, 493, 548, 571, 633, 634, 639, 691, 692 en 693.
Marge
1560
De erfgenamen van meester Aelbrecht Jansz
advocaat
1586
De kinderen van jonker Claes van der Duyn
1623
Jonker Adam van der Duyn, heer van ’sGravenmoer
Dorso
[Zie inventaris! RAvdSp].951
[Regest 579] Ghijsbrecht Diricxsz Cammaker en Nycasius Anthonisz van
Flory, schepenen van Den Haag oorkonden dat Michiel Jacopsz verklaarde
schuldig te zijn aan de Heilige Geest in Den Haag een rente van 16 schelling
Hollands per jaar, te betalen op Meidag, verzekerd op zijn huis en erf aan de
westzijde van het Spui, belend ten zuiden Michiel Jacopsz zelf, ten westen
Cornelis de kuiper, en ten noorden en oosten de heerstraat.
Zie regesten 30, 53 en 553.
Dorso
z.d.
Dirck Piettersz huis “opte hoeck daer men
afteromme gaet upt Spoey”.952
TMD750-751-752 Zuidzijde Achterom.953
[Regest 580] Kors Pietersz van der Beeck en Jan Cornelisz kammaker,
schepenen van Den Haag, oorkonden dat Pieter Karelsz verklaarde te hebben
verkocht aan Jan Dircxsz t.b.v. het weeskind Guyt Jansz een losrente van 1
pond Hollands, te betalen op Meidag, verzekerd op zijn huis en erf op het Spui
waarin hij nu woont, belend ten westen Dirck de snijder, ten noorden Jan
Philipsz, ten zuiden Hubrecht Symonsz, en ten oosten het Spui of de heerstraat.
Zie regesten 55, 480 en 590.
Marge
z.d.
Phop Maertszs weduwe
1586
Mathijs Heinricx messenmaker
Dorso
z.d.
Op het huis van Fop de wagenaar op het Spui aan
de westzijde.954
955
TMD1024 Westzijde Spui.
[Regest 581] Jan Cornelisz Cammaicker en Maertijn Adriaensz, schepenen van
Den Haag, oorkonden dat Jan Thonisz van eyckenduynen verklaarde van de
Heilige Geestmeesters in erfhuur te hebben genomen 4¼ morgen land in het
Westambacht tegen en erfrente van 14 pond Hollands, te betalen Sint
Lambrechtsdag, verzekerd op genoemd land, belend ten westen Willem Claesz,
ten noorden genoemde Jan Thonisz, ten oosten de kerk van Eikenduinen, ten
zuiden genoemde Jan Thonisz en Philips Cornelisz; en verder nog op 3 morgen
land in dezelfde polder, belend tenw esten Dirick Florysz, ten noorden Dirick
Woutersz, en ten oosten en zuiden Jacob Jansz Boll.
Marge
1557
Cornelis Jan Thonisz
1586
Jacob Diricxsz
29-9-1606
Afgelost door Mr.Nicolaes Cromholt
Dorso
z.d.
Jan Thonusz tot Eikenduinen erfhuur.956
[Regest 582] Kors Pietersz van der Beeck en Maertijn Adriaensz, schepenen
van Den Haag, oorkonden dat Annetgen Zyerendr met har gekoren voogd
Pieter Ijsbrantsz verklaarde te hebben verkocht aan Jacob Gerrytsz een losrente
van ½ pond Hollands per jaar, te betalen meidag, verzekerd op haar huis en erf
te Loosduinen in Haagambacht, belend ten noorden Reyer Jansz, ten oosten
Pieter Ijsbrantsz, ten zuiden Cornelis Diricxsz, en ten westen de heerweg;
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terwijl Pieter Ijsbrantsz deze rente medeverzekerde op zijn huis en erf aan de
zuidzijde van Annetgens huis, belend ten noorden Vranck Mouwerijnsz, ten
oosten mijn vrouwe van Loosduinen, en ten westen de heerweg.
Marge
mei 1559
Afgelost.957
[Regest 583] Kors Pietersz van der Beeck en Jan Cornelisz Cammaker,
schepenen van Den Haag, oorkonden dat Borwoudt Willemsz en Servaes
Borwoutsz verklaarden te hebben verkocht aan Allert Jansz een losrente van 2
pond Hollands per jaar, te betalen Sint Jacobsdag Apostel, verzekerd op een
huis en erf in het Noordeinde, belend ten noorden jonge Neel, ten zuiden Jacop
Claesz metselaar, ten oosten de tuin van Ijsbrant in Sint Joris, en ten westen de
beek. Cornelis Henrycxsz metselaar waarborgde tevens deze rente op zijn huis
en er op het Spui, belend ten noorden Pieter Ozyertsz, ten oosten Joost
Pouwelszs tuin, ten zuiden Jacop ballemaker, en ten westen het Spui.958
TMD143 Oostzijde Noordeinde.959
TMD??? Oostzijde Spui. Ik kan dit huis niet nader lokaliseren, ook niet m.b.v.
de TP1553.
[Regest 584] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Marritgen Evertsdr met
haar zoon en voogd Barthout Lievensz verklaarde verklaarde te hebben
verkocht aan de Heilige Geest in Den Haag een rente van 3 pond 5 schelling 4
penning Hollands per jaar, te betalen sint Odulf, verzekerd op haar 3 huizen en
erven op de hoek van De Plaats, het eerste genaamd ‘De Gouden Nobel’, het
tweede ‘De Gouden Pot’, en het derde zuidwaarts van ‘De Gouden Pot’, en
verder op haar tuin in het Noordeinde. De 3 huizen zijn belend ten oosten de
weduwe van Lourus de snijder, ten zuiden ‘De Bonte Hond’, en ten westen en
noorden de heerstraat. De tuin is belend ten noorden Dirck in ‘De Lelie’, ten
oosten Vranck van Dam, ten zuiden Trijn Gherritsdr, en ten westen de
heerstraat.
Marge
z.d.
Maritgen Mr.Lievens heeft 1 pond afgelost bij
handen Mr.Jan Plumoen “ende van de vorder
reste jaerlicxs es ontlast bij Maritgen thuys
staende aen de zuytzijde van ‘De Gulden pot’
daer Thijs de messemaker in woent ende blijft
voir de rente up dander percelen in de brief
begrepen”.960
TMD1 Huis De Gouden Pot Zuidzijde Plaats.961 Direct westelijk hier van stond
volgens Ter Meer Derval TMD1150, het huis In de Pelikaan.962 Ik heb de de
indruk dat het huis eerst geheten ‘In Oostervant’ en later ‘De Gouden Nobel’,
is toegevoegd aan TMD1 Huis ‘De Gouden Pot’.
TMD223 Huis De Lelie, Westzijde Noordeinde.963 Dit is niet noordbeledning
van de tuin, want die lag aan de oostzijde van het Noordeinde:
TMD??? Oostzijde Noordeinde. Ik kan de tuin niet nader lokaliseren.
[Regest 585] Jan Cornelisz Cammaker en Huych Adriaensz goudsmid,
schepenen van Den Haag oorkonden dat zij met hun medegezellen in de raad
hebben toegepacht aan de Heilige Geest in Den Haag een rente van 30
schelling 6 pennin gpe rjaar, te betalen Meidag, zoals de andere rente waarvan
de schepenbrief spreekt waaruit deze rente als achterstallig is gepacht, terwijl
zij deze rente verzekerden op het huis van Reyer Aerntsz huis en erf in het
Voorhout, belend ten noorden Jan Gillis, ten zuiden Meeus Pietersz, ten oosten
het bos, en ten westen het Voorhout.
Zie regest 475.
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z.d.

Afgelost door Reyer Aertsz.
Op het huis van Reyntgen in het Voorhout.964
TMD??? Oostzijde Voorhout. Ik kan dit perceel niet nader lokaliseren, ook niet
m.b.v. de TP1553. Ik heb het Voorhout-boek niet geraadpleegd.
[Regest 586] Schepenen van Den Haag oorkonden dat zij hebben toegepacht
met hun medegezellen in de raad aan de Heilige Geest in Den Haag een rente
van 15 schelling 6 penning Hollands per jaar, te betalen Meidag, zoals de
andere rente waarvan de schepenbrief spreekt waaruit deze rente als
achterstallig is gepacht, terwijl zij deze rente verzekerden op het huis en erf van
Aernt Jansz Bom op het Spui, belend ten zuiden Jacop Gherritsz, ten noorden
Alijt Gherrytsz, ten westen de tuin van Joost Pouwelsz, en ten oosten de
heerstraat of de vaart.
Zie regest 389.
Marge
1557
De erfgenamen van Florys voornoemd [= Florys
Claesz timmerman, zie regest 389 RAvdSp].965
TMD1059 Westzijde Spui.966
[Regest 587] Jan Cornelisz cammaicker en Huych Adriaensz goudsmid,
schepenen van Den Haag oorkonden dat zij met hun medegezellen in de raad
hebben toegepacht aan de Heilige Geest in Den Haag een rente van 36
schelling 6 penning Hollands per jaar, te betalen halfvasten, zoals de andere
rente waarvan de schepenbrief spreekt waaruit deze rente als achterstallig is
gepacht, verschenen anno 1532 en 1533, terwijl zij deze rente verzekerden op
een huis en erf in de Venestraat, toebehorende aan de erfgenamen van Willem
Meesz, belend ten zuiden Mathijs die heuckmaecker, ten noorden de weduwe
van Cornelis Gerritsz, ten westen genoemde erfgenamen, en ten oosten de
heerstraat.
Zie regesten 332, 383 en 391.
Marge
1557
Mr.Michiel voorn. (zie regest 332)
13-4-1569js Afgelost door de weduwe van meester Michiel
van den Berch.967
TMD592 Westzijde Venestraat.968
[Regest 588] Jan Cornelisz Cammaker en Huych Adriaensz goudsmid,
schepenen van Den Haag, oorkonden dat Dirck Claesz Holijn verklaarde te
hebben verkocht aan de Heilige Geest in Den Haag de rentebrief groot 10
schelling waardoor deze is gestoken (regest 562), onder verband van zijn huis
en erf in de Schoolstraat, belend ten zuiden Frans Hubrechsz, ten westen Geryt
van der Los, ten noorden de erfgenamen van wijlen Willem Meeusz, en ten
oosten de heerstraat.969
Zie regest 562.
TMD??? Westzijde Schoolstraat. Heel mischien TMD641, voor welk perceel
Neeltgen Hoelincks in 1561 de hofhuur betaalde.970
[Regest 589] Nycasius Anthonisz van Flory en Cornelis Vrerycxsz lijndraaier,
schepenen van Den Haag, oorkonden dat Govert Willemsz schoenmaker
verklaarde te hebben verkocht aan de Heilige Geest in Den Haag de rentebrief
groot 1 pond Hollands per jaar (zie regest 232), waardoor deze is gestoken,
onder verband van zijn huis en erf in de Hoogstraat geheten De Regenboog,
belend ten zuiden Roelant de Kock, ten westen en noorden Ghijsbrecht
Cammaker, en ten oosten de heerstraat.971
Zie regest 232.
TMD27 Huis De Regenboog Westzijde Hoogstraat.972
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[Regest 590] Nycasius Anthonisz van Flory en Cornelis Vrederycxsz
lijndraaier, schepenen van Den Haag, oorkonden dat Jan Diricxsz als voogd
van Jan Mathijsz verklaarde te hebben getransporteerd aan de Heilige Geest in
Den Haag de rentebrief van 17-4-1532 (regest 580).
Zie regesten 55, 480 en 580.973
[Regest 591] Kors Pietersz van der Beeck en Marten Adriaensz, schepenen van
Den Haag oorkonden dat Aernt Adriaensz schrijnwerker verklaarde te hebben
verkocht aan Maritgen Aerntsdr weduwe van Michiel Ruyse een losrente van 3
Carolus gulden van 40 groot Vlaams per jaar, te betalen op 16 februari,
verzekerd op zijn huis en erf waarin hij woont in de Nieuwestraat over het
Stadhuis, belend ten noorden meester Vranck Boot advocaat in het Hof van
Holland, ten zuiden Dirck Mathijsz, ten oosten Nicasius Anthonisz van Flory,
en ten westen de heerstraat.
Zie regesten 655 en 701
Marge
1557
Mary Ruze weduwe
16-2-1564js Afgelost door Willem Jacobszs974
TMD611 Oostzijde Nieuwstraat.975
[Regest 592] Kors Pietersz van der Beeck en Marten Adriaensz, schepenen van
Den Haag oorkonden dat zij met hun medegezellen in de raad toegepacht
hebben aan de Heilige Geest in Den Haag een rente van 6 schelling 6 penning
per jaar, te betalen Meidag, zoals de andere rente waarvan de schepenbrief
spreekt waaruit deze rente als achterstallig is gepacht, terwijl zij deze rente
verzekerden op het huis en erf van Jan mitte kinderen in de Nieuwstraat, belend
ten zuiden Jan Jansz glasmaker, ten westen de gemene buren van de
Schoolstraat, ten noorden Anthonis de snijder, en ten oosten de heerstraat.
Zie regesten 435 en 437. Zie ook regesten 434 en 436.
Marge
1557
Jan mitte kinderen weduwe
1586
Joost van Leeuwen.976
TMD625-TMD626 Westzijde Nieuwstraat.977
[Regest 593] Schepenen van Den Haag oorkonden dat zij hebben toegepacht
aan de Heilige Geestmeesters een rente van 23 schelling Hollands per jaar, te
betalen op Allerheiligendag, zoals de andere rente waarvan de schepenbroef
spreekt waaruit deze rente als achterstallige ente is gepacht. Schepen
verzekeren de rente op het huis en erf van Andries de slotenmaker in de
Papestraat, belend ten westen vooraan Hendrik de zadelmaker en achteraan
Cornelis Danielsz, ten noorden Marritgen in De Engel, ten oosten vooraan
Gillis de snijder en achteraan De Wildeman, en ten zuiden de heerstraat.978
Zie regesten 11 en 67.
TMD93 Noordzijde Papestraat.979
[Regest 594] Maerten Adriaensz en Cornelis van Aken, schepnen van Den
Haag, oorkonden dat Jacop Jansz Bolle verklaarde te hebben verkocht aan de
Heilige Geest in Den Haag de rentebrief groot 30 scheling Hollands eeuwige
rente, waardoor deze is gestoken, onder verband van zijn woning en land
waarin hij nu woont in het Westambacht.980
Zie regest 423.
[Regest 595] Broeder Pieter van Schevening, prior, broeder Laurens van Delf,
subprior, senioren en gemene convetualen van het convent der predicaren in
Den Haag oorkonden dat de Heilige Geestmeesters in Den Haag aan het
convent de volgende renten hebben afgelost:

Pagina 148 van 222 pagina’s
Dit document is afkomstig van www.hogenda.nl

Klik hier voor het totale register van Hogenda bronnen.

Regesten Heilige Geest

21-12-1535

12-5-1536

16-1-1536

16-6-1536

23-6-1536

- 2 pond Hollands, verschijnende Sint Maarten, verzekerd op een huis in het
Voorhout, gekomen van Jorgel en zijn huisvrouw;
- 20 stuivers, verschijnende Sint Barbara, verzekerd op en huis in het
Voorhout, gekomen van Machtelt Pietersdr;
- 22 stuivers 1 groot, verschijnende 1 maart, verzekerd op een huis in het
Voorhout, gekomen van de jonkvrouwe van Wijngaerden.981
[Regest 596] Nicasius Anthonisz van Flory en Maertijn Adriaensz, schepenen
van Den Haag, oorkonden dat Ijsbrant Jacopsz verklaarde te hebben verkocht
aan de Heilige Geest in Den Haag een rente van 6 Carolus gulden van 40 groot
per jaar, te betalen op Sint Thomasdag apostol, verzekerd op zijn woning en
land in het Westambacht, groot circa 10 morgen, belend ten westen Jan Aemsz,
ten noorden en oosten Vincent Pietersz, en te zuiden de Houtweg. Vincent
Pietersz waarborgt de rente onder verband van zijn woning en land in het
Westambacht, belend ten zuiden Ijsbrandt Jacopsz en Jan Aemsz, ten westen
Jan Cornelisz Cammaecker, ten noorden Claes Pietersz, en ten oosten Pieter
Pietersz.
Zie regesten 122 en 597.
Marge
1557
Lourys Diricxsz Rosenburch
1586
Afgelost.982
Is dit Rozenburg?
[Regest 597] Maerten Adriaensz en Anthonis Aertsz, schepenen van Den Haag,
oorkonden dat Jacop Jansz Boll verklaarde te hebben verkocht aan de Heilige
Geest van Den Haag de rentebrief groot 25 schelling eeuwige rente [zie regest
122] waardoor deze is gestoken, onder verband van zijn woning en land waarin
hij nu woont in het Westambacht.983
Zie regesten 122 en 596.
[Regest 598] Jacop Jansz Boll verklaarde te hebben verkocht aan de H.Geest in
Den Haag een rentebrief van 4 pond per jaar, verzekerd op zijn woning en
landen, waar hij nu woont, gelegen in het Westambacht.984 NB Dit is de
rentebrief van 26-4-1472.
Zie regesten 12, 457 en 611.
Dit is Daal en Berg.
[Regest 599] Marten Adriaensz en Anthonis Aerts, schepenen van Den Haag
geven vidimus van een brief d.d.31 juli 1391 (regest 74).
Zie regest 74.
Marge
1557
Jan Jansz Bom schoenmaker
1586
Jan Harmansz uitdrager
1613
Carel Jansz bakker.985
TMD717 Oostzijde Achterom.986
[Regest 600] Marten Adriaensz en Anthonis Aertsz, schepenen van Den Haag
oorkonden dat Geryt Korstensz verklaarde te hebben verkocht aan de Heilige
Geest een losrente van 1½ pond per jaar, te betalen Sint Jan Midzomer,
verzekerd op zijn huis en erf aan de oostzijde van het Spui, belend ten noorden
Koen Noellesz, ten zuiden Pieter Egelsz, ten oosten het Zusterhuis in de Poten,
en ten westen de heerstraat of de vaart.
Zie regest 98.
Marge
1557
Pieter Egelszs weduwe en is gekomen van Geryt
den Autrum
1586
Adriaen Does
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de oostzijde.987
24-6-1536

12-7-1536

12-7-1536

16-9-1536

3-4-1537

TMD1082 Oostzijde Spui.988
[Regest 601] Marten Adriaensz en Anthonis Aertsz, schepenen van Den Haag,
oorkonden dat meester Pieter Bruynsz, priester, met zijn gekoren voogd Jan
Plumeon verklaarde namens de kinderen van zijn broer Bruyn Gerytsz te
hebben verkocht aan de Heilige Geest in Den Haag de rentebrief d.d. 12-91374.989
Zie regest 38.
[Regest 602] Maerten Adriaensz en Anthonis Aertsz, schepen van Den Haag,
oorkonden dat zij met hun medegezellen in de raad hebben toegepacht aan de
Heilige Geest in Den Haag een rente van 21 schelling 6 pening Hollands per
jaar, te betalen Allerheiligendag, zoals de andere rente waarvan de schepenbrief
spreekt waaruit deze rente als achtertallig is gepacht, terwijl zij deze rente
verzekerden op het huis en erf van Aechte Coppenollen aan de Plaats, genaamd
De Ster, belend ten westen Jan Heynricksz, ten oosten Cornelis van der
Bronckhorst, en ten noorden en zuiden de heerstraat.990
Zie regest 218.
TMD1166 Huis De Ster, Noordzijde Plaats.991
[Regest 603] Schepenen van Den Haag oorkonden dat zij met hun
medegezellen in rade hebben toegepacht aan de Heilige Geest in Den Haag een
rente van 3 schelling 11 penning Hollands, te betalen Sint Maartensmis, zoals
de andere rente waarvan de schepenbrief spreekt waaruit deze rente als
achterstallig is gepacht, terwijl zij deze rente verzekerden op het huis en erf van
Ghijs de metselaar in de Venestraat, belend ten zuiden en westen Huuch
Aertsz, ten noorden Vranck Claesz, en ten westen de heerstraat.
Zie regesten 143 en 225.
Marge
1542
Afgelost.992
TMD601 Westzijde Venestraat.993
[Regest 604] Schepenen van Den Haag oorkonden dat zij hebben toegepacht
aan de Heilige Geest van Den Haag een rente van 15 schelling 6 penning
Hollands per jaar, te betalen Allerheiligen, zoals de andere rente waarvan de
schepenbrief spreekt waaruit deze rente als achterstallig is gepacht, terwijl zij
deze rente verzekeren op het huis en erf van Dirck Aem de vleeshouwer in het
Westeinde, belend ten westen de pater van Sint Elizabeth, ten noorden en
oosten Sint Agnieten Zusterhuis, en ten zuiden de heerstraat.994
Zie regesten 241 en 450.
TMD455 Noordzijde Westeinde.995
[Regest 605] Cornelis Jansz, schout in de ban van Stompwijk, oorkondt met
Adriaen Steffensz en Cornelis Jansz dat Cornelis Cornelisz alias Kees
verklaarde schuldig te zijn aan Dirck Gerytsz alias Komistgen een rente van 12
pond groten Vlaams of 6 pond Hollands per jaar, te betalen Voorschoter en
Valkenburgher markt, gaande uit 2 morgen land in Tegelrebroeck in genoemde
ban, belend ten westen Cornelis Pietersz de Jon en genoemde Cornelis
Cornelisz, ten noorden de Goe, ten oosten Joachim Jansz en Jan Fransz, en ten
zuiden de Nieuweveenscheweg, terwijl hij deze rente ook verzekerde op deze 2
morgen en op nog 2 morgen te westen daarvan, belend ten oosten genoemde 2
morgen, ten noorden Cornelis Pietersz de Jon en genoemde Cornelis Cornelisz,
ten westen Claes Jansz Boon, en ten zuiden de Nieuweveenscheweg.996
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[Regest 606] Kors Pietersz van der Beeck en Hillebrant Aelbrechtsz,
schepenen van Den Haag oorkonden dat zij met hum medegezllen in de raad
hebben toegepacht aan de Heilige Geestmeesters in Den Haag, volgens zekere
verklaring d.d. 8-6-1537, een rente van 6 schelling 6 epnning Hollands per jaar,
te betalen Sint Catharinadag, zoals de andere rente waarvan de schepenrbief
spreekt waaruit deze rente als achterstalig is gepacht, terwijl zij deze rente
verzkeren op het huis en erf van Pieter Maertsz in de Vlamingstraat, belend ten
oosten het huis gekomen van Anthonie de Hyon, ten zuiden Nycasius
Anthonisz, en ten westen Pouwels Jacobsz boogmaker
Zie regest 341.
Marge
1557
Pieter Zegersz de vleeshouwer
1586
Seger Pietersz vleeshouwer.997
TMD706 Zuidzijde Vlamingstraat.998
[Regest 607] Kors Pietersz van der Beeck en Hillebrant Aelbrechtsz,
schepenen van Den Haag oorkonden dat zij met hun medegezellen in de raad
hebben toegepacht aan de Heilige Geestmeesters in Den Haag een rente van 12
schelling 6 penning Hollands, te betalen Meidag, zoals de anderen waarvan de
schepenbrief spreekt (zie regest 343) waaruit deze rente als achterstallig is
gepacht, terwijl zij deze rente verzekerden op het huis en erf van Heynrick
Matheusz in de Hoogstraat, belend ten noorden Vranck in De Bok, ten oosten
de beek, ten zuiden Sint Christoffel, en ten westen de heerstraat.
Zie regest 343.
Marge
1557
Luyt van den Bos
1586
Geessen Pietersz kousmaker
1613
Mr.Harman chrirurgijn
Dorso
z.d.
Op het huis In het Kindeke van Heynderick
Matheusz in de Hoogstraat.999
TMD15 Huis Het Kindeke, Oostzijde Hoogstraat.1000
[Regest 608] Schepenen van Monster certificeren dat zij toepachten aan
Maerten Adriaensz in Den Haag een lorente van 13½ scheling ½ penning per
haar, te betalen 6 maart, zoals omschreven in (regest 551).
Zie regesten 551 en 624.
Dorso
z.d.
Deze brief is Marten Adriaensz als rentmeester
van de Heilige Geest toegepacht.1001
[Regest 609] Nycasius Anthonisz van Flory en Jan Cornelisz Cammaker,
schepenen van Den Haag, oorkonden dat Dirick Jan Baerentsz, wonende te
Sassenheim, verklaarde te hebben verkocht aan Huych Aerntsz de rente
sprekende op de vijf grote steden van Holland, omschreven inde brief waardoor
deze is gestoken (regest 574).1002
Zie regesten 574 en 626.
[Regest 610] Kors Pietersz van der Beeck en Nicasius Anthonisz van Flory,
schepenen van Den Haag, oorkonden dat Oudtgaert Allertsz snijder verklaarde
te hebben verkocht aan Geryt Allertsz voor hem en zijn zusters, erfgenamen
van wijlen Allert Jansz en Maritgen Gerrytsdr, een losrente van 4 pond
Hollands, te betalen op Bamis, verzekerd op zijn huis en erf in de Venestraat,
belend ten zuiden en westen Jan Bertholomeesz schrijnwerker, ten noorden
Willem Pietersz Vermeren weduwe huis, en ten oosten de heerstraat. Deze
rente heeft genoemde Gerryt Allertsz op dit huis behouden daar hij hem
daarmede dato deze dit huis heeft verkocht.
Dorso
z.d.
Geryt Allerts.1003
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11-1-1539

11-1-1539js

29-7-1539

27-8-1539

278-1539

TMD??? Westzijde Venestraat. Ik kan dit huis niet nader lokaliseren ook niet
m.b.v. de TP1553.
[Regest 611] Jacob Jansz Boll verklaard te hebben verkocht aan de H.Geest in
Den Haag een rentebrief van 4 pond eeuwige rente per jaar, verzekerd op zijn
woning en landen, waar hij nu woont, gelegen in het Westambacht.1004
Zie regesten 12, 457 en 598.
Dit is Daal en Berg.
[Regest 612] Kors Pietersz van der Beeck en Huych Adriaensz van der Velde,
schepenen van Den Haag oorkonden dat Jan Aernt de wever, wonende op de
Geest, verklaarde te hebben verkocht aan de Heilige Geestmeesters in Den
Haag een losrente van 15 stuivers per jaar, te betalen Meidag, verzekerd op
zijn huis en erf op De Geest, belend ten westen en noorden de heerstraat, ten
oosten Pieter Jacobsz, en ten zuiden Cornelis Jansz van Rotterdam, en al belast
met een oudere rente van 2 pond Hollands.
Marge
1557
Claes de wolwever
z.d.
Ploen van Promelck
Dorso
z.d.
Op het huis van Jan Aernt de wever op de
Geest.1005
1006
TMD374? Zuidzijde Geest.
Met aarzeling, TMD374 heeft als
westbelending de Vleersteeg en als noordbelending de Geest. De namen in het
regest en die bij Ter Meer Derval komen echter niet overeen.
[Regest 613] Nicasius Anthonisz van Flory en Cornelis Cornelisz, schepenen
van Den Haag oorkonden dat Jacob Grebbertsz en Jan Clementsz, Jacob
Willemsz Ruyter en Dammas Heynricxsz van der Speck, Heilige kruismeesters
in Den Haag, verklaarden te hebben getransporteerd aan de Heilige Geest in
Den Haag het huis een erf omschreven in de brief waardoor deze is gestoken
(zie regest 301), dat hun voorgangers indertijd van de Heilige Geestmeesters
hadden gekocht.
Zie regest 301.1007
TMD GEEN, Zuidzijde De Zak.1008 Ter Meer Derval geeft hier onjuiste
lokaliseringen. Hij plaats namelijk de school aan de noordzijde van De Zak,
terwijl uit dit regest duidelijk blijkt dat de school aan de zuidzijde stond. Zie
ook regest 238 voor percelen aan de noordzijde van De Zak.
[Regest 614] Huych Adriaensz van der Velde en Cornelis Vredericxsz
lijndraaier, schepenen van Den Haag, oorkonden dat Neeltgen Symonsdr,
weduwe van Maertijn Adriaensz, in leven rentmeester van de Heilige Geest in
Den Haag, met haar voogd Adriaen Mathijsz verklaarde te hebben verkocht
aan de Heilige Geest in Den Haag de losrente brief waardoor deze is gestoken
[=zie regest 545], onder verband van haar huis en erf waar zij nu woont in het
zuideinde, belend ten zuiden Jan Cornelisz backer, ten westen Symon Jacob
Wiggersz, ten noorden Claes Ijsbrantsz, en ten oosten de heerstraat.
Zie regest 545.1009
[Regest 615] Huych Adriaensz van der Velde en Cornelis Vredericxsz
lijndraaier, schepenen van Den Haag, oorkonden dat Neeltgen Symonsdr
weduwe van Maerten Adriaensz -in leven rentmeester van de Heilige Geest in
Den Haag- met haar gekoren voogd Adriaen Mathijsz, verklaarde te hebben
verkocht aan de Heilige geest in Den Haag, een rente van 4 pond Hollands per
jaar, zoals omschreven in de brief waardoor deze is gestoken (zie regest 532),
verzekerd op haar huis en hofstede waarin zij nu woont in het Zuideinde van
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Den Haag, belend ten zuiden Jan Cornelisz bakker, ten westen Symon Jacob
Wiggersz, ten noorden Claes Ijsbrantsz, en ten oosten de heerstraat.1010
Zie regesten 47, 408 en 532.
TMD??? Westzijde Wagenstraat. Ik heb geen poging ondernomen dit perceel
nader te lokaliseren.
27-8-1539
[Regest 616] Huych Adriaensz van der velde en Cornelis Vredericxsz
lijndraaier, schepenen van Den Haag oorkonden dat Neeltgen Zymonsdr
weduwe van Maerten Adriaensz, in leven rentmeester van de Heilige Geest in
Den Haag, met haar gekoren voogd Adriaen Mathijsz, verklaarde te
transporteren aan de Heilige Geest in Den Haag een rente van 8 pond Hollands
per jaar, zoals omschreven in [regest 547], onder verband van haar huis en erf
waarin zij nu woont in het Zuideinde, belend [ten zuiden] Jan Cornelis de
bakker, ten westen Zymon Jacob Wiggersz, ten noorden Claes Ijsbrantsz, en
ten oosten de heerstraat.1011
Zie regest 547.
TMD??? Westzijde Wagenstraat. Ik heb geen poging ondernomen dit perceel
nader te lokaliseren.
26-9-1539
[Regest 617] Kors Pietersz van der Beeck en Huych Adriaensz van der Velde,
schepenen van Den Haag, oorkonden dat Jan Cornelisz alias Hans Crom
verklaarde het hebben verkocht aan Florys Meesz een losrente van 2 pond
Hollands per jaar, te betalen Allerheiligen, terwijl hij deze rente verzekerde op
zijn huis en erf in het Voorhout, belend ten noorden Neel de Bruyn, ten oosten
het Bos, ten zuiden Jorys Pietersz wever, en ten westen het Voorhout. Claes
Gerrytsz kuiper geeft vrijwaring onder verband van zijn huis en erf in het
Voorhout, belend ten noorden Kors Maertsz, ten oosten het Bos, ten zuiden Ael
Joppen, en ten westen het Voorhout.
Zie regesten 220 en 690.
Marge (1)
1562
Gheryt Aertsz de Vet metselaar
1586
Claes Maertsz timmerman
1613
Pieter Claesz timmerman
Marge (2)
1560
De weduwe van Hans Crom
1586
De weduwe van Claes Maertsz
1586
Claes Maertsz timmerman
1613
Pieter Claesz
Dorso
z.d.
Op het huis van Hans Crom in het Voorhout.1012
TMD1216 Oostzijde Voorhout (principaal) en TMD1228 Oostzijde Voorhout
(borg).1013
15-10-1540 [Regest 618] Dirck Symonsz, schout in het ambacht van Nieuweveen, oorkondt
met Maerten Pietersz en Jan diertsz als gezworenen dat Pieter Jansz Berkel
verklaarde te hebben verkocht aan Pieter Aryaensz 1 morgen land in het
ambacht van Zoeterwoude in Teilingerbroek, belend ten oosten Claes Jansz
Ben, ten zuiden de Zoeterwoudseweg, ten westen Jan Diertsz, en ten noorden
Symon Cornelisz, en al belast met een oudere losrente van 215 stuivers per
jaar. Als borgen traden op Claes Jansz Ben, Joechym Jansz en Jan Fransz, allen
buurlieden.1014
Vr.29-1-1541 [Regest 619] Notaris Joost Corninck geeft in copie testamentaire
beschikkingen van Hugo van Assendelft, priester, die zijn huis en erf in het
Westeinde waarin hij woonde tegenover de zusters van Sint Barbara deels aab
haar en deels aan de Heilige Geestarmen van Den Haag vermaakte. Dit huis
had hij op 27-2-1523 gekocht van Geryt Willemsz Deym in Den Haag, maar

Pagina 153 van 222 pagina’s
Dit document is afkomstig van www.hogenda.nl

Klik hier voor het totale register van Hogenda bronnen.

Regesten Heilige Geest

29-1-1541js

24-3-1541

om zijn broeder Barthout uit zijn boedel te houden toen op naam van zijn
zwager Lodewijk Treslong laten zetten, hoewel hij als wettige eigenaar de
koopbrief in zijn bezit had.
Ook vermaakte hij aan de zusters van Sint Barbara in het Westeinde zijn
losrentebrief groot 18 Rijns gulden, verschijnende 1 augustus en sprekende op
Haatlem, met 200 Rijns gulden achterstallige rente, op voorwaarde dat zij op
maandag en donderdag septima hora de mis zullen lezen met miserere en een
collecte en zijn jaargetijde houden (vigilie op 3 september en op 4 septmeber
de prime commendatio animarum en de zielmis voor hem en zijn ouders).
Deze verplichtingen zullen in een brief van het convent worden vastgelegd en
toevertrouwd aan de Heilige Geestmeesters, die daarmee zullen worden belast,
en dan tevens de bijbehorende inkomsten zullen genieten, als de zusters hierin
tekort mochten schieten. Ook bepaalde Hugo van assendelft wat de zusters van
Sint Barbara bij zijn begrafenis moesten doen.
Zijn landen in Jan Heynenweer in Assendelft, 13½ gaarden groot, had hij met
instemming van zijn zuster Yde van Assendelft met schepenbrief d.d. 1532 van
Asendelft aan de Heilige Geestarmen te Haarlem getransporteerd.1015
Zie regest 620.
[Regest 620] Kors Pietersz van der Beeck en meester Michiel Claesz,
schepenen van Den Haag, oorkonden dat broeder Govert Jansz proost, priores,
en subpriores van het convent van Sint Barbara verklaarden te hebben verkocht
aan de Heilige Geestmeester in Den Haag de helft van een huis en erf waarvan
de andere helft aan de Heilige Geestarmen behoort, hun testamentair vermaakt
door meester Hugo van Assendelft, in leven kanunnik op het Hof in Den Haag,
en omschreven in de testamentaire beschikking waardoor deze is gestoken,
belend ten westen vooraan Ael Koucken en de kenniptuin van de heer van
Assendelft, ten noorden Huych Jansz met zijn kenniptuin, ten oosten vooraan
genoemde Huych Jansz met huis en erf daaraan Claes Louwerijszs kamers,
daaraan een grote poort en uitgang behorende tot het verkochte huis, daaraan
nog 2 kamers gekomen van genoemde Van Assendelft in beheer bij zijn
executeurs testamentair, en daaraan Boel Jan de crepel in De Vleerboom, en ten
zuiden de heerstraat genaamd het Westeinde.1016
Zie regest 619.
TMD??? Noordzijde Westeinde. Vermoedelijk nabij TMD479. Ik denk dit
omdat gezien de vele oostbelendingen het gaat om een langgerekt noord-zuid
lopend perceel, evenwijdig aan de Vleersteeg.1017 De Vleerboom is TMD476
Westzijde Vleersteeg.1018
[Regest 621] Meester Aernt Huygesz en Dirick van Neck, schepenen van Den
Haag, oorkonden dat Aernt Jorysz van Schoonhoven verklaarde schuldig te
zijn aan jonkvrouwe Marie van Dorp, weduwe van Mr.Pieter van schiedam,
275 Carolus gulden wegens koop van een huis met erf en korenmolen te
Schipluiden onder het bedrijf van Maasland, waarvan 109 Carolus gulden
contant (50 aan genoemde Marie van Dorp, 48 aan Jorys Jansz timmerman en
11 aan Jan Jansz smid) plus 25 Car.Guld. aan genoemde Marie en de rest in
jaarlijkse termijnen van 50 car.guld., te betalen OLV Annunciatio, onder
verband van genoemde molen. Als borg trad op Jorys Aerntsz, de vader van
comparant.
Dorso
..-4-15..
Hierop onvangen door de jonkvrouwe van Dorp
50 Car.guld., daarin gerekend 13 Car.guld. die zij
Pieter van Nes heeft laten ontvangen op rekening
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24-5-1541

9-10-1541

29-12-1541

22-4-1542js

van hetgede dat hij haar had geleend, voor haar
verschoten en aan haar verdiend. Dit is geschiet
in presnetie van Philips de bode en Aechtgen
Jansdr, jonkwijf van de voors. jonkvrouw.
Aantekening in inventaris Zie decreten Hof van Holland (inv.nr.32640
nr.131 d.d. 16-1-1550js. Verkoop wegens hoge
ouderdom en geldgebrek. Het verkocht is belast
met twee renten tezamen groot 3 pond 2 schelling
6 penning groten Vlaams, onder andere aan:
- 3 pond aan Sint Aechten zusterhuis te Delft;
- 15 schelling groten Vlaams aan de
Minderbroeders te Delft.1019
[Regest 622] Kors Pietersz van der Beeck en Jan Willemsz van Dorp,
schepenen van Den Haag, oorkonden dat heer Florys van Wijngaerden Jacobsz,
ridder, verklaarde te hebben verkocht aan de Heilige Geestmeesters in Den
Haag de rentebrief groot 9 pond 7 schelling 6 penning Vlaams, sprekende op
de vijf grote steden van Holland, waardoor deze is gestoken.1020
Zie regest 572.
[Regest 623] Steven Meesz, wagenaar wonende in 'De Gulden Wagen' in Den
Haag, en Zyburch, weduwe van Pieter Jacobsz Teyndenhout, verklaren aan de
H.Geest in Den Haag verkocht te hebben een jaarlijkse losrente van 6 gulden,
verzekerd op het huis en erf van Steven Meesz in het Noordeinde, geheten 'De
Gulden Wagen', belend ten zuiden Jan Heynricxsz, timmerman, ten noorden
Hertoich de barbier, ten westen mr.Nicolaus Nicolai, en de tuin, en ten oosten
de Heerstraat en de Beek; en op de woning en het land waarop Zyburch woont
‘Teynden tHagehoud’ aan de zuidzijde, groot omtrent 45 morgen, belend ten
westen mijnheer van Assendelft, ten zuiden de Scheyding, ten oosten oude Jan
Dircxsz, en ten noorden Kors Pietersz van der Beeck.
Marge
1557
De woning Teyndenhout Lenaert Joosten.1021
TMD191 Huis De Gouden Wagen Westzijde Noordeinde. Dit huis komt niet
voor bij Ter Meer Derval.1022
Woning Teindenhout: Mariahoeve.1023
[Regest 624] Schepenen in het ambacht van Monster oorkonden dat zij
toegepacht hebben aan de Heilige Geest in Den Haag 10 hond land in
Monsterambacht, belend ten oosten meester Cornelis Bartoutsz, ten zuiden de
weduwe van Geryt Jansz Ouderogge met haar erven, ten westen het convent
van Rijnsburg, en ten noorden de banweg, wegens een losrente van 5 pond
Hollands en een aangehechte pachtbrief van 13½ schelling 1½ mijt, beide op
genoemd land verzekerd, mits de Heilige Geestmeesters dit land 8 jaar in huur
laten aan Jan Cornelisz. Verder hebben zij genoemde Heilige Geest nog
toegepacht een losrente van ½ pond Hollands per jaar, en een gepachte losrente
van ½ pond Hollands, beide toebehorend aan de getijdemeesters op
Scheveningen en verzekerd op genoemde 10 hond. Deze laatste 4½ pond
zullen de Heilige Geestmeesters jaarlijks moeten betalen.1024
Zie regesten 551 en 608.
[Regest 625] Cornelis Sandelijn, Dirck Cobel [van der Loo], Huych Adriaensz
goudsmid, kerkmeesters van de Sint Jacobskerk in Den Haag, quitteren Zegher
van Halveringen voor 100 gouden Car.guld. betaald door de kinderen van
Jacop Coppier en Margriete van Roen als aalmoes en koopsom voor een kapel
aan de zuidzijde van de kerk, genaamd het oude graft.
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20-9-1542

29-11-1543

16-1-1545js

16-1-1545

30-3-1545js

Dorso
z.d.
“Cappelle van toude heye graft”.1025
Zie regesten 725 en E-14.
[Regest 626] Meester Aernt Huygensz en Michiel Loufsz, schepenen van Den
Haag, oorkonden dat Huych Aerntsz, onze inwonende buurman van Den Haag,
verklaarde te hebben verkocht aan de Heilige Geestarmen in Den Haag de
jaarlijkse losrente, groot 6 pond 5 schelling Vlaams, vermeld in de brieven
waardoor deze is gestoken.1026
Zie regesten 574 en 609.
[Regest 627] Kors Pietersz van der Beeck en Huych Adriaensz van der Vlede,
schepenen van Den Haag, oorkonden dat Pieter Mneesz wolwever, verklaarde
te hebben verkocht aan Joost Ghsijbrechtsz linnenwever een losrente van 10
schelling Hollands per jaar, te betalen Meidag, verzekerd op zijn huis en erf
aan de westzijde van de Volderslaan, belend ten zuiden Quirijn compt soppen,
ten noorden Lambrecht Mullinck huys, ten westen Geryt van Rennoy, en ten
oosten de laan.
Marge
..-6-1572
10 schelling op het huis van Pieter Meeusz
wolwever op de Volderslaan, aan de Heilige
Geestarmen vermaakt door Pietertgen
Robbrechtsdr in haar testament
Dorso
z.d.
De rente is door Pietertgen Robbrechtsdr,
commensaal in het Sacramentsgasthuis, in haar
testament d.d.1542 vermaakt aan de Heilige
Geestarmen. Zij stierf op 21-6-1571.1027
TMD910 Westzijde Voldersgracht.1028
[Regest 628] Huych Adriaensz van der Velde en Jacob Willemsz van Dorp,
schepenen van Den Haag, oorkonden dat broeder Hubreecht Bijl als pastoor
van Den Haag en de memorieheren broeder Hubrecht Bijl, heer Jan Govertsz
(meesters), Diric Bacsteen, Herman Adriaensz en Cornelis Jacobsz
(beheerders) verklaarden op 4-12-1542 aan de Heilige Geestarmen in Den
Haag te hebben verkocht de 2 morgen land die zij met de Heilige Geest
gemeen hadden in Escamp en die tot dusver in gebruik waren bij Pieter
Dirixsz, belend ten oosten de middelwatering, ten westen genoemde Heilige
Geest, ten noorden genoemde Pieter Dircxsz, en ten zuiden het kerkeland van
Eikenduinen.1029
[Regest 629] Schout en schepenen van Den Haag oorkonden dat Aerent
Dircxsz myenteman verklaarde op 4-7-1543 van Nicasius Anthonisz van Flory,
Cornelis Vredericxsz, meester Aerent Huygesz en Joost Jacobsz goudsmid,
Heilige Geestmeesters in Den Haag, in erfhuur te hebben ontvangen een stuk
land groot omtrent 2 morgen 21 roeden 6 duim, laatst in gebruik bij Pieter
Dircxsz te Eikenduinen, voor 9 pond Hollands te betalen Lamberti of voor
Lichtmis, verbetering van het land en bij verkoop voorrang aangenoemde
Heilige Geestmeesters, terwijleen eventueel op eigen kosten gemaakte
vogeldrift zijn eigendom blijft. Het land is belend ten oosten de
middelwatering, ten westen de genoemde Heilige Geest, ten noorden
genoemde Pieter Dircxsz, en ten zuiden het kerken land van Eikenduinen
Marge
1557
Aernt Diricxsz
1586
De weduwe van Jan Claesz Hogewerff.1030
[Regest 630] Vincent van Lubbesteyn, baljuw en schout van Den Haag,
Cornelis Jansz van Montphoort, Huych Adriaensz van der Velden, Cornelis
van Aecken, Dirck van Neck, Jacob Splinter en Jacob Willemsz van Dorp,
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14-5-1545

1-9-1545

schepenen van Den Haag, oorkonden dat Mr.Vranck Boot, advocaat voor het
Hof van Holland, Cornelis van Aecken, Cornelis Vredericxsz en Joost Jacobsz,
Heilige Geestmeesters in de Sint Jacobskerk in Den Haag, verklaarden met
toestemming van baljuw en schepenen te zijn overeen gekomen met Jeroen
Cornelisz en zijn vrouw Machtelt Michielsdr dat de Heilige Geestmeesters,
hoewel daarin niet gekend, ratificeren de verkoop door genoemd echtpaar van
een woning te Walichsdorp in het ambacht van Wassenaar, omschreven in de
geïnsereerde acte d.d.7-1-1474 (zie regest 466) aan nu wijlen Marycken
Jacobsdr, weduwe van Jorys Dircxsz in De Engel in Den Haag; dat echter de
daarop staande en de Heilige Geest toekomende rente van 25 pond 5 schelling
per jaar eeuwig is en onlosbaar zal blijven en genoemde Jeroen aan de Heilige
Geest 100 pond Hollands zal betalen.
Zie regest 466.
Marge
1557
De kinderen in De Engel
z.d.
Afgelost.1031
[Regest 631] Huych Adriaensz van der Velde en Cornelis Jansz van
Monphoert, schepenen van Den Haag, oorkonden dat Margrieta Colijnsdr van
Maelen, weduwe van Claes Ruyter, met haar gekoren voogd Korstijn Pietersz
van der Beeck verklaarde te hebben verkocht aan de Heilige Geest in Den
Haag het huis en erf waarin zijn woont, uitgezonderd de inboedel, in de
Torenstraat, belend ten oosten de heerstraat, ten zuiden Maritgen Pietersdr, ten
westen en noorden heer Wolffart van der Cappelle, en belast met de
hofpenning. Dit op voorwaarde dat zij het huis levenslang zal bewonen en
Heilige Geestmeesters zullen haar geven maandelijks 5 schelling groot Vlaams
en jaarlijks 500 bustakken of 15 stuivers en eventueel nog een last beste turf.
Bovendien zullen de Heilige Geestmeesters een muur tussen haar huis en dat
van genoemde Maritgen Pietersdr vermaken en een zolder maken, benevens
het onderhoud van het huis betalen. Dit verzekerden de Heilige Geestmeesters
Mr.Vranck Boot advocaat, Cornelis Cornelisz van Aecken, Cornelis
Vredericxsz lijndraaier en Joest Jacobsz goudsmid op de goederen van de
Heilige Geest.1032
TMD426 Westzijde Torenstraat. De lokalisering volgt uit een vergelijking van
de gegevens uit de TP1543 f.13v, TP1553 f.16v en het gestelde bij Ter Meer
Derval.1033
[Regest 632] Cornelis Jansz van Montphoert en Jacob Splinter, schepenen van
Den Haag, oorkonden dat Aechgen Dircxs weduwe van Dirck Gerrytsz
lakenkoper als haar gekoren voogd [sic!] verklaarde te hebben getransporteerd
aan de Heilige Geest in Den Haag een huis en erf in het Voorhout dat
kortelings weer zal worden opgetimmerd, belend ten oosten het bos, ten zuiden
Andries Vrysz linnenwever, ten westen het Voorhout, en ten noorden Maritgen
Soeten, weduwe van Huych Dircxsz houtzager alias Ouwerogghen. Genoemde
Aechgen zal levenslang met haar beide zonen Boudewijn en Aerent en haar
dochter Aechtgen het huis bezitten en daarna zal het belast met een rente van
20 stuivers per jaar aan de Heilige Geest komen.
Marge
1-2-1510
Het huis is verkocht aan Maritgen Centen
Dorso
z.d.
Eigendom van Aechgen Bouwens huis in het
Voorhout.1034
TMD1219? Oostzijde Voorhout.1035 Lokalisering met twijfel, TMD1219 is is
bij Ter Meer Derval het enige huis aan de oostzijde van het Voorhout dat
eigendom was van de Heilige Geest.
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[Regest 633] Karel, Rooms Keizer enz., oorkondt dat hij, wegens aflossing van
de stad Antwerpen opgenomen som van 200.000 Car.Gulden zijn domeinen
van Holland met 64.000 Car.Guld. bezwarende, heeft verkocht, tegen betaling
van 384 Car.Guld., aan de weeskinderen van Jacob Coppier een losrente van
24 Car.Guld. per jaar, te betalen 9 augustus, terwijl hij deze rente verzekerde
op de tol van de Gouwe en op alle domeinen in Noordholland.1036
Zie regesten 492, 493, 548, 571, 578, 634, 639, 691, 692 en 693.
[Regest 634] Henry Stercke, raad tresorier van de orde en ontvanger-generaal
van keizer Karel V, quitteert de weeskinderen van Jacob Coppier voor 384
Car.Guld. als koopsom van een aan hen verkochte rente van 24 Car.Guld. per
jaar, verzekerd op de tol van de Gouwe en de domeinen van Noordholland.1037
Zie regesten 492, 493, 548, 571, 578, 633, 639, 691, 692 en 693.
[Regest 635] Kors Pietersz van der Beeck en meester Aernt Hugensz,
schepenen van Den Haag, oorkonden dat Huych Jansz glasmaker verklaarde te
hebben verkocht aan Gherryt Allertsz lakenkoper een losrente van 3 Car.guld.,
te betalen 18 maart, verzekerd op zijn huis en erf waarin hij nu woont aan de
oostzijde van de Venestraat, belend ten noorden het huis van genoemde Gerryt
Allertsz, ten zuiden Jan Hertochsz bakker, en ten oosten en westen de
heerstraat.1038
TMD581 Oostzijde Venestraat. Deze lokalisering is gebaseerd op een
vergelijking van TP1553 f.14v en het gestelde bij Ter Meer Derval, alwaar op
basis van het Hofboek van 1561 een Huych Jorisz glasmaker op dit perceel
wordt geplaatst.1039
[Regest 636] Louweris Willemsz, schout in de ban van Stompwijk, oorkondt
dat Dirck Gerrytsz en Jan Heynricksz als geburen dat Wouter Pietersz, onze
buurman, zijn borgen Pieter Aergensz, Pieter Cornelisz, Gerrit Dircksz en
Symon Cornelisz alias Broetjonck, borgen krachtens een door Symon Dircksz
verleden bezegelde rentebrief groot 7½ pond groot Vlaams, vrijwaring
beloofde onder verband van 1 morgen land in de ban van Stompwijk, belnd ten
westen Costverloren, ten oosten Dirck Dircksz, en strekkende noordwaarts van
het land van Symon Dircksz tot het land van de vrouwe van Rijnsburg.1040
[Regest 637] Kors Pietersz van der Beeck en Cornelis Cornelisz van Aecken,
schepenen van Den Haag, oorkonden dat meester Andries van Coolhem
verklaarde te hebben verkocht aan Gerryt Allertsz een losrente van 6 Car.guld.
per jaar, te betalen 8 julie, verzekerd op zijn huis en erf in Den Haag, belend
ten oosten Claes Doesz, ten westen meester Christiaan de Waert advocaat, ten
noorden de heerstraat, en ten zuiden genoemde meester Christiaen, en al belast
met een oudere rent van 6 gulden per jaar. Als borg trad op Jacob Zybrantsz
bakker onder verband van zijn huis en erf in Den Haag, belend ten oosten
Aechte Jacobsdr van der Wyele, weduwe van Thielman Gerrytsz, ten westen
het verbrande erf van Neel tinnegieters, en ten noorden de Korenmarkt of
heerstraat.1041
Principaal
TMD545 Zuidzijde Kerkhof.1042
Borg
TMD548/TMD549 Zuidzijde Korenmarkt, nu Groenmarkt.
Jacob Zybrantsz betaalde in 1560 voor beide percelen de
hofhuur.1043
[Regest 638] Kors Pietersz van der Beeck en Mr.Arent Huygesz, schepenen
van Den Haag, oorkonden dat Adriaen Gerytsz, buurman in Den Haag,
verklaarde te hebben verkocht aan Geryt Allartsz lakenkoper een losrente van 8
gouden Car.guld. per jaar, te betalen 17 juli, verzekerd op 4½ morgen weiland
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in de ban van Den Haag, belend ten westen het land van meester Jan van
Ouwen en Willem Daniëlsz, ten oosten het land van het Sint Nicolaasgasthuis,
ten zuiden de watering en ten noorden de laan of heerweg zulks genaamd. Als
borg trad op Jacob Zybrantsz bakker onder verband van zijn huis en erf in Den
Haag, belend ten oosten Aechte Jacobsdr van der Wyele, weduwe van
Thielman Gerrytsz, ten zuiden Wouter de snijder, ten westen het verbrande erf
van Neel tinnegieters, en ten noorden de heerstraat.1044
Borg
TMD548/TMD549 Zuidzijde Korenmarkt, nu Groenmarkt.
Jacob Zybrantsz betaalde in 1560 voor beide percelen de
hofhuur.1045
[Regest 639] Jan van Renesse, ridder, heer van Elderen enz., oorkondt dat hij
aan de kinderen van wijlen Jacob Coppier heeft verkocht een rente van 37 pond
10 schelling, hem aanbestorven van zijn vader Frederick van Renesse,
sprekende op de 5 steden van Holland volgens de brief d.d. 11-7-1528 (zie
regest 571), te betalen Sint Jan Midzomer, onder verband van zijn goed.1046
Zie regesten 492, 493, 548, 571, 578, 633, 634, 691, 692 en 693.
[Regest 640] Kors Pietersz van der Beeck en Jan Clementsz, schepenen van
Den Haag, oorkonden dat Cornelis Jansz verklaarde te hebben verkocht aan
Lijsbeth Andriesdr een rente van 2 pond Hollands per jaar, te betalen Sint
Maria Magdalena, verzekerd op zijn huis en erf op de Geest, belend ten oosten
Willem Cornelisz, ten zuiden Sint Agnieten zusterhuis, ten westen Willem
Pietersz, en ten noorden de heerstraat.
Zie regest 740
Bovenaan
z.d.
Op het huis van Pieter Meeusz op de Geest
Marge
1587
Dirick Cornelis snijder.1047
1048
TMD356 Zuidzijde Geest.
[Regest 641] Notaris Johannes Wolf geeft copie van de door notaris George
Vallichkenburgh vervaardigde copie van de volgende actes:
- d.d. 5-2-1420 (regest 156), waarin geïnsereerd de acte d.d. 6-9-1419 (regest
163)
- d.d. 8-2-1420 (regest 164)
- d.d. 23-8-1421 (regest 174), waarin geïnsereerd de de actes d.d. 4-11-1420
(regest 166), d.d. 6-8-1421 (regest 172), d.d. 15-8-1421 (regest 173) en d.d.
31-8-1421 (regest 175).
Zie regesten 129, 156, 159, 163, 164, 166, 172, 173, 174 en 175.
[Regest 642] Louwerijs Willemsz, schout in de ban van Stompwijk, oorkondt
met Adriaen Lourisz en Cornelis Cornelisz als geburen dat Marritgen Pietersdr,
weduwe van Heynrick Pietersz met haar oudste zoon Cornelis Jansz als haar
gekoren voogd en met toestemming van haar andere zonen Pieter Jansz en Dijn
Jansz verklaarde te hebben verkocht aan Gerrit Allertsz lakenkoper in Den
Haag een losrente van 1½ gouden Car.guld. per jaar, te betalen 20 april,
verzekerd op 3 morgen land in Tedingerbroek, belend ten noorden de ghoe, ten
oosten Aelbrecht Aertsz, ten zuiden Willem Cop Aem, en ten westen Neel
Dirck Balesz.
Tevens verklaarde genoemde Marritge schuldig te zijn aan Allert Jansz
lakenkoper een losrente van 1½ Car.guld. per jaar volgens akte van
condemnatie d.d.5-9-1527 van het Hof van Holland en verzekerde deze op
genoemde 3 morgen land, daar zij haar huis in Voorburg, waarop deze rente
oorspronkelijk rustte, onbelast heeft verkocht. Als borgen traden op genoemde
Cornelis Jansz en Pieter Jansz.1049
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[Regest 643] Schepenen van Monster oorkonden dat Adriaen Cornelisz alias
Puyr, wonende te Monster, verklaarde te hebben verkocht aan Jan Foublet een
erfelijke losrente van 9 car.guld., te betalen 8 juli, verzekerd op zijn huis,
schuur, berg en geoomte met 18 morgen land in het ambacht van Monster bij
Loosduinen, belend ten noorden de erfgenamen van juffrouw Pieters, ten
oosten Jan Dircksz, ten zuiden de vrouwe van Loosduinen, en ten westen Pieter
Dircksz, en al belastmet een oudere rente van 7 pond 15 schelling die
genoemde vrouwe van Loosduinen daarop sprekende heeft.
Dorso
z.d.
Adriaen Cornelisz alias Puyr.1050
Zie regest 741.
[Regest 644] Anthoenis Aertsz en meester Michiel Claesz, schepenen van Den
Haag oorkonden dat Yeff Jacobsdr, uitdraagster en wonende in het Zuideinde,
met haar gekoren voogd verklaarde te hebben verkocht aan de heilige
Geestmeesters in Den Haag een rente van 3 carolus gulden per jaar, te betalen
op 3 november, verzekerd op haar huis en erf waar zij nu woont in het
Zuideinde, belend ten zuiden Claes Pietersz, ten westen Adriaen Bouwensz,
ten noorden Heynrick Jansz houtzager, en ten oosten de heerstraat, en al belast
met een oudere rente van 30 stuivers. Als borg trad op Neeltgen Zymonsdr,
weduwe van Maertijn Adriaensz, met haar zoon Dirick Maertijnsz als haar
gekoren voogd, onder verband van haar huis en erf in het zuideinde, belend ten
zuiden Lenert Maertijnsz kuiper, ten westen Willem Cornelisz, ten noorden
Jacob Jansz, en ten oosten de heerstraat. Ook voornoemde Dirick verbindt zijn
goederen.
Zie regest 275.
Marge
1557
Ghijsbrecht de Bootere wever
Cornelis Cornelisz pastoortje
..-5-1568
De rente is afgelost en opnieuw belegd op Vranck
Adriaensz tot Pijnacker.1051
[Regest 645] Adryaen Willemsz, schout in het ambacht van Zoetermeer,
oorkondt met Jacob Willemsz en Pieter Cornelisz Ploger als geburen dat
Lijsbet, weduwe van Jan Symonsz, wonende te delft, met Smon Jansz, haar
zoon en gekoren voogd, verklaarde te hebben verkocht aan Pieter adryaensz en
Adryaen Huybrechtsz 2 morgen land in Roeleveen in genoemd ambacht,
strekkende van de veenkant tot het scheid, belend ten noorden Feys Roestesz,
en ten zuiden genoemde Lijsbet. Als borgen traden op Symon Jansz en Jorys
Fransz, beide wonende te Delft.1052
[Regest 646] De erfgenamen van Mr.Jacob Pijnsz en Gerrit Claes Corssdr, met
name:
- Geertruyt de Heuter, weduwe van Mr.Willem Pijnsz met haar zwager en
gekoren voogd Mr.Dammas Vincentsz;
- Pieter Pijnsz voor zich en als medevoogd over de kinderen van Mr.Jan de
Heuter;
- Jan Pijnsz, Dirck Pijnsz en Aelbrecht Pijnsz, ieder voor zich;
- Jacob de Jonge ex nomine uxoris;
- Hadewij Pijnsdr met haar gekoren voogd Mr.Cornelis de Jonge, verklaren
Dirck van Teylingen, hun neef en rentmeesters te machtigen om voor
schepenen van Alkmaar t.b.v. de Heilige Geestmeesters van de kerk in Den
Haag te vestigen een losrente van 4 pond groot Vlaams per jaar, te betalen
Kerstavond, verzekerd op de erfpacht groot 222 pond 2 schelling die
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genoemde erfgenamen jaarlijks wegens de quakelbrug bij Alkmaar van de
ingelanden van Egmond en Bergermeren ontvangen.1053
Zie regesten 648 en 676.
[Regest 647] Kors Pietersz van der Beeck en Cornelis van Aicken, schepenen
van Den Haag, oorkonden dat Harman Huygesz, Michiel Willemsz en Frans
Jacobsz, kapelmeesters van Sint Anthoniskapel op de Geest, verklaarden met
consent van baljuw, schout en gerechte van Den Haag te hebben verkocht aan
de bezitters van de vicarie op 7-9-1520 (regest 565) door wijlen Lijsbeth
Heynricsdr van Coelen op het Heilige Geestaltaar in de parochiekerk van Den
Haag gesticht, waarvan de pastoor en de Heilige Geestmeesters collators zijn,
een jaarlijkse losrente van 11 carolus gulden 5 stuivers, te betalen op 7 juli en
losbaar met de penning 16, terwijl zij deze rente verzekeren op de kapel van
Sint Anthonis met 2 kamers daarbij, belast met een oudere rente van 2 pond
Hollands; en verder nog op 6 andere kamers en erven in de Vleersteeg, belend
ten zuiden huis en erf van Joost Aertsz crumelaer, ten westen tuinen en erf van
het sieckhuys van Den Haag, en ten noorden en oosten de heerweg, belast met
een oudere rente van achtenhalve stuivers; en bovendien nog op 3 andere
kamers aan de noordzijde van genoemde kapel, belend ten zuiden de heerweg,
ten westen Hillegom, weduwe van Jan Diricsz opten ashoop, ten noorden de
pastoorswarande, en ten oosten Cornelis Aertsz lijndrayer, belast met een
oudere rente van 1 philippus gulden.1054
Zie regesten 565, 567, 649, 661, 672 en 713.
TMD375 Sint Anthoniskapel.1055
TMD471 Westzijde Vleersteeg.1056
TMD399??? Noordzijde Geest.1057 Met heel veel aarzeling. Ik identificeer de 3
kamers genoemd in deze akte met TMD399 omdat dat perceel ook 3 kamers
omvatte.
[Regest 648] Jacop Willemsz en Jacop Jacopsz, schepenen van Alkmaar,
oorkonden dat Dierick van Teylingen rentmeester, krachtens de procuratie van
de gemene erfgenamen van Mr.Jacob Pijnsz en Geryt Claes Corsdr, waardoor
deze is gestoken, verklaarde voor de Heilige Geestmeesters van de kerk in Den
Haag te vestigen een losrente van 4 pond groot Vlaams per jaar, te betalen
Kerstavond, verzekerd op de erfpacht groot 222 pond 2 schelling die genoemde
erfgenamen jaarlijks wegens de quakelbrug bij Alkmaar van de ingelanden van
Egmond en Bergermeren ontvangen.1058
Zie regesten 646 en 676.
[Regest 649] Vranck Boot, Cornelis Fredericsz, Michiel Loef en Joost Jacobsz,
Heilige Geestmeesters in Den Haag, oorkonden dat zij als collators van de d.d.
7-9-1520 (regest 565) door wijlen Lijsbeth Heynricxsdr van Coelen gestichte
vicarie, ontvangen hebben van de pater van het Sint Elizabethconvent in Den
Haag 3 schepenbrieven, met de verkoop van zekere in de genoemde fundatie
vermelde stukken land gekocht door genoemde pater, heer Jan Govertsz en
heer Cornelis Jacobsz als executeurs testamentair van genoemde Lijsbeth
volgens sententie van de Grote Raad van Mechelen d.d. 24-2-1548 ten
voordele van genoemd convent. Deze drie brieven zijn de volgende:
- een jaarlijkse losrente van 15 carolus gulden, te betalen op Lamberti en
losbaar met de penning 16. sprekende op Pieter Claesz te ’s Gravenzande,
met schepenbrief d.d. 3-1-1549 van Wouter Jansz, Franck Jansz en Ariaen
Mathijsz in Zandambacht. Deze rente = de 20 pond Hollands in de fundatie
verzekerd op 4 morgen land in ’s Gravenzande;
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- een jaarlijkse losrente van 10 carolus gulden, te betalen op Lamberti en
losbaar met de penning 16, sprekende op Pieter Meeusz woonende in de
Lier, met schepenbrief d.d. 10-2-1549 van schepenen van het ambacht van
Maasland. Deze rente = de 10 rijns gulden in de fundatie, verzekerd op het
land in het ambacht van Maasland;
- een jaarlijkse losrente van 11 carolus gulden 5 stuivers, te betalen op 7 juli
en losbaar met de penning 16, sprekende op de kapel van Sint Anthonis op
de Geest met zekere bijbehorende kamers, met schepenbrief d.d. 6-7-1549
(regest 647) van Kors Pietersz van der Beeck en Cornelis van Aicken,
schepenen van Den Haag. Deze rente = de 15 pond Hollands in de fundatie
verzekerd op het land te Ouderschie en door de koper van het land d.d. 18-61549 gelost en herbelegd.1059
Zie regesten 565, 567, 647, 661, 672 en 713.
[Regest 650] Adriaen Vrancksz, baljuw en schout van De Lier, oorkondt met
Jacop Pietersz en Gerit Pietersz als gezworenen dat Ansem Adriaensz,
wonende in het ambacht van Naaldwijk, als vierde nazaat van Joris Jansz alias
Moerskint verklaarde dat genoemde Joris anno 1501 aan de Heilige
Geestmeesters in Den Haag heeft verkocht 2 morgen land in het ambacht van
De Lier, belend ten westen Jan Apersz, brouwer en burgemeester van Delft, ten
noorden de Lierweg, ten oosten Ghoris Cornelisz, ten zuiden Ermgaert Henrick
Jansz weduwe te Delft in de Houtthuyn, terwijl Ansem deze verkoop
verzekerde op 3 morgen land in Lierambacht, elke morgen belast met 4
achtendelen tarwe en 4 negen doeytsen, in een kamp van 7 morgen, belend ten
oosten Joris Corneliszlaan, ten zuiden de Vliet, ten westen een laan waarop
men met de wagen op en neer gaat, en ten noorden de Lierweg.1060
Zie regest 651.
[Regest 651] Cornelis Heynricxsz en Jan Huyghesz, gezworenen van het
gerecht te Naaldwijk, oorkonden dat Ansem Adriaensz als vierde nazaat van
Joris Jansz alias Moerskint verklaarde dat genoemde Joris anno 1501 aan de
Heilige Geestmeesters in Den Haag heeft verkocht 4 morgen land in 2 percelen
in het ambacht van Naaldwijk, gelegen als volgt:
- 2 morgen in een kamp van 7 morgen, waarvan Sint Katerijnen gasthuis te
Leiden 2 morgen bezit, het klooster te Rijnsburg 2 morgen en meester
Cornelis de Jonge 1 morgen, belend in het geheel ten zuiden de Lierweg, ten
westen de woning van genoemde Ansem Adriaensz, ten oosten het klooster
van Rijnsburg, en ten noorden het land dat Willem Corssen in bruikwaar
heeft;
- 2 morgen, belend ten noorden genoemde Willem Korssen, ten westen …,
ten zuiden de Lierweg, ten oosten de woning van genoemde Ansem.
Deze 4 morgen verzekerde Ansem op zijn huis, bergen, bomen, schuur en
boomgaarden, ongeveer 1 morgen groot, belend ten oosten genoemde kamp
van 7 morgen, ten noorden het land dat Willem Corsen in bruikwaar heeft, ten
westen genoemde 2 morgen teelland van de Heilige Geest, en ten zuiden de
Lierweg. Bezegeld door meester Jan van Henquesloet, baljuw en schout van
Naaldwijk.1061
Zie regest 650.
[Regest 652] Claes Dircksz, wonende in de ban van Nootdorp, verklaart
verkocht te hebben aan Pieter Aergensz en Aergen Hubrechsz 7 hond land in
Vrouweveen in de ban van Stompwijk, belend ten westen en noorden Dirck
Dircksz en consorten, ten oosten Cornelis Hubrechsz, ten zuiden Pieter

Pagina 162 van 222 pagina’s
Dit document is afkomstig van www.hogenda.nl

Klik hier voor het totale register van Hogenda bronnen.

Regesten Heilige Geest

30-8-1550

1-11-1550

14-2-1551js

10-5-1551

Aergensz en Claes Jacopsz. Tevens verklaart hij dat hij in het land van
Hubrecht Adewijnsz een akkertje te hebben dat hij van Gerrit Dirksz heeft
gekocht. Als getuigen treden op Dirk Hubrechsz en Adriaen Dircksz Coster.1062
[Regest 653] Schout en schepenen van Den Haag oorkonden dat zij, op
verzoek van de Heilige Geestarmen in Den Haag en andere crediteuren van
Pieter Cornelisz vrou Moirs kint, en na voorafgaande pachtingen, geboden en
subhastatiën hebben verkocht aan genoemde Heilige Geestmeesters het huis en
erf van genoemde Pieter op de Voldersgracht genaamd ‘In de Blinde Wereld’,
belend ten oosten en zuiden het huis van Aernt Jansz ‘In de Pauw’ en Jan
Dirircxsz kuiper, ten westen Michiel Willemsz drapenier, en ten noorden de
heerstraat met de Voldersgracht. Het huis en erf is belast met 1 pond Hollands
toekomende de oude vrouwen in Delft, met een gepachte rente van 6 schelling
6 penning Hollands, een eeuwige rente van 1 pond Hollands, een gepachte
rente van 18 schelling 6 penning genoemde Heilige Geest toekomende.
Betaling met een schepenschuldbrief groot 70 Car.guld., die de Heilige
Geestmeesters hebben gepasseerd.
Zie regest 348.
Dorso
z.d.
Zuideinde.1063
TMD978 Huis In de Blinde Wereld, Zuidzijde Gedempte Gracht.1064
TMD121 Huis de Pauw, Noordzijde Plaats c.q. Oostzijde Noordeinde.1065
[Regest 654] Jannitgen Pieter Wulbrantszs weduwe met Luyt Wolvairtsz haar
gekoren voogd, Jaep Willemsz en Domen Jansz, Pieter Cornelisz Ploger, Dirc
Jacopsz en Aerchen Hubrechsz geven consent aan hun zwager Pieter
Aerchensz om een kast te hebben in het huis waarin Aerchen Hubrechsz coman
zal wonen en die daar zal blijven staan zolang genoemde Jannitgen nog daarin
woont. Als getuigen treden op Huych Hubrechsz en Aeriaen Dircksz
Coster.1066
TMD??? In Den Haag? In ieder geval niet TMD1075 Oostzijde Spui.1067 In de
TP 1553 (4e kwartier f.1) zat een meester Pieter Wollebrantsz op dit perceel.
Deze zal identiek zijn met een Mr.Pieter Wolbrantsz, kannunik in de kapel op
het Hof in Den Haag, die eind 1566 nog procedeerde.1068 Jannitgen kan
onmogelijk al in 1550 weduwe zijn geweest van de kanunnik. Haar man was
dus een ander.
[Regest 655] Huych Adriaensz van der Velde en Cornelis van Aecken,
schepenen van Den Haag oorkonden dat Marie Adriaensdr van Hogesteyn,
weduwe van Michiel Ruysee met haar zwager en gekoren voogd Willem
Jacobsz verklaarde tezamen te hebben verkocht aan Willem Pietersz van Cryep
de rente brief waardoor deze is gestoken (regest 591), sprekende op Aernt
Adriaensz schrijnwerker, buurman van Den Haag, terwijl genoemde Marie
deze rente verzekerde op het huis een erf waarin zij nu woont in de
Nieuwestraat over het Stadhuis, belend ten noorden Jan Heynricxsz Sluysgen,
ten oosten Anthonis Nycasiusz van Flory, ten zuiden Christiaen Jansz
schoenmaker, en ten westen de heerstraat.1069
Zie regesten 591 en 701.
TMD611 Oostzijde Nieuwstraat.1070
[Regest 656] Schepenen van Monster oorkonden dat Jacob Ziersz verklaarde te
hebben verkocht aan Evert Duesse, wonende in het Westeinde, een rente van 3
car.guld. per jaar, te betalen meidag, verzekerd op zijn woning, huis, schuur,
berg en geboomte waarin hij nu woont met nog 4 morgen land in
Monsterambacht, belend ten westen Pieter Dircksz, ten noorden mijn vrouwe
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28-6-1551

26-10-1551

25-11-1551

23-12-1551

van Loosduinen, ten zuiden Jasper Cornelisz, en ten oosten Ariaen Cornelsiz.
Al belast met een eeuwige rente van 2 pond groot per jaar en een losrente van 1
pond groot per jaar. Als borgen treden op Zier Ziersz, broer van genoemde
Jacob en wonende in het Westeinde, en Lenert Pietersz en Olivier Pietersz,
beide wonende in Haagambacht.
Zie regest 680.
Marge
1557
Jacob Zyersz tot Monster
1586
Maritgen Jansdr weduwe
Dorso
z.d.
Rente van 3 pond geschonken door Evert
Doesz.1071
[Regest 657] Notaris Cornelis de Cappella instrumenteert dat Henrick
Woutersz en zijn echtgenote Cornelia Diricksdr van Dordrecht bij testament
hun enige zoon Wouter Heynricksz zijn kindsgedeelte toewijzen en indien deze
zonder wettige erfgenam zou sterven, zou de langstlevende van hun beiden in
elk geval alles erven. Terwijl als de zoon bleef leven de hertrouwde partij
binnen 14 dagen tot boedelscheiding zou moeten overgaan. Als getuigen traden
op Jacob Beyersz en Thomas Jansz.
Dorso
z.d.
Testament van Heyndrick Woutersz bontwerker
en zijn huisvrouw alhier in Den Haag.1072
Zie regest 742 en E-3.
[Regest 658] Adriaen Claesz, schout in de ban van Nootdorp, oorkondt dat
Simon Corneliz en Claes Dircksz als gezworenen dat Heyndrick Gorisz, onze
buurman, verklaarde te hebben verkocht aan Cornelis Jansz een losrente van
1½ pond Hollands per jaar, te betalen Sint Jacobsdag in de zomer, verzekerd op
zijn huis waarin hij nu woont in de ban van Nootdorp, belend ten noorden de
weg, ten oosten Huych Hubrechtsz, ten zuiden de watering, en ten westen
Blaserus Ijsbrantsz. Het huis mag alleen worden verkocht als de rente is
afgelost.
Dorso
z.d.
Deze brief behoort toe aan Willem Pietersz
“Die den brief vint er hi verloren is, die sal
sterven eer hi sicke sal wesen”.1073
[Regest 659] Jan Luytesz Keus verklaart te hebben verkocht aan Pieter
Ariaensz 1½ hond land in Vrouwenveen in de ban van stompwijk, belend ten
westen Huych Voppesz, ten noorden Jacob Aemsz, ten oosten Cornelis
Cornelisz, en ten zuiden Jan Diercxsz, onder verband van zijn woning waarin
hij nu woont in de ban van Nieuweveen, groot 1 hond land, belend ten westen
Jan Claesz, ten noorden de Nieuweveensweg, ten oosten en zuiden Jop
Govertsz. Als getuigen trade. op Jan Maertsz en Huych Hambrechtsz.1074
[Regest 660] Cors Claesz en Jan Joostensz, schepenen van Delft, oorkonden
dat meester Kaerl van Nytsen, raad ordinaris in het Hof van Holland, heeft
getransporteerd op de Heilige Geestmeesters in Den Haag een erfpacht of
erfhuur groot 42 schelling Hollands, die zijn huidige huisvrouw Elizabeth van
Roen sprekende heeft op derdalf gaarde erfs en het daarop staande huis in
Delft, vermeld in de schepenbrief van 29-9-1394 (regest 84) en de twee daar
doorheen gestoken transfixen (regesten 179 en 185). Het huis en erf worden nu
bewoond door Pieter Debastiaen en is belend ten oosten het molenslop, ten
westen Tonis Adriaensz brouwer, strekkende voor van af de straat tot achter
aan de stadsvesten. Betaling is met een schepenbrief van Den Haag d.d.18-41427 groot 40 schelling Hollands [Zie regesten 196, 517 en 576. RAvdSp].
Zie regesten 84, 179 en 185.1075
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[Regest 661] Anthonis Airtsz en Joost Jacobsz goudsmid, schepen van Den
Haag, oorkonden dat meester Nicolai Bartolomei, pensionaris van Dordrecht,
verklaarde te hebben verkocht aan de Heilige Geestmeesters van Den Haag -als
collatoren van de vicarie door wijlen Liesbeth Heynricsdr van Coelen gesticht
op het altaar van de Heilige Geest in de parochiekerk van Den Haag- een rente
van 13 car.guld. per jaar, te betalen op 12 september, verzekerd op zijn huis en
erf aan de Vijverberg, belend ten westen Vincent van Levensteyn, baljuw en
schout van Den Haag, ten noorden de grote nieuwe straat, ten oosten de
weduwe van mr.Jacob Meyster, en ten zuiden de Vijverberg. Als borg trad op
mr.Vranck Boot, advocaat voor het Hof van Holland, die de rente mede
verzekerde op zijn huis en erf in het Noordeinde, belend ten westen meester
Aelbrecht Jansz, ten oosten Cornelis Zuys, raad, ten zuiden Jan van Dam,
griffier van Holland, en ten westen de beek met de heerstraat.1076
Zie de regesten 565, 567, 647, 649, 672 en 713.
TMD1269 Noordzijde Vijverberg.1077
[Regest 662] Burgemeesters, schepenen, raad en ouderaad, achtedekens en
gemene neringen van Dordrecht; burgemeesters, schepenen, raad en gemeente
van haarlem, Delft, Leiden, Amsterdam en Gouda oorkonden dat zij, met
octrooi d.d. augustus 1552 van de landsheer wegens hun zware lasten, voor 100
pond Vlaams verkopen aan Airndt Willemsz van Heemskerck een losrente van
8 pond 6 schelling 8 penning Vlaams per jaar, te betalen 5 november.1078
Zie de regesten 670 en 679.
[Regest 663] Karel, Rooms keizer enz., geeft aan de Heilige Geestmeesters in
de parochiekerk in Den Haag een octrooi dat alle renten van genoemde Heilige
Geest, gevestigd op huizen in Den Haag en daterend van voor 1500, niet
begrepen zijn in het in dat jaar aan Den Haag verleende octrooi en onlosbaar
zijn; slecht overdraagbaar op gelijkwaardige huizen en percelen. Dit octooi
werd gegeven in verband met een door de Heilige Geestmeesters voor de
magistraat van Den Haag verloren rechtszaak ondanks het door hen op 25 mei
1505 van Philips de Schone verkregen octrooi betreffende renten bij testament
vermaakt of gegeven voor speciale diensten en aalmoezen.1079
Zie regest 535.
[Regest 664] Schepenen van het ambacht Maasland oorkonden dat Chairles
Tserclaes als man en voogd van Mary van Wijngairden verklaarde te hebben
verkocht aan Heynrick Woutersz en zijn huisvrouw Neeltgen Dircxsdr een
losrente van 10 gulden per jaar, te betalen 1 mei, verzekerd op ¼ van 31
morgen 554 roeden in de Dijckpolder, nu in gebruik bij Cornelis Tijmansz de
nazaat van Willem Pathijn, strekkende van de Maasdijk oostwaarts tot de
Kerkweg, belend ten zuiden Arien Cornelisz, ten oosten Pieter Gerreytsz, ten
noorden de baljuw van Delfland, en ten westen Huych de Groet, gemeen
liggende met het land van Jan van Schoeten, jonkvrouw Heermans weduwe
van Gerret Heermans, jonkvrouw Barthout van Zwyten huisvrouw van
Engebrecht van Ophem en Cornelis Tijmansz, die samen ¼ bezitten, terwijl het
restant nomine uxore aan genoemde Charles Tseclaes toebehoort.1080
Zie regest 665.
[Regest 665] Charles Tserclaes in Den Haag verklaart te hebben verkocht een
rente verzekerd op ¼ van 31 morgen 554 roeden in de Dijkpolder, nu in
gebruik bij Cornelis Thijmansz de nazaat van Willem Patijn, strekkende van de
Maasdijk oostwaarts tot de Kerkweg, belend ten zuiden Arien Cornelisz, ten
oosten Pieter Geritsz, ten noorden de baljuw van Delfland, en ten westen
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132-2-1554

3-10-1554

Huych de Groet, gemeen liggende met het land van Jan van Schieten,
jonkvrouw Heermans weduwe van Gerit Heermans, jonkvrouw Barthout van
Zwyten huisvrouw van Engebrecht van Uphem en Cornelis Thymansz, die
samen ¼ bezitten, terwijl het restant nomine uxore aan genoemde Charles
Tseclaes toebehoort.
Zie regest 664.
z.d.
De land ligt in de 22e hoefslag van de Delftlandse Maasdijk
noordwaarts van Maassluis lang 67 roeden 22
voeten, ‘daer aanganck van es Arys Claesz’ in het
Lekkergat, wezende het 3e hoefslag noordwaarts
van genoemde dijk jegens het noord
Nieuweland.1081
[Regest 666] Karel, Rooms Keizer enz., oorkondt dat hij, wegens hem in 1552
geleende som van 600 car.gld. i.v.m. de oorlog met Frankrijk, heeft verkocht
aan meester Jan Dircxsz van der Goude, advocaat voor het Hof van Holland,
die 200 gulden uitleende, aan meester Cornelis van Hoegelande, advocaat en
pensionaris van Dordrecht, die 150 gulden uitleende, aan pater, mater en
convetualen van de regularissen van De Poel buiten Leiden, die 150 gulden
uitleenden, en Jan Jacobsz, wantsnijder te Delft, die 100 gulden uitleende,
tezamen een erfelijke rente van 37 pond 10 schelling Vlaams per jaar, te
betalen op 4 juli, en verzekerd op de hopaccijns, de tol van de Gouwe en
andere domeinen van Holland.
Zie regesten 677, 682, 684 en E-13.
Marge
z.d.
Jan Dircxsz van der Goude met zijn consorten
Dorso
16-12-1583 De rente over 1576 t/m 1583, in totaal 918 pond
10 schelling, is gebruikt door Adriaen Schreversz
en Jan Wolff, namens de Heilige Geest- en
Huisarmen in Den Haag, als houders sinds
september 1583 van de onderliggende rentebrief
voor de aankoop van 4 kampen Hofland, gelegen
in Den Haag, waarvan de koopsom 2000 pond
bedroeg.1082
[Regest 667] Schepenen van het ambacht van Maasland oorkonden dat Pieter
Eliasz, wonende aan de Maasdijk, als principaal, en Elias Vranckesz als borg
en medeprincipaal, verklaarden te hebben verkocht aan Claes Jansz, bode van
Maasland, een losrente van 12 Car.gld. per jaar, te betalen op Dertiendag,
verzekerd op 4 morgen land in de Dijkpolder, belend ten westen de Maasdijk,
ten oosten de Seinwatering, ten noorden het oude gasthuis te Delft, en ten
zuiden de woning van Joest Dircxsz. Het ligt gemeen met genoemde Pieter en
met de erfgenamen van mr.Jan van Utrecht en de Heilige Geest van Delft.1083
Zie regest 681.
[Regest 668] Jan Willem Bom Jacopsz, schout in ban van Nieuweveen,
oorkondt met Jan Claesz en Jan Diertsz al gezworenen, dat Dirc Jacopsz, onze
buurman, verklaarde te hebben verkocht in erfhuur aan Pieter Aergensz en
Jacop Willemsz 11 hond land in genoemde ban, belend ten zuiden Adriaen
Hubrechsz bruikwaar, ten noorden Cornelis Jan Willemsz, ten oosten Dirc
Jacopsz, en ten zuiden de Kerkweg, tegen 6 Car.gld. te betalen op
Heiligenmisdag ten huize van Aergen Hubrechtsz of aan de kerk. Genoemde
Jacop moet dan tevens aan Aerent die Jode of aan diens dochter in Den Haag
de 2 pond groot Vlaams erfhuur betalen voor zijn woning en land, groot 3½
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12-10-1554

25-11-1554

17-4-1555

2-5-1555

morgen waarin hij nu woont, belend ten westen de genoemde 11 hond, ten
noorden Harmen Claesz, ten oosten Maerten Jansz, en ten zuiden de Kerkweg,
terwijl bij wanbetaling de erfhuur aan genoemde Pieter Aergensz en Jacop
Willemsz of hun nakomelingen toevalt die dan ook de voorkeur zullen genieten
bij de verkoop van deze erfhuur. Betaling met een obligatie groot 22 gulden,
verschuldigd aan genoemde Dirc Jacopsz, 3 pond groot Vlaams verschuldigd
Sint Maarten in Den Haag en 22 car.gld. verschuldigd Heiligermis 1555.1084
[Regest 669] Cornelis van Aecken en Jacob Vermeij Willemsz, schepenen van
Den Haag, oorkonden dat Pieter Jansz Opdam verklaarde te hebben verkocht
aan Gerrit Allertsz, lakenkoper, een losrente van 6 car.gld., te betalen op 1
october, verzekerd op zijn huis en erf aan de oostzijde van de Venestraat,
waarin hij nu woont en dat hij van genoemde Gerrit heeft gekocht, belend ten
noorden Rochus Heynricxsz Smout, ten zuiden Huych Jansz glasmaker, en ten
oosten en westen de heerstraten. Als borg trad op Margriete Willem Deymendr
met Cornelis Danielsz als haar gekoren voogd onder verband van haar huis en
erf waarin zij nu woont aan de Botermarkt, belend ten zuiden en westen
Anthonis Nycasiusz, ten oosten Gerryt Allertsz lakenkoper, en ten noorden de
heerstraat.1085
TMD580 Oostzijde Venestraat.1086
TMD552 Huis Het Eendeken Zuidzijde Korenmarkt.1087
[Regest 670] Jan Willemsz en Jorys Fransz, schepenen van Beverwijk,
oorkonden dat Aernt Willem Philipsz, wonende te Heemskerk aan Sint
Aagtendijk, verklaarde te transporteren aan heer Gheryt van Assendelft, ridder,
heer van Assendelft en Eemskerk, eerste presiderende raad in Holland, de
rentebrief groot 8 pond 6 schelling 8 penning Vlaams, waardoor deze is
gestoken.1088
Zie regesten 662 en 679.
[Regest 671] Jan Willem Bom Jacopsz, schout in de ban van Nieuweveen,
oorkondt met Claes Jansz en Adriaen Cornelisz als gezworenen dat Dirc
Jacopsz, onze buurman, verklaarde in erfhuur te hebben verkocht aan Pieter
Aergensz en Jaep Willemsz 10½ hond land in genoemde ban, belend ten
westen Pieter Aergensz en Jaep Willemsz, ten noorden Harman Claesz, ten
oosten Maerten Jansz, en ten zuiden Dirc Jacopsz, tegen 6 car.gld op
Heiligemisdag, terwijl Dirc Jacopsz jaarlijks op die dag 1 pond groot Vlaams
moet betalen aan Aerent die Joede in Den Haag voor zijn woning en land
waarin hij nu woont, groot 10½ hond, belend ten westen Pieter Aergensz en
Jacop Willemsz voornoemd, ten noorden genoemde 10½ hond, ten oosten
Maerten Jansz, en ten zuiden de kerkweg. Bij wanbetaling komt de erfhuur
weer aan genoemde Jacop Willem en Pieter Aergens of hun nakomelingen en
bij verkoop van de erfhuur hebben zij de voorkeur.
In genoemde 10½ hond ligt een kooltuin die Dirc Jacopsz aan zich houdt
zonder daarvoor morgengeld te betalen. Harman Claesz mag bij bewijs een
uitpad door genoemde 10½ hond hebben en Pieter en Jacob Willemsz zullen
een uitpad hebben over het land van Dirc Jacopsz.1089
[Regest 672] Cornelis van Aicken en Jacob Vermeij, schepenen van Den Haag,
oorkonden dat jonkheer Pieter van Halmale, schildknaap, verklaarde te hebben
verkocht aan de Heilige Geestmeesters in Den Haag, als collators van de door
wijlen Lijsbeth van Coelen gestichte vicarie op het altaar van de Heilige Geest
in Den Haag, een jaarlijkse rente van 10 pond van 40 groten Vlaams, te betalen
op 20 november en losbaar met de penning 16, terwijl hij deze rente
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verzekerde op zekere percelen land, vroeger behorende aan wijlen Cornelis van
Borsselen, die hij bij decreet van het Hof van Holland had gekocht in
Haagambacht in het Bos, als volgt met brieven van 23 en 24-7-1554:
- 4/5 van 14 hont 65½ roede;
- 4/5 van 2 morgen 3 hont 27½ roede;
- 4/5 van 13 hont 11 2/3 roede;
- 4/5 van 3½ hont 4 roeden (de uitweg van de voorgaande percelen);
- 4/5 van 7 morgen 2 hont 34 roeden (een perceel van 4 stukken);
- 4/5 van een kamp groot 9 hont 14 2/3 roede;
- 4/5 van een kamp land met de westlaen groot 14 hont 83½ roede.
Tevens verzekerde hij deze rente op zijn huis en erf in het Voorhout, door hem
gekocht van meester Arnout Cobel, ontvanger van het gemene land, belend ten
oosten het Hagehout en Michiel Cornelisz, ten westen Pieter Philipsz en
Pietertgen Pietersdr, ten noorden de Denneweg, en ten zuiden het genoemde
Voorhout en lange Jan.
Uit aantekening onder acte: Deze rente van 10 Rijns gulden per jaar is
gekomen van de aflossing gedaan door Pieter Meeusz, wonende in De Lier,
staande voor de vicarie gesticht door Elizabet Hendrikdsdr van Coelen waarvan
‘nu ter tijt possesseur of es heer Harman Jansz canonick alhier te Hoeff‘ [nu ter
tijt = naar mijn idee 2-5-1555].1090
TMD1206 Noordzijde Voorhout.1091
[Regest 673] Willem van der Criep en Jacob Vermij Willemsz, schepenen van
Den Haag, oorkonden dat Willem Michielsz en Lambrecht Michielsz, broeders,
en jonge Jan Sasboutsz verklaarden te hebben verkocht aan de Heilige
Geestmeesters in Den Haag een eeuwige losrente van 25 Car.gld., te betalen 1
mei, verzekerd op 11 morgen 2 hond land, waarvan 5 morgen leengoed, in
Escamp in Haagambacht, belend ten oosten de Nieuwesloot, ten zuiden Jan
Huygensz bakker, ten westen de Lozerlaan, en ten noorden Adriaen Cornelisz,
en nu in gebruik bij Adriaen Cornelisz, en al belast met een andere rente van 12
pond 10 schelling, die de Heilige Geestmeesters d.d. dezes t.b.v. een zekere
Heyndrick Jacobsz hebben gekocht.
Marge
z.d.
Delft
z.d.
De verkopers.1092
NB Ik heb de andere rente niet teruggevonden in de regesten van de Heilige
Geest. Ik heb geen poging gedaan het leengoed te identificeren.
[Regest 674] Notaris Cornelis de Capella instrumenteert dat Anthonia
Cornelisdr, wonende in Den Haag, aan haar natuurlijke dochter Mariken
Willemsdr, geprofesside zuster in het Sint Agnietenconvent in Den Haag, bij
testament haar inboedel en uitstaande vorderingen vermaakt, namelijk;
- 15 pond groot Vlaams op Hendrick Senten alias Cootsen te ’s-Gravenzande,
aan hem in drie gedeelten geleend;
- 6 pond groot Vlaams op Cornelis Coninck te Maassluis, wegens een wagen
met twee paarden;
- tussen de 11 en 12 pond op Arnt de Visscher, wonende Ter Heijde, wegens
de custing van een huis aldaar dat vroeger haar eigendom was. Deze Arnt
heeft ook een boedelcedulle van alle verkochte goederen die hij voor haar
van de schuldenaars zal innen;
- 5 Car.gld. op Hertoch, dienaar van de baljuw, aan hem geleend.
Dit op voorwaarde van levenslange verzorging door enige religieuzen van
genoemd convent, betaling van haar begrafenis en haar schulden. Gedaan ten
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30-12-1555

7-1-1556js

2-3-1556

huize van de testatrice in het Padmos alhier. Als getuigen traden op Jan Vos
Claesz en Pieter Cornelisz Vuytenhage.1093
Zie regesten 675 en 705.
[Regest 675] Is gelijk aan de akte d.d.30-8-1555 (regest 674) onder doorhaling
van de eerste schuldenaar.1094
Zie regesten 674 en 705.
[Regest 676] Schepenen van Den Haag oorkonden dat meester Vranck Boot,
advocaat voor het Hof van Holland, Cornelis van Aicken en Zymon van der
Does, medeschepenen en Jacob Jorysz in De Engele, allen Heilige
Geestmeesters in Den Haag, verklaarden dato deze te hebben ontvangen van de
erfgename van wijlen meester Jacob Pijnsz en zijn vrouw Gerarda Claes
Corsdr de constitutiebrief van een losrente van 24 Car.guld. per jaar, d.d.5-61549 en 12-7-1549 t.v.v. de Heilige Geest door Dirck van Teylingen als
gemachtigde van genoemde erfgenamen gevetsigd, te betalen op Kerstavond,
en verzekerd op de erfpacht van 222 pond 2 schelling per jaar, die genoemde
erfgenamen sprekende hebben op de quakelbrug bij Alkmaar. Hiervoor
beloofden de Heilige Geestmeesters aan de armen grootges broden uit te delen:
op lichtmis 320 broden, op Sint Jansmis 320 broden en op Allerheiligen 320
broden.1095
Zie regesten 646 en 648.
[Regest 677] Willem van Cryep en Symon van der Does, schepenen van Den
Haag, oorkonden dat Jan Jacopsz, wantsnijder en poorter van Delft, verklaarde
te hebben verkocht aan meester Jan Dirricxsz van der Goude, advocaat voor
het Hof van Holland, een losrente van 6 pond 5 schelling per jaar, verzekerd op
de domeinen van Holland, te betalen op 4 juli, spruitende uit een in 1552 aan
de keizer gedane lening en met drie andere renten begrepen in een erfelijke
losrente van 37 pond 10 schelling per jaar, waarvan de brief d.d.8-10-1553 (zie
regest 666) in handen is van meester Jan van der Goude die de hoogste rente
heeft.1096
Zie regesten 666, 682, 684 en E-13.
[Regest 678] Gerth Zwaiffken en Henrick van Marckill, schepenen van
Deventer, oorkonden dat Symon Johan Brunsz en Frederick Wijnkinss,
kerkmeesters van den Berghe, verkocht hebben aan Hendrick Jansz
steenmetselaar en zijn vrouw Willmy het erf en huis, bestaande uit 2 woningen
onder 1 dak, in de Walstraat tussen de ‘moluirsche’ van Bartman en juffrouw
Boudienss, uitgezonder het ‘binoirnis’, waaruit de prior op de Bergh jaarlijk 8
gosselers rente trekt.1097
[Regest 679] Willem Cryep en Jacob van Dorp, schepenen van Den Haag,
oorkonden dat Gerard, heer van Assendelft, Eemskerk enz., ridder, eerste raad
van de koning van Engeland [=Philips II] presiderende in Holand, verklaarde
te transporteren t.b.v. de Heilige Geestarmen als aalmoes de rentebrief groot 8
pond 6 schelling 8 penning Vlaams, waardoor deze is gestoken.1098
Zie regesten 662 en 670.
[Regest 680] Willem Pietersz van Cryep en Jacop Vermij Willemsz, schepenen
van Den Haag, oorkonden dat Maritghen Jansdr, weduwe van Evert Doesz,
opperman, met haar zoon Doe Evertsz als haar gekoren voogd, verklaarde te
hebben getransporteerd aan de Heilige Geestarmen in Den Haag als pure
aalmoes de losrente van 3 Car.guld. per jaar [zie regest 656], mits de Heilige
Geestmeesters ten eeuwige dage op OLV-dag in maart zullen uitdelen 30
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9-3-1556

1-8-1556

21-3-1557

25-6-1557

20-3-1558

broden van 1 groot en 30 groot in contanten, waarvan Maritgen Jansdr en haar
nazaten de administratie zullen voeren.1099
Zie regest 656.
[Regest 681] Symon van der does en Jacob Vermij, schepenen van Den Haag,
oorkonden dat Claes Jansz verklaarde te hebben verkocht aan Gerrit Allaeertsz,
lakenkoper en zijn zwager, de rente van 2 pond groot Vlaams, sprekende op
Pieter Claesz, wonende aan de Maasdijk, zoals omschreven isn de brief
waardoor deze is gestoken.1100
Zie regest 667.
[Regest 682] Pater, mater en gemene conventuelen van de regularissen van de
Poel buiten Leiden oorkonden dat zij hebben verkocht aan meester Jan Dircksz
van der Goude, advocaat voor het Hof van Holland, een rente van 9 pond 7
schelling 6 penning per jaar, te betalen op 4 juli, en verzekerd op de domeinen
van Holland, spruitende uit een in 1552 aan de keizer gedane lening en met
drie andere renten begrepen in een erfelijke losrente van 37 pond 10 schelling
per jaar, waarvan de brief d.d.8-10-1553 (zie regest 666) in handen is van
meester Jan van der Goude die de hoogste rente heeft.1101
Zie regesten 666, 677, 684 en E-13.
[Regest 683] Cornelis Lucasz, wonende in de ban van Nieuweveen, verklaart te
hebben verkocht aan Pieter Ariaensz 2 hond land in Vrouwenveen, belend ten
oosen Pieter Ariaensz, ten westen de Zijden, ten zuiden Maritge Hubrechszs
weduwe [sic], ten noorden Jacop Aernsz, onder verband van Pieter Lucaszs
woning in de ban van Nieuweveen, groot omtrent 1½ morgen, belend ten
nwesten Floris Dircksz bruikwaar, ten oosten Floris Dircksz c.s., en strekkende
van de Stompwjkseweg zuidwaarts tot het land van Pieter Jacopsz Bom. Als
getuiegn traden op Symon Aemsz en Adriaen Dircksz scretaris. 1102
[Regest 684] Mr.Aernt van de Leede heren Staesz, Pieter Muys Jacobsz en
Wouter Barthoutsz, schepenen van Dordrecht, oorkonden dat mr.Cornelis van
Hoegelande, pensionaris van Dordrecht, verklaarde te hebben verkocht aan
meester Jan Dircksz van der Goude, advocaat voor het Hof van Holland, een
rente van 9 pond 7 schelling 6 penning per jaar, te betalen op 4 juli, en
verzekerd op de domeinen van Holland, spruitende uit een in 1552 aan de
keizer gedane lening en met drie andere renten begrepen in een erfelijke
losrente van 37 pond 10 schelling per jaar, waarvan de brief d.d.8-10-1553 (zie
regest 666) in handen is van meester Jan van der Goude die de hoogste rente
heeft.1103
Zie regesten 666, 677, 682 en E-13.
[Regest 685) Willem van Criep en Jacob Vernij, schepenen van Den Haag,
oorkonden dat Cornelis Jansz, bakker, wonende op het Spui, verklaarde
schuldig te zijn aan de Heilige Geest in Den Haag:
- een rente van 4 pond 1 schelling 8 penning Hollands, te betalen Heiligermis
(zie regest 209);
- een rente van 20 penning Hollands, te betalen, mei, zonder brief;
- een rente van 2 pond Hollands, te betalen Sint Valentijnsdag (zie regest
398).
Zie regesten 209 en 398 en Onvolledige brief Nr.21.
Marge
1557
Cornelis Jansz bakker
Dorso
z.d.
Cornelis Jansz bakker op het Spui 3 rentes.1104
TMD1039 of TMD1041 Westzijde Spui.1105
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[Regest 686] Willem van Cryep en Symon van der Does, schepenen van Den
Haag, oorkonden dat Mercelis Adriaensz verklaarde te hebben verkocht aan
Neeltge, weduwe van Heynrick Woutersz buurwijf, een losrente van 1 pond
Vlaams per jaar, te betalen 1 februari, verzekerd op zijn twee huizen en erven
op het Toernooiveld, waarvan de een ‘In den Dorrenboom’ heet, belend ten
noorden het Voorhout, ten oosten mr.Matheus Fierlinck, ten zuiden
mr.Heynrick doctoris, en ten westen het genoemde Toernooiveld.1106
TMD1176 Huis In de Doornboom, hoek oostzijde Kneuterdijk en zuidzijde
Voorhout, en TMD1176a daarnaast.1107
[Regest 687] Dirick Claeszoen, wonende Eikenduinen, verkoopt aan de
H.Geestmeesters in Den Haag een jaarlijkse losrente van 2 pond Vlaams, te
betalen op 16 juni, verzekerd op de woning en land in Zegbroek, waar hij op
woont, belend ten westen Claes Jacobsz Stercks woning, ten noorden de
Banwatering, ten oosten en zuiden de woning en het land van de H.Geest in
Den Haag, en nog verzekerd op een stuk land geheten de Berchweyde, belend
ten westen Pieter Diricxsz, ten noorden de wildernis, ten oosten de woning van
Claes Jacobsz Sterck en Airndt Ysacxszoen, en ten zuiden de banwatering.1108
Marge
1559
Dirick Claeszoen weduwe
1583
afgelost door Bastiaen Lenertszoen tot
Eikenduinen
Dit is Hanenburg.
[Regest 688] Joost Jacobsz en Adriaen van der Velde, schepenen van Den
Haag oorkonden dat Pieter van Buyten, poorter van Leiden, verklaarde te
hebben verkocht aan de Heilige Geestmeesters in Den Haag de rente van 4
pond Vlaams sprekende op burgemeesters, schepenen en raad van Schiedam,
omschreven in [regest 494].1109
[Regest 689] Frans Duyst van Voorhout en Cornelis Michielsz, schepenen van
Delft, oorkonden dat Frans Cornelisz molenaar als principaal, Adam
Wolphaertsz, bakker wonende aan de Pontemarct, en Cornelis Thomasz,
molenaar wonende in Dirck Langitgens steeghe, als borgen en medeprincipalen
verklaarden te hebben verkocht aan de erfgenamen van wijlen meester Jan van
Utrecht een losrente van 18 Car.gld. 15 stuivers per jaar, te betalen meidag,
wegens de koop van een erf d.d. october 1556, liggende in Dirck Langitgens
steech aan de zuidzijde, belend ten oosten Hubrecht Fransz wielmakers huis en
erf, en ten westen Jan Jansz kuipers huis en erf, strekkende van Dirck
Langensteecht zuidwaarts tot aan de erven van Claes Willemszs erven,
‘scrinckelende’ voorbij Claes Willemszs erven met een vierkant erf naast het
ene erf van Claes Willemsz, uitkomende in de Bagijnensteech naast Vranck
Vranckeszs erf aan de westzijde
Zie regest E-11.
Marge
11-3-1585
Herman Helyasz, als curator van de boel van
Fransken Cornelisdr, weduwe van Govert
Ysbrantsz tot Delft, lost 9 gulden per jaar af.
Resteert een rente van 9 gulden 15 stuivers.1110
[Regest 690] Jacob van Dorp en Adriaen van der Velde, schepenen van Den
Haag, oorkonden dat Adriaen Meusz, wonende in het ambacht van Wassenaar,
Adriaen Ghijsbrechtsz, wonende in Rijswijkerbroek, en Ijsbrant Mathijsz,
wonende in het Voorhout vervangende Neeltgen Florisdr, de zuster van hun
echtgenoten, allen erfgenamen van Floerys Meusz, verklaren te hebben
getransporteerd aan de Heilige Geestmeesters de rentebrief van 2 pond
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26-10-1559

29-1-1560

1-2-1560

Hollands per jaar, die zij sprekende hebben op het huis en erf van Jan Cornelisz
alias Hans Crom (zie regest 617) wegens een geschil met genoemde Heilige
Geestmeesters ter oorzake van een erfpachtsbrief van 2 pond 17 schelling
Hollands per jaar, die de Heilige Geest sprekende heeft op ½ morgen land aan
de Deenewech [= Denneweg RAvdSp] (zie regest 220), die genoemde Florys
Meusz had verkocht voor een jaarlijkse rente die in lang niet was betaald zodat
de Heilige Geestmeesters beweerden dat de ½ morgen wegens wanbetaling was
verbeurd. De Heilige Geestmeesters zullen nu de erfpachtsbrief als een
eeuwige rente behouden.1111
Zie regesten 220 en 617.
Het huis van Ijsbrant Mathijsz: TMD1224 Oostzijde Voorhout.1112
[Regest 691] Burgemeesters, schepenen en raad van Antwerpen oorkonden dat
Joachim Polites, als echtgenoot van Margrite van Calslagen, dochter van wijlen
Jacop Coppier, Claese van Dam Adriaensz machtigde om voor schepenen van
Den Haag te transporteren aan de Heilige Geestarmen aldaar:
- een rente van 4 pond Hollands per jaar, verzekerd op 3 morgen land die
vroeger aan Joris Jacops toebehoorde;
- een rente van 2 pond groot per jaar, sprekende op de stad Haarlem;
- een rente van 37½ gulden sprekende op de 5 grote steden van Holland;
- een rente van 24 gulden sprekende op de koninklijke domeinen van
Noordholland.
Tevens verleende hij machtiging om namens hem te betalen 40 gulden i.v.m.
de 1350 Car.Guld. die wijlen Jacob Coppier bij testament d.d. 17-9-1532 aan
de Heilige Geestarmen had vermaakt en als betaling van verschuldigde en
achterstallige rente sprekende op de stad Haarlem.1113
Zie regesten 492, 493, 548, 571, 578, 633, 634, 639, 692 en 693.
[Regest 692] Notaris Pieter Adriaensz Storm instrumentert dat jonker Jacob
Coppier, heer van Calslagen, machtiging verleende aan Claese van Dam
Adriaensz, wonende in Den Haag, om voor schepenen van Den Haag aan de
Heilige Geestarmen aldaar te transporteren enige rentebrieven sprekende op de
stad Haarlem en enige dito sprekende op de zes grote steden van Holland,
samen jaarlijsk 75 Car.Guld. groot, die hem en zijn zwagers, Mr.Steven van
den Berge, raad van de prins van Oranje en Mr.Joachim Polites, griffier van
Antwerpen, gemeenschappelijk toebehoren met nog enige achterstallige en
verlopen rente als aflossing van een jaarlijkse rente groot 75 gulden, die hij en
zijn zwagers jaarlijks aangenoemde Heilige Geest moeten uitreiken krachtens
testament van wijlen Jacob Coppier, actum Leiden ten huize van de
constituant, terwijl als getuigen optraden Mr.Oth Hack van Oppijnen en Reyer
Wollebrantsz.1114
Zie regesten 492, 493, 548, 571, 578, 633, 634, 639, 691 en 693.
[Regest 693] Jacob Vermij en Adriaen van der Velde, schepenen van Den
Haag, orkonden dat d.d. 9-9-1559 mr.Steven van den Berge, raad en
rentmeester van de prins van Oranje en gehuwd met Elisabeth van Calslagen
voor zich; en dato dezes Claes van Dam Adriaensz als gemachtigde van
Mr.Joachim Polites, griffier van Antwerpen en gehuwd met Margriete van
Calslagen, voor 1/3 en van Jacob Coppier, heer van Calslagen, voor 1/3 volgens
geïnsereerde procuraties d.d.26-10-1559 (regest 691) en 29-1-1560 (regest 692)
verklaarden, elk voor 1/3, ter betaling van 75 Car.Guld. jaarlijkse rente in
hoofdsom 1350 Car.Guld., den armen besproken door Wijlen Jacob Coppier, in
leven heemraad van Rijnland, bij testament d.d. 17-9-1532 vor notaris Judocus
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8-2-1560

10-3-1560

Corninck tot een eeuwige memorie in de parochiekerk van Den Haag, hebben
overgeleverd:
- een rente brief van 4 pond Hollands, te betalen Lamberti, verzekerd op 3
morgen land, die vroeger toebehoorden aan Joris Jacobsz en nu de
erfgenamen van Mr.Aelbrecht Jansz, in hoofdsom 54 gulden, in dato 30-11531 (regest 578);
- een rente brief d.d.31-10-1485 (regest 491) van 2 pond groot Vlaams per
jaar, te betalen in november, in hoofdsom 192 gulden ene sprekende op de
stad Haarlem;
- een rentebrief d.d. 11-7-1528 (regest 571) van 37 gulden 10 stuivers per
jaar, op naam van heer Vrederick van Renesse, te betalen Sint Jan en
Kerstmis, sprekende op de 5 grote steden van Holland;
- een rentebrief d.d. 12-9-1545 (regest 633) van 24 gulden per jaar, te betalen
in augustus, in hoofdsom 384 gulden en sprekende op de domeinen van
Noordholland;
- 120 gulden contant voor genoemde hoofdsom van 1350 Gulden
- 48 gulden contact als 2 jaar rente en de helft van 8 jaar achterstallige rente
van de rentebrief groot 12 Car.Guld per jaar, sprekende op de stad Haarlem
De Heilige Geestmeesters in Den Haag, Mr.Cornelis van den Nyenburch,
Cornelis van Aecken en Symon van der Does, verklaren bovenstaande te
hebben ontvangen.1115
Zie regesten 492, 493, 548, 571, 578, 633, 634, 639, 691 en 692.
[Regest 694] Symon van der Does en Jacob Vermij, schepenen van Den Haag,
oorkonden dat meester Bartout Lyevinsz, chirurgijn, verklaarde te hebben
verkocht aan Gerrit Allertsz lakenkoper een rente van 7 Carolus gulden per
jaar, te betalen 1 februari, verzekerd op twee huizen en erven op de zuidwest
van De Plaats, genaamd ‘In de Gouden Pot’ en ‘De Nobel’, tezamen belend ten
oosten Mr.Jan barbier en Pieter Bruysselaer, ten zuiden Mathijs de
messenmaker, ten westen de Hoogstraat, en ten noorden de Plaats.1116
Zie regesten 486 en 584.
TMD1 Huis De Gouden Pot Zuidzijde Plaats.1117 Direct oostelijk hier van
stond volgens Ter Meer Derval TMD1150, het huis In de Pelikaan.1118 Ik heb
de indruk dat het huis eerst geheten ‘In Oostervant’ en later ‘De Gouden
Nobel’, is toegevoegd aan TMD1 Huis ‘De Gouden Pot’.
[Regest 695] Jan Cornelisz van Nyerop, schout in de ban van Stompwijk,
oorkondt met Jan Claesz en Lorys Willemsz als buren dat Frans Aertsz
verklaarde te hebben verkocht aan Jacob Aryaensz 4 hond land met een schuur
erop in Vrouwenveen in de ban voornoemd, belend ten oosten Cornelis
Philipsz, ten zuiden Jacop Jansz, ten westen de weduwe van Jan Diertsz, en ten
noorden Arys Aertsz c.s, onder verband van 1 morgen 1½ hond land met een
huisje daarop in genoemde ban, belend ten oosten Pieter Simonsz, ten zuiden
Harmen Heynricksz, ten westen Jan Jacopsz, en ten noorden het veen.1119
Zie regest 715.
[Regest 696] Cornelis Franchoys van Bodeghem, schout in het ambacht van
Vrijenban, met Willem Adriaensz en Lenaert Jansz als gezworenen;
Ghijsbrecht Jansz, schout in het ambacht van Dorp, met Jan Claesz Vercrost en
Jacop Claesz als schepenen, oorkonden tezamen dat Cornelis Aertsz als
principaal en Cornelis pouwelsz met Jan pouwelsz en Maritgen Jansdr,
weduwe van Jan Arysz als borgen, verklaarde te hebben verkocht aan de
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6-4-1560

9-4-1560

9-4-1560

12-7-1560

Heilige Geest in Den Haag een losrente van 6 pond groot Vlaams per jaar, te
betalen op 10 maart, terwijl Cornelis Aertsz deze rente verzekerde op:
- 7 norgen eigen land waarop huis, schuur, bargen en geboomte in Noordketel
in het ambacht van Vrijenban, strekkende van de Harrichweg oostwaarts tot
de Oostwatering, belend ten zuiden Michiel Jansz te Delft, en ten noorden
genoemde Michiel Jansz en de hieronder genoemde erfhuur;
- 7 morgen gemeen in 9 morgen land strekkende van de Harrichweg
oostwaarts tot de Oostwatering, belend ten zuiden heer Jan Pietersz, en ten
noorden Jacob Jansz wonende tot Delft;
- 4 morgen erfpachtland, toekomende de Heilige Geest in Delft, belend ten
westen de Harrichweg, ten oosten Lenaert Jansz voornoemd, ten zuiden de 7
morgen waarop het huis staat, en ten noorden genoemde Lenert Jansz, al
belast met 7 pond 5 penning Hollands per jaar.
Genoemde Maritgen verzekerde deze rente op 2½ morgeneigen land in het
ambacht van Dorp, belend ten oosten het Tantoff, ten westen jonge Jan de
Heuyter, ten noorden Betgen Jaspersdr, en ten zuiden Anthonis Cornelisz
Foeyen te Delft.
Marge
1562
Cornelis Aertsz als principaal 36 pond per jaar
1586
Claes Dammasz rietdekker
11-3-1591
Claes Dammasz lost 12 gulden per jaar af
22-3-1592
De rest van de rente is afgelost.1120
[Regest 697] Agatha van Alkemade, vrouwe van Opmeer, Veurse enz.,
verklaart Willem de Cocq te hebben gemachtigd om aan de Heilige
Geestmeesters te Den Haag te transporteren alle rente die zij sprekende heeft
op de domeinen van Noordholland, Kennemerland, de vronen buiten Alkmaar,
Zuidholland, ordinaris en extraordinaris beden, en haar rentes sprekende op
zekere ingezetenen van Pijnacker.1121
Zie regesten 569, 570, 698 en 699.
[Regest 698] Jacob van Dorp en Joest Jacobsz, schepenen van Den Haag,
oorkonden dat Mr.Willem Cocq, advocaat voor het Hof van Holland, als
gemachtigde van Agatha van Alckmade, krachtens geïnsereerde procuratie
d.d.6-4-1560 (regest 697) verklaarde te transporteren aan het Heilige
Geestcomptoir in Den Haag een losrente van 12 pond sprekende op de vijf
grote steden van Holland d.d. 25-4-1528 ten name van jonkvrouwe Johanna
van Zwyeten en verschijnende 1 september en 1 maart, omschreven in de brief
waardoor deze is gestoken (regest 569).1122
Zie regesten 569, 570, 697 en 699.
[Regest 699] Jacob van Dorp en Joest Jacobsz, schepenen van Den Haag,
oorkonden dat Mr.Willem Cocq, advocaat voor het Hof van Holland, als
gemachtigde van Agatha van Alckmade, krachtens geïnsereerde procuratie
d.d.6-4-1560 (regest 697) verklaarde te transporteren aan het Heilige
Geestcomptoir in Den Haag een losrente van 20 pond sprekende op de vijf
grote steden van Holland d.d. 3-7-1528 ten name van heer Willem van
Alckemade en verschijnende Kerstmis en Sint Jansmis, omschreven in de brief
waardoor deze is gestoken (regest 570).1123
Zie regesten 569, 570, 697 en 698.
[Regest 700] Jacop van Dorp en Adriaen van der Aer, schepenen van Den
Haag, oorkonden dat Willem Jan Sproncxsz, deurwaarder bij het Hof van
Holland, verklaarde te hebben verkocht aan meester Barthout Lievensz,
chirurgijn, een losrente van 3 Car. Gulden per jaar, te betalen Meidag,
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15-10-1560

14-12-1560

10-2-1561js

verzekerd op zijn huis huis en erf waarin hij nu woont, geheten In Sint
Christoffel, in de Hoogstraat, belend ten oosten de beek, ten westen de
heerstraat, ten noorden Luyt van den Bosch, en ten zuiden Adriaen de kramer.
Borg is zijn broer jonge Jan Sproncxsz, deurwaarder bij het kantoor van de
rentmeester van Noordholland, die deze rente verzekerde op zijn huis en erf
waarin hij nu woont op de hoek van de Papestraat, geheten In Sint Maarten,
belend ten noorden Cornelis Willemsz van Rijn, bakker, ten westen Henrick
Claesz, droogscheerder, en ten zuiden en oosten de heerstraat.
Zie regest 171 en 702.
Marge
1562
Willem Jan Spronssen, deurwaarder in Sint
Christoffel
Lucas Claesz
z.d.
Afgelost
Dorso
z.d.
Op Sint Christoffel in de Hoogstraat.1124
TMD16 Huis In Sint Christoffel, Oostzijde Hoogstraat.1125
TMD230 huis In Sint Maarten, Westzijde Noordeinde.1126
[Regest 701] Jacob van Dorp en Adriaen van der Velde, schepenen van Den
Haag oorkonden dat Aechte Pietersdr, weduwe van Willem Pietersz van Criep
met Jan Wolff als haar gekoren voogd, Adriaen van Criep procureur postulant
voor het Hof van Holland voor zich, Adriaen van der Aer onze medebroeder in
de wet; en Gerrit Doedesz medeprocureur voor genoemd Hof als man en voogd
van hun echtgenoten, allen erfgenamen van wijlen genoemde Willem van
Criep, verklaarden dat genoemde Willem bij zijn leven als aalmoes aan de
Heilige Geestmeesters in Den Haag had gegeven een rente brief van 3 carolus
gulden per jaar d.d.16-2-1535 (zie regest 591), met een transfix d.d.14-2-1551
(zier regest 655), en sprekende op Aernt Adriaensz schrijnwerker, waardoor
deze is gestoken, welke beide brieven genoemde erfgenamen aan genoemde
Heilige Geestmeester hebben getransporteerd.1127
Zie regesten 591 en 655.
[Regest 702] [Regest 700] Jacop van Dorp en Adriaen van der Aer, schepenen
van Den Haag, oorkonden dat mr.Barthout Lyevensz, chirurgin, verklaarde te
hebben getransporteerd aan de Heilige Geestmeesters in Den Haag de
rentebrief van 3 car. Gulden, sprekende op Willem en Jan Sproncxszs huizen,
omschreven in de brief waardoor deze is gestoken (regest 700), onder verband
van zijn huis en erf op de hoek van de Plaats, genaamd In de Gouden Pot,
belend ten oosten mr.Jan Pietersz barbier, ten zuiden Thijs die messenmaker,
ten westen de Hoogstraat, en ten noorden de Plaats.
Zie regesten 171 en 700.1128
TMD1 Huis De Gouden Pot, Oostzijde Hoogstraat.1129
[Regest 703] Dirrick Cornelisz schout, Lenert Cornelisz Roobol, meester Jan
Cornelisz Verbremers, Koes Dirricksz en Cornelis Gijsz, schepenen van
Rhoon, oorkonden dat vrouwe Johanna van Scoenhoven, weduwe van Pieter,
heer van Roen en Pendrechjt, met haar zwager jonkheer Willem van Roen als
haar gekoren voogd. Verklaarde te hebben verkocht aan de natuurlijke
kinderen van wijlen Walraven Jansz, in leven wonende op Scheveningen, een
losrente van 21 pond 17 schelling 6 penning, te betalen op 1 november,
verzekerd op de landen voor en achter haar huis in Roen met de daarin
liggende nieuwe boomgaard, groot omtrent 10 gemeten land, belend ten oosten
het waterschap, ten zuiden genoemde vrouwe met ander land, en ten noorden
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3-6-1561

1-8-1561

genoemde jonkheer Willem van Roen. Als borgen traden op genoemde Roes
Dirricksz en Cornelis Gijsz.1130
[Regest 704] Burgemeesters, schepenen, raad en oudraad, achtedekens en de
gemene nering van dordrecht, burgemeesters, schepenen, raad en gemeente
van Haarlem, Delft, Leiden, Amsterdam en Gouda oorkonden dat zij, om d
ehoofdsom van de verkoping van de losrente met penning 16 te bekeren en te
gebruiken voor de aflegging van de losrenten met de penning 12, verkocht
hebben aan de Heilige Geestarmen in Den Haag een losrente van 37 pond 10
schelling per jaar, tegen betaling van 600 pond groot Vlaams, te betalen 1
maart, op verbeurte van 1 groot Vlaams p.p.p.d. en de 5e penning van hun
goed.1131
[Regest 705] Jacob van Dorp en Adriaen van der Aer, schepenen van Den
Haag, oorkonden dat heer Vincent Huygensz, pastoor van Den Haag als
geestelijk vader van het sint Agnyetenconvent, de mater minister en de
procuratrix van genoemd convent namens hetzelve, en mr.Volcgaert
Blaeuschuyt, advocaat voor het Hof van Holland, als buitenvader en toeziend
voogd of raadsman van genoemd convent, verklaarden te hebben
getransporteerd aan de Heilige Geestmeesters in Den Haag de hun door
Anthonia Cornelisdr, enige tijd geleden in Den Haag overleden, gelegateerde
helft van een resteende custingbrief sprekende op Anthonia Ghijsbrechtsdr,
weduwe van Aernt de Visscher te Ter Heijde aan zee, waarvan de genoemde
meesters de andere helft krachtens zeker voorgaand accoord in bezit
hebben.1132
Zie regesten 674 en 675.
[Regest 706] Jan Mathijsz en Adriaen Willemsz, schepenen van Haarlem,
oorkonden dat Pieter Vlasman en Lourys Jansz als executeurs testamentair van
wijlen Pieter Vuytenhage verklaarden te hebben getransporteerd aan de Heilige
Geestmeesters in Den Haag een losrente van 6 pond per jaar, te betalen 1 april
en october, sprekende op de vijf grote steden van Holland (regest 575),
omschreven in de brief waardoor deze is gestoken.1133
Zie regest 575.
[Regest 707] Jacob van Dorp en Symon van der does, schepenen van Den
Haag, oorkonden dat Pieter Huybrechtsz, deurwaarder bij het Hof van Holland,
verklaarde te hebben verkocht aan de Heilige Geest in Den Haag een rente van
9 car.gld. per jaar, te betalen op 1 juni, verzekerd op zijn huis en erf aan de
oostzijde van het Spui, ten oosten de zusters in De Poten, ten zuiden Jan
Adriaensz timmerman, ten noorden Joost Pouwelsz, en ten westen de heerstraat
met het Spui. Als borg trad op Cornelis van Aicken, onze medebroeder in de
wet, onder verband van zijn huis en erf aan de oostzijde van het Spui, belend
ten oosten het genoemde zusterhuis, ten zuiden genoemde Joost Pouwels, ten
noorden het huis en erf waarin Trijn van Gelre woont, en ten westen genoemde
heerstraat met het Spui.
Marge
1562
Pieter Huybrechtsz deurwaarder.1134
Pieter Huybrechtsz: TMD1075 Oostzijde Spui.1135
Cornelis van Aicken: TMD1073 Oostzijde Spui.1136
[Regest 708] Notaris Joannes Joannis Wolf instrumenteert dat Gerrit Allertsz,
lakenkoper in Den Haag, verklaarde bij testament te vermaken:
- aan zijn zuster Burch Allaertsdr een lijfrente van 2 pond groot Vlaams met
de bepaling dat bij haar overlijden na zijn dood al haar bezit zal vervallen
aan de armen;
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18-8-1561

5-3-1562

16-4-1562

- aan zijn zuster Beatrix Allertsdr een lijfrente van 3 pond groot Vlaams mits
zij zich schikt in bovenstaand beding, daar zij hem voor schepenen al het
bezit van genoemde Burch heeft opgedragen;
- aan zijn bastaardbroeder Jan Allertsz, wonende te Marijs buiten Weert of
zijn kinderen 8 pond goot Vlaams ineens;
- aan de kinderen van de broers en zusters van zijn vader wonende te Hoorn
tezamen 20 pond Vlaams ineens;
- aan de Leprozen buiten Den Haag 4 pond groot Vlaams ineens;
- aan Marie Huygen, de nicht van zijn echtgenote, wonende te Delft, 3 pond
groot Vlaams ineens;
- de rest aan de gerechte armen tot uitdeling ddoor de Heilige Geestmeesters
in Den Haag, die tot executeurs testamentair worden benoemd en voor hun
moeite 1 pond groot Vlaams ineens zullen krijgen.
De bezittingen moeten worden belegd. De rente moet elke december door de
Heilige Geestmeesters voor het Heilige Geestkantoor worden uitgedeeld. Bij
duurte moet de helft van het kapitaal te gelde worden gemaakt en worden
gegeven aan de huisarmen en de kinderrijke en zieke armen en moet hiervan
boek worden gehouden.
Laat de testator wettige kinderen na, dan wordt dit gehele testament ongeldig
verklaard, daar deze dan alles erven. Gedaan ten huize van Cornelis Daniëlsz
genaamd ‘Onder den Wijgaard’, aan de Korenmarkt, met als getuigen Jan van
Ouwen Jacobsz en genoemde Cornelis Daniëlsz als getuigen.1137
TMD116 Huis Onder de Wijngaard, Noordzijde Korenmarkt.1138
[Regest 709] Adriaen van der Velde en Adriaen van der Aer, schepenen van
Den Haag, oorkonden dat mr.Maerten van Naerden, raad ordinaris in het Hof
van Holland, verklaarde een huis en erf te bezitten in het Voorhout met een
schuur die aan de Denneweg grense en dat ten oosten van genoemd huis, erf en
schuur de zes kamers en het erf van de Heilige Geest in Den Haag lagen. Bij
het vernieuwen van de schuur werd ontdekt dat de westgevel van een dezer
kamers, grenzende aan genoemde Denneweg, zeer oud, uit het lood en ‘in leem
leggende’ was, en hadden de Heilige Geestmeesters hem precario gegund om
die neer te halen en op eigen kosten weer op te bouwen met genoemde schuur
in die gevel te ankeren zonder daarop eigendomsrecht te krijgen.1139
TMD1197 Noordzijde Voorhout.1140
[Regest 710] Jacob van Dorp en Adriaen van der Aer, schepenen van Den
Haag, oorkonden dat Jacopmijne van der Heyde, wonende te Breda, met Dirck
Joostensz van strevelandt als haar gekoren voogd, verklaarde te hebben
getransporteerd aan mr.Dirck Heynricxsz van Weert, procureur postulant voor
het Hof van Holland, de rentebrief van 6 Car.gld. 15 schelling d.d. 8-1-1559
sprekende op de zes grote steden van Holland.1141
[Regest 711] Bouwen Jansz, schout in het ambacht van Wassenaar en
Zuidwijk, en Cornelis Cornelisz int Weer en Jan Diricxsz Ket als gezworenen,
oorkonden dat Cornelis Florisz, onze buurman, verklaarde te hebben verkocht
aan de Heilige Geestmeesters in Den Haag een losrente van 18 pond 15
schelling per jaar, te betalen op 16 april, verzekerd op 5 morgen weiland in
genoemd ambacht, belend ten oosten Florys Pietersz, ten zuiden Adriaen van
der Bouchorst, ten westen genoemde Bouchorst, en ten noorden mijns
genadigen heren wildernis. Als borg trad op Aernt Cornelisz, onze buurman,
onder verband van 1½ morgen toegemaakt weiland in genaamd ambacht,

Pagina 177 van 222 pagina’s
Dit document is afkomstig van www.hogenda.nl

Klik hier voor het totale register van Hogenda bronnen.

Regesten Heilige Geest

3-7-1562

18-1-1563

27-3-1563

belend ten oosten Claes Jansz, ten zuiden de scheiding, ten westen de weduwe
van Geryt Dircxsz, en ten noorden de veenwatering.
Marge
1562
Cornelis Florysz
1586
Willem Jansz Scout rekenmeester
Dorso
z.d.
Nu de erfgenamen van Schouten in Wassenaar
11-4-1640
Cornelis van Soutelande, de rentmeester van de
Heilige Geestarmen in Den Haag, heeft
ontvangen van heer Hendrick van der Burch,
zowel voor hemzelf als voor heer Johan duyst van
Voorhout, zijn zwager, de som van 300 pond van
40 groten ter aflossing van de rente.1142
[Regest 712] het Hof van Holland bevestigt de verkoop door de Heilige
Geestmeesters in Den Haag aan Maerten Simonsz te Wateringen van 20 hond
land in West-Escamp, gemeen met 16 hond toebehorende aan Dierick Claesz te
Nootdorp. Genoemde Maerten had dit land reeds 9 jaar in huur voor 11 car.gld.
per jaar en kocht het nu voor 550 car.gld. Gedaan door Cornelis Suys, heer van
rijswijk als president, Marten van Naerden, Quintin Weytsz, Boudewijn
Jacopsz, Nicolas van der Laen, Adriaen van der Houff en Reynier Moons als
raadslieden.1143
[Regest 713] Jan Jacobsz Bruser, schout in het ambacht van Berkel, oorkondt
met Adriaen Claesz, Pieter Danielsz, Claes Adriaensz, Symon Fransz, Jan
Lenaertsz, Aelwijn Cornelisz en Huych Maertijnsz als gezworenen dat Pieter
Lenaertsz als principaal en als borgen zijn vader Lenaert Pietersz Cruser en
Cornelis Ariaensz verklaarden te hebben verkocht aan de Heilige
Geestmeesters in Den Haag, als collators van de door Elyzabeth Heyndericxdr
van Coelen gestichte vicarie, waarvan nu Adriaen Gerritsz de possessor is, een
vrije losrente van 15 carolus gulden jaarlijks, te betalen aan handen van de
genoemde collators of posserssor en losbaar met de penning 16, terwijl hij deze
rente verzekerde op:
- 7½ morgen land strekkende van de Berkelseweg oostwaarts tot de
landscheiding, belend ten noorden Symon Vranckesz, en ten zuiden Lenaert
Vranckesz, met het huis, de schuren en de berg daarop staande;
- 23 hont land in een kamp van 8 morgen min 2 hont land, gemeen met jonker
Johan de Heuyter te Delft, strekkende van de Berkelseweg westwaarts tot
aan de Rijskade, belend ten noorden Cornelis Heyndericxsz, Cornelis Aertsz
en Claes Vranckesz, en ten zuiden Frans Cornelis;
- 2 morgen land, belend ten oosten en zuiden Adriaen Willemsz, ten westen
Lenaerts Gerritsz, en ten noorden Adriaen Heynesz tot Rijswijk.
Al deze stukken land met het huis in het noordeinde van genoemd ambacht
gelegen en belast met een som van 900 carolus gulden in eens die zijn
stiefkinderen daarop sprekende hebben als erfenis van wijlen hun vader.1144
Zie regesten 565, 567, 647, 649, 661 en 672.
[Regest 714] Jacob van Dorp en Adriaen van der Aa, schepenen van Den Haag,
oorkonden dat Joris Gherritsz en Gherrebrant Roelofsz, dienaar van de
procureur generaal, verklaarden op 27-2-1563 van huis te hebben geruild, zodat
Joris zal hebben het huis waarin Gerrebrant nu woont, genaamd ‘De Druyff’,
behalve een klein vierkant erf gelegen aan de oostzijde van het huis dat
toebehoort aan Lijne Pieters, weduwe van Willem de Zot, en belast met een
rente van 15 stuivers aan de Heilige Geest van Den Haag [zie regest 552
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31-10-1563

1-2-1564

9-4-1564

9-4-1564

RAvdSp]; idem van 20 stuivers aan Adriaen Mathijsz; idem van 15 stuivers
aan Willem Fransz Schiemaicker; en idem van 20 stuivers aan de Memorie.
En zodat Gerrebrant zal hebben een huis en erf op de geest, genaamd ‘De
Spaansche Kap’, belast met een jaarlijkse rente van 10 stuivers aan Jan Wolff
en een dito aan de weduwe van Doman Hillebrant.
Tevens wordt bepaald dat Joris geen ‘quaet regiment off bourdeel’ in ‘De
Dryff’ mag houden op verbeurte van huis en en erf t.b.v. de Heilige Geest in
Den Haag en dat Gerbrand op mei 1563 6 Car.gld. zal geven aan Joris en 2
car.gld. in het gelag.
Bovenaan
z.d.
In het huis eertijds geheten ‘In De Druyff’ en nu
‘In …’, staande op De Geest, mag men geen
‘quaet regiment’ houden op straffe van verbeurte
t.b.v. de Heilige Geest.1145
TMD259 Huis De Spaanse Kap, Noordzijde Molenstraat.1146
TMD306 Huis In De Druif, Noordzijde Hofsteegje -nu plein hoek TorenstraatMolenstraat.1147
[Regest 715] Jacob Ariaensz, wonende in de ban van Nieuweveen, verklaart te
hebben getransporteerd aan Cornelis Cornelisz en Pieter Ariaensz 4 hond land
in Vrouwenveen in genoemde ban, zoals omschreven is in de brief waaraan
deze is gehecht (regest 695). Op verzoek tekenen mede Ariaen Pietersz en
Adriaen Dirksz secretaris.1148
Zie regest 695.
[Regest 716] Adriaen Grebber Jacobsz en Claes van Dam Adriaensz,
schepenen van Den Haag, oorkonden dat Maritgen Willemsdr, weduwe van
Aernt Huygesz, wonende in het Voorhout, net Adriaen Willemsz, haar broer en
gekoren voogd, verklaarde te hebben verkocht aan Adriaen Aertsz en jacob
Aertsz, gebroeders, de helft van een huis een erf in het Voorhout, belast met
een rente van 15 stuivers per jaar op het hele huis en erf, die vroeger werd
betaald aan Kors van der Beeck en later aan Florys van Dam, schout van Den
Haag.
De andere helft van dit huis is genoemde broeders aanbestorven van hun vader
Aernt Huygesz, terwijl het gehele huis een erf is belend ten oosten het Bos, ten
zuiden Barthout Huygesz, ten westen het Voorhout, en ten noorden Dirck
Willemsz.
Betaling met een schepenschuldbrief van 10 pond groot Vlaams, terwijl
Willem Maertensz Persoon, wonende in Haagambacht vrijwaring verleende.
Zie regesten 719 en 720.
??
1572
Gegeven als onderpand voor een op 16-3-1572
aan de huisvrouw van Jan Bart Huyge geleende
som.1149
TMD1230 Oostzijde Voorhout.1150
[Regest 717] De prins van Oranje en de raden des konings voor Holland,
Zeeland en West-Friesland geven mandaat aan de eerste gezworenen exploitier
van de kamer van genoemde Raad om mr.Pieter Aelbertsz Sloos van Hoorn, nu
wonende te Purmerend, te gelasten de achterstallige vordering van Jan
Thymansz Gorter, poorter van Hoorn, groot 19 goudguldens te betalen en hem
in geval van oppositie voor genoemde Raad in Den Haag te dagvaarden.1151
[Regest 718] Bouwen Jansz, schout van Wassenaar en Zuidwijk, oorkondt met
Claes Jansz van der Burch en Jacob Joestensz als gezworenen dat Cornelis
Adriaensz als principaal en Jacop Joestensz als borg en medeprincipaal
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14-5-1564

14-5-1564

2-3-1565

3-3-1565js

verklaarden te hebben verkocht aan Jacop Doensz te Scheveningen een losrente
van 3 Car.gld. per jaar, te betalen op 6 april en losbaar met 46 Car.gld., terwijl
Cornelis Adriaensz deze rente verzekerde op zijn woning als huis, berg, schuur
en geboomte met 17½ morgen land in het ambacht van Zuidwijk, belend ten
oosten Jorys Gerytsz en Mr.Domenicus Boot, raad in het Hof van Holand, ten
zuiden de banwatering, ten westen Adriaen Centen met bruikwaar, en ten
noorden der Kon.Maj. wildernis.
Jacop Joestensz verzekerde deze rente op 1 morgen vrij teelland in het ambacht
van Wassenaar, belend ten zuiden de heerweg, ten westen Aernt Cornelisz, ten
noorden de Buurweg, en ten oosten genoemde Aernt Cornelisz.1152
Zie regest 732. Die en deze akte zijn krachtens het testament van Claes Doensz
van Scheveningen in consignatie gegeven aan de Heilige Geest in Den Haag.
Is dit de later Kamplust genaamde boerderij/buitenplaats in Zuidwijk?
[Regest 719] Corneli van Aecken en Jacob van dorp, schepenen van Den Haag,
oorkonden dat Adriaen Aertsz Buys verklaarde te hebben verkocht aan Jan
Barthoutsz een huis en erf in het Voorhout, belast met een rente van 1 pond
Hollands per jaar, belend ten noorden Dirck Willemsz, ten oosten het Bos, ten
zuiden Barthout Huygesz, en ten westen het Voorhout. Betaling met een
schepenbrief van 20 pond groot Vlaams.1153
Zie regesten 716 en 720.
TMD1230 Oostzijde Voorhout.1154
[Regest 720] Cornelis van Aecken en Jacob van Dorp, schepenen van Den
Haag, oorkonden dat Jan Barthoutsz verklaarde schuldig te zijn aan Adriaen
Aerntsz Buys 20 pond groot Vlaams wegens de koop van een huis en erf in het
Voorhout, belend ten noorden Dirck Willemsz, ten oosten het Bos, ten zuiden
Barthout Huygesz, en ten westen het Voorhout. Betaling met 4 pond contant op
Sint Pietersdag in de Vasten anno 1565js en elk volgend jaar 2 pond tot de
aflossing, onder verband van genoemd huis en erf.1155
Zie regesten 716 en 719.
TMD1230 Oostzijde Voorhout.1156
[Regest 721] Pieter Gheerlofsz, schout in het ambacht van Zevenhuizen,
oorkondt met Cornelis Rommersz en Cornelis Fransz als buurlieden, dat Jan
Claesz van Alphen hun medebuurman verklaarde te hebben verkocht aan
Cornelis van Aecken, Jacob van Dorp, Claes Pietersz en Claes van Dam,
Heilige Geestmeesters in Den Haag, een losrene van 25 pond per jaar, te
betalen 20 februari en loosbaar met 400 pond, terwijl hij deze rente verzekerde
op ongeveer 28 morgen land met huis, schuren, bargen, potinge en plantinge in
het Zuideinde van genoemd ambacht, strekkende van de weg af westwaarts tot
in de meren, belend ten noorden de heer van Oosterwijck, ten zuiden Jan
Gerritsz, en van genoemde weg oostwaarts tot de Uppervaert, belend ten
noorden Jan Claesz zelf, en ten zuiden genoemde Jan Gerritsz; met andere
stukken land tezamen belast met renten van 3, 2 en 1 pond Vlaams.
Zie regest 722.
Marge
..-12-1575
De rente is overgedragen aan meester Cornelis
van der Heyden, doctor in de medicijnen te Delft,
als betaling van een rente van 25 pond van 40
groten die hij had, sprekende op de Heilige Geest
in Den Haag.1157
[Regest 722] Adriaen van de Velde en Claes van Dam Adriaensz, schepenen
van Den Haag, oorkonden dat Jacob van der duyn, heer van sprangen, zich
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8-3-1565

26-5-1565

9-6-1565

borg stelde voor een losrente van 25 pond van 40 groot per jaar, die Jan
Claeszz van Alphen t.b.v. de Heilige Geestmeesters had verleden, omschreven
in de brief waardoor deze is gestoken (zie regest 719), onder verband van zijn
huis en erf waarin hij nu woont in het Westeinde van Den Haag, belend ten
oosten de weduwe van …, ten westen de rector van Den Haag, ten zuiden de
heerstraat, en ten noorden Sint Agnieten Zusterhuis.1158
Zie regest 721.
TMD461 Noordzijde Westeinde.1159
[Regest 723] Adriaen Jorisz, schout in het ambacht van Babbelspolder,
oorkondt met Pieter Claesz en Willem Zymonsz als gezworenen dat Magdalena
Claesdr van den Berch, weduwe van Gherrit van Abbenbrouck, met haar
gekoren voogd verklaarde te hebben verkocht aan de Heilige Geestmeesters in
Den Haag een losrente van 18 Car.gld. van 40 groot per jaar, te betalen op 25
februari en af te lossen met 48 pond Vlaams, verzekerd op 27 morgen 4 hond
land met daarop woning, berg en geboomte, waarvan mr.Ghijsbrecht van
Hogendorp als man van jonkvrouw Jozina van Wijngherden 5 morgen in
eigendom heeft, welk land nu in gebruik is voor 28 pond Vlaams per jaar bij
Crijn Maertensz, die op genoemde woning woont. Het land is in zijn gheel
belast met 4 pond Vlaams rente per jaar en is belend ten oosten de poldervaart,
ten zuiden de Maasdijk, ten westen Maritgen Joris Henricxszs weduwe, Joris
Jansz c.s., en ten noorden de blinckers camp.
Marge
1586
Magdalena van Abbenbrouck tot Delft
18-5-1592
Afgelost.1160
[Regest 724] Jacob van Dorp en Jan van Ouwen, schepenen van Den Haag
oorkonden dat Cornelis van Aecken, ‘onse medebroeder in wette’, verklaarde
schuldig te zijn aan Mr.Matheus Vierling, Dirck van der Moelen en Niclaes
van Dam, weesmeesters van Den Haag, als executeurs testamentair van
Fransgen Jansdr, in haar leven huisvrouw van genoemde Cornelis van Aeckem,
ten behoeve van de zes kinderen van Cornelis Pouwelsz alias Cornelis
Bruynsz, een losrente van 59 car.gul. 7½ stuiver per jaar, te betalen op meidag,
verzekerd op zijn huis en erf met de vishuizen daaraan staande op het Spui met
een klein huisje met een poort uitkomende in de Poten, belend ten oosten het
zusterhuis op het Spui, ten zuiden de weg van Joost Pouwelsz, ten westen het
Spui, en ten noorden Trijn van Gelder en de Poten. De helft van genoemd huis
en erf is date dezes door de genoemde weesmeesters voor genoemde rente aan
hem verkocht.
Zie regesten 755 en E-6.
Dorso
4-6-1560
Cornelis van Aecken heeft van deze rente 12
car.gul. 10 stuivers per jaar afgelost
15-5-1566
De huisvrouw van Cornelis van Aecken heeft van
deze rente 12 gulden 10 stuivers per jaar afgelost
4-6-1568
De huisvrouw van Cornelis van Aecken heeft van
deze rente 12 gulden 10 stuivers per jaar afgelost.
Zo resteert nog 21 pond 16 stuiver 6 penning van
deze rente.1161
1162
TMD1073 Oostzuide Spui.
[Regest 725] Jacob van Dorp en Jan van Ouwen, schepenen van Den Haag,
oorkonden dat jonker Jacob Coppier, heer van Calslagen, verklaarde te hebben
getransporteerd aan Adriaen Benninck, secretaris van Den Haag, de eigendom
van de kapel van het oude heilige graf aan de zuidzijde van de parochiekerk in
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Den Haag aan de oostzijde van de zuidelijke deur van die kerk, blijkens de
quitantie van de kerkmeesters waardoor deze is gestoken.1163
Zie regesten 625 en E-14.
26-6-1565
[Regest 726] Cornelis van Aecken en Jacob van Dorp, schepenen van Den
Haag, oorkonden dat Henrick Jacobsz, kistenmaker, verklaarde te hebben
verkocht aan de Heilige Geestarmen in Den Haag een losrente van 12 pond 10
schelling van 40 groot, te betalen op mei, verzekerd op 8 hond land bezuiden
Den Haag aan de westzijde van de Delftweg, belend ten zuiden Augustijn
Stalpert, ten westen Sint Elizabethszusterhuis land, ten noorden land van de
genoemde Heilige Geest, en ten oosten de heerweg.
En op zijn huis en erf in het Zuideinde van Den Haag, belend ten noorden heer
Gherrit Jansz kanunniks huis genaamd De Zevenster, ten oosten en zuiden het
huis van Jan Adriaensz timmerman, en ten westen de heerstraat.
Als borg trad op zijn schoonvader Hendrick Claesz bakker onder verband van
zijn huis en erf in het Zuideinde, belend ten noorden Zier Pietersz wielmaker,
ten oosten de verwersloot, ten zuiden Adriaen Jacobsz brandewijnman, en ten
westen de heerstraat.
Marge
6-6-1589
Afgelost door Neeltgen, weduwe van Heyndrcik
Jacobsz.1164
Henrick Jacobsz: TMD840 Oostzijde Wagenstraat.1165
Hendrick Claesz: TMD851 Oostzijde Wagenstraat.1166
Vr27-10-1565 [Regest 727] Adriaen Cornelisz, schout in het ambacht van Nieuweveen,
oorkondt met zijn gezworenen dat Adriaen huybrechtsz, wonende te Nootdorp,
verklaarde in erfpacht te hebben genoem van jonker Jacob Erhoets, echtgenoot
van jonkvrouw Maria van Hardinckxvelt, een woning met huis en erf, bepoting
en beplantijg, groot 5 morgen 2 hond land, in de ban van Nieuweveen, belend
ten zuiden Lambrecht Michielsz te Delft, ten noorden de nieuwe watering, ten
oosten Adriaen Symonsz, en ten zuiden de kerkweg, tegen 24 car.gld. per jaar
te betalen op 1 november of Sint Maarten.
Dorso
z.d.
Geertien Willemsdr.1167
Zie regest 728 en 729.
27-10-1565 [Regest 728] Adriaen Cornelisz, schout van Nieuweveen, oorkondt met Pieter
Gijsbrechtsz en Jacob Jansz als gezworenen dat Adriaen Huybrechtsz,
wonende in de ban van Nootdorp, verklaarde in erfpacht te hebben
getransporteerd aan Pieter Adriaensz de helft van het land groot 5 morgen 2
hond in de ban van Nieuweveen, belend ten westen Lambrecht Michielsz, ten
noorden de nieuwe watering, ten oosten Adriaen Symonsz, en ten zuiden de
kerkweg, tegen betaling van 12 car.gld. op Sint Willebrordsdag.1168
Zie regesten 727 en 729.
10-11-1565 [Regest 729] Jacob Schroots quitteert Pieter Adriaensz voor 10 stuivers wegens
het verboeken en geeft hem verlof medegebruiker te zijn van de landen die
Adriaen Huybrechtsz in erfpacht heeft te Nootdorp.1169
Zie regesten 727 en 728.
29-3-1566
[Regest 730] Dirck Willemsz, schout van Pijnacker, oorkondt met Joest
Willemsz en Claes Cornelisz als gezworenen dat Vranck Adriaensz als
principaal en Adriaen Jansz Versyden als borg en mede-principaal verklarden
te hebben verkocht aan Willem Pietersz Brasser een rente van 15 Car.gld. per
jaar, te betalen Sint Jacobsdag in de zomer, verzekerd op 6 morgen land in het
ambacht van Pijnacker in Vlieland in twee kampen naast elkaar waarvan de een
3 en de ander 4 morgen groot is, waarvan de heilig geest te … toebehoort,
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31-12-1566

2-5-1568

7-5-1568

24-5-1568

27-11-1568

belend ten noorden Harman Adriaensz van …, ten zuiden Claes Dircxsz
‘suvelcoper’ [= zuivelkoper RAvdSp] wonende binnen Delft, strekkende van
… tot Resloet.
Dorso
z.d.
‘Constitutiebrief toeco.. heyligeestmeesters van
den … spreeckende up … Vranck Adriaensz bij
transporte van … Cornelisz alias Pa … wo …
Claes Jansz tote Pijnacker buyerman’.1170
[Regest 731] Claes van Dam en Jan van Ouwen, schepenen van Den Haag,
oorkonden dat meester Nicolaes van den Laen, raad ordinaris in het Hof van
Holland en jonker Neve van Meeckenburch met zijn huisvrouw jonkvrouwe
Barbara van Wassenhove verklaarde voor 500 Car.gld. te hebben verkocht aan
de Heilige Geestmeesters in Den Haag een losrente van 31 gulden 5 stuivers
per jaar, te betalen op 31 december, verzekerd op hun goed en mr.Nicolaes
voornoemd op zijn huis en erf in het Voorhout, belend ten westen de heerweg,
ten noorden en oosten huis en erf van jonker Charles tSerclaes, en ten zuiden
het Voorhout.
Dorso
3-4-1586
Afgelost.1171
TMD1185 Noordzijde Voorhout.1172
[Regest 732] Bouwen Jansz, schout in het ambacht van Wassenaar en
Zuidwijk, oorkondt met Claes Jansz van der Burch en Jan Dircxsz Ket dat
Cornelis Adriaensz alias lange Neel verklaarde te hebben verkocht aan Jacop
Doensz te Scheveningen een losrente van 3 car.gld. per jaar, te betalen op 1
mei, verzekerd op zijn huis, berg en schuur met bijbehorend land, groot
omtrent 16 morgen in het ambacht van Zuidwijk, belend ten noorden der
Kon.Maj. wildernis, ten oosten Jorys Gerytsz met meer eigen, ten zuiden de
banwatering, en ten westen … Wijngaerdens erfgenamen.1173
Zie regest 718. Die en deze akte zijn krachtens het testament van Claes Doensz
van Scheveningen in consignatie gegeven aan de Heilige Geest in Den Haag.
Is dit de later Kamplust genaamde boerderij/buitenplaats in Zuidwijk?
[Regest 733] Pieter Evertsz, schout in het ambacht van Voorburg, oorkondt
met Cornelis Heynricxsz en Pieter Vranckesz als geburen dat Willem Pietersz
Brasser, wonende …, verklaarde te hebben getransporteerd aan Cornelis
Cornelisz van der Horst, wonende in dit amabcht de rentebrief groot …,
waardoor deze is gestoken (deze brief ontbreekt).1174
[Regest 734] Cornelis Messing en …, schepenen van Den Haag, oorkonden dat
Cornelis Cornelisz van der Horst verklaarde te hebben verkocht aan de Heilige
Geestmeesters van Den Haag een rentebrief groot 5 car.gld., als omschreven in
de brief waardoor deze is gestoken (deze brief ontbreekt), onder verband van
zijn huis en erf met de tuin daarachter in het Zuideinde, belend ten zuiden Joest
Koeman, ten westen de Raamsloot, ten noorden de weduwe van Heynrick
Jansz schoenlapper, en ten oosten de heerstraat.1175
TMD887 Westzijde Wagenstraat.1176
[Regest 735] Evert Wolfertsz, schout in het ambacht van Voorburg, oorkondt
met zijn geburen Lenert Dammasz en Gerrit Willemsz dat Arien Gerritsz,
wonende in Den Haag, verklaarde te hebben verkocht aan de Heilige
Geestmeesters n Den Haag een losrente van 2pond hollands per jaar, te betalen
OLV Lichtmis, verzekerd op 16 hond toegemaakt land in het ambacht van
Voorburg aan de noordzijde, belend ten oosten Hubrecht Cornelisz, ten zuiden
de erfgenamen van meester Cornelis van Weldam, ten westen de Dennenwech
[= Denneweg ], en ten noorden Pieter de Vries in de apteeck c.s.
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31-12-1568

28-5-1569

5-7-1569

10-7-1569

z.d.

2 pond rente per jaar op Adriaen Gerritsz
deghelickman.1177
[Regest 736] Pieter de Vries en Cornelis Messing, schepenen van Den Haag,
oorkonden dat Nicolaes van Westerbeeck, heer van Katendrecht, verklaarde te
hebben verkocht aan de Heilige Geestarmen in Den Haag een erfrente van 21
gouden Car.gld. per jaar, te betalen op 31 december, losbaar met 378 Car.gld.,
verzekerd op zijn huis of kasteel genaamd Westerbeeck en Vittelevoort met de
waranden en boomgaarden, samen omtrent 9 morgen groot en gelegen bij
westen Den Haag aan de beek, belend ten oosten de woning en landen van de
erfgenamen van meester Aelbrecht Jansz, ten zuiden dew oning en landen van
de Proosdij in gebruik bij Willem Daniëlsz, en ten westen enoorden de
heerweg.
Marge
z.d.
De heer kapitein Francois van Westerbeeck
Nota
z.d.
Afgelost bij preferentie van de kooppenningen
van het huis te Westerbeek.1178
[Regest 737] Arent Willemsz, schout in het ambacht van de Ketel, oorkondt
met Joris Cornelisz en Arien Jorisz Post als schepenen dat Claes Korsz, hun
inwonende buurman, verklaarde te hebben verkocht aan Cornelis Jansz,
woneden in Den Haag, een losrente van 3 pond Vlaams, te betalen
Pinkseravond, verzekerd op 3½ morgen land in Noordketel, belend ten oosten
de Schieweg, ten westen de Groeneweg of Buurweg, ten zuiden de weduwe
van Jan Dircksz, en ten noorden de vrouwe van Rijnsburg.
Als borgen traden op Neeltgen Claesdr, weduwe van Cors Jansz van Rijswijck,
moeder van de comparant, met haar gekoren voogd Sebastiaen Korsz. 1179
[Regest 738] Pieter de Vries en Dirck Paeuw, schepenen van Den Haag
oorkonden dat Tobias Jansz verklaarde te hebben getransporteerd aan de
Heilige Geestmeesters van Den Haag de beterschap van een erf met een muur
waarin een poort of doorkazijn op de Geest, recht tegenover het Pesthuis van
Den Haag, belend ten oosten Mary Bollen, ten zuiden de heerstraat, ten westen
Sint Anthonis kapels huisje waarin nu Dirck de orgelblazer woont, ten noorden
de warande toekomende de pastoor van Den Haag, en al belast met een rente
van 15 stuivers per jaar, te betalen op Sint Jansdag Midzomer, waarvan nu 15
jaar is verschenen, die de Heilige Geest daarop sprekende heeft.
Zie regest 410.
Marge
1582
Het erf is verkocht aan Gijsbrecht van
Hogenheeck.1180
TMD zoeken is zinloos. Ergens bij TMD384-TMD387 aan de noordzijde van
de Geest. Zie regest 410.
[Regest 739] Bouwen Jansz, schout in het ambacht van Wassenaar en
Zuidwijk, oorkondt met Symon Phillipsz en Cornelis Jorysz als gezworenen
dat Reyn Pietersz, wonende bij Wassenaar in het ambacht van Zuidwijk, als
principaal met zijn broer Jacob Pietersz, wonende in het ambacht van
Wassenaar te Hillenaar, als borg en medeprincipaal en Marike Martens,
weduwe van jonge Aernt Gerytsz, mede wonende bij Wassenaar in het
ambacht van Zuidwijk, met haar zoon Geryt Aerntsz als haar gekoren voogd,
mede als principaal, verklaarden te hebben verkocht aan mr.Michiel van
Zijdenborch een losrente van 12 Car.gld. per jaar, te betalen op 1 juli.
- Genoemde Reyn en Jacob Pietersz verzekerden deze rente op hun ¼ van de
woning waarin genoemde Reyn nu woont met huis, schuur, berg en
geboomte, en ¼ van 20 morgen land daarbij gelegen;
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27-7-1569

1-8-1570

- Reyn verzekerde deze rente nog op 5½ morgen en 2 morgen daarnaast, dit
alles belend ten noorden de Kaswateringe, ten oosten Heynrick Zybrantsz,
ten westen Cleyn Aesbrouck, en ten zuiden Dirck Geerlofsz met zijn bergen;
- Bovendien verzekerde Reyn deze rente nog op 2 morgen eigen kleiland bij
de Hogenboom, belend ten oosten Jan Houter te Delft, ten zuiden de gemene
Zijlwatering, ten westen Jan Woutersz, en ten noorden Dirck van Huessen te
Leiden;
- En verder nog op 8 hond land op Zevenacker, belend ten oosten het
Vrouwengilde te Wassenaar, ten westen de laan van de Grote Wolven, ten
zuiden de Geestsloot, en ten noorden de heerweg;
- Genoemde Mariken verzekerde de rente op haar woning met huis, schuur,
bergen en geboomte met daarbij 8 morgen land in genoemd ambacht, belend
ten westen Symon van der Does, ten noorden de heerweg, ten oosten de
kapelrie van Sint Pieters altaar te Wassenaar, en ten zuiden de gemene
Zijlwatering;
- En nog op 2 morgen land in het ambacht van Wassenaar, belend ten zuiden
Geryt Jansz met bruikwaar, ten westen genoemde Mariken, ten oosten het
convent te Warmond, en ten noorden de gemene Zijlwatering.
Zie regesten 744A, 745, E-21 en E-22.
Dorso
z.d.
Aangekomen van Jozijne, nicht, en van Lenert,
neef, tezamen
Komt van Reyn Pietersz van Wassenaar
Yosina van Sydenberch nu Claes reynen
5-12-1583
Ontvangen door Joris Adriaensz, als man en
voogd van Josyna Jan Sohiersdr, en Josyna van sydenburch, erfgenamen van
wijlen Mr.Michiel van Sydenburch, uit handen van Jan Colen Cornelisz
lakenkoper ter aflossing van de helft van de hoofdsom groot 96 Car.gld.1181
[Regest 740] Pieter de Vries en Cornelis Messingh, schepenen van Den Haag,
oorkonden dat Pieter Meeusz verklaarde te hebben verkocht aan de Heilige
Geestmeesters een losrente van 15 stuivers per jaar, te betalen op Sint
Jacobsdag, verzekerd op zijn huis en erf op de Geest, belend ten oosten heer
Aernt Jansz priester, ten zuiden Maritgen koperslagers huizen, ten westen
Gerryt Willems, en ten noorden de heerstraat.
Zie regest 640.
Marge
1587
Dirick Cornelisz snijder
Aantekening z.d.
Er is nog een oudere rente op dit huis toekomende
de Heilige Geest.1182
TMD356 Zuidzijde Geest.1183
[Regest 741] Pieter de Vries en Eewout Jorysz, schepenen van Den Haag,
oorkonden dat Anneken van Dam, weduwe van Jan Doublet, in leven
procureur voor het Hof van Holland, met Adriaen Benninck als haar gekoren
voogd verklaarde te hebben verkocht aan Neeltgen Diricxsdr, weduwe van
Heynrick Woutersz een rentebrief groot 9 Car.guld., sprekende op Adriaen
Cornelisz alias Puyr te Monster, waardoor deze is gestoken, onder verband van
haar huis en erf aan de Plaats, belend ten oosten Willem van Dam, secretaris
van het Hof van Holland, ten zuiden het Valkhuis van zijne majesteit, ten
westen Mr.Anthonis van Dijck, advocaat voor het Hof van Holland, en ten
noorden de heerstraat.1184
Zie regest 643.
TMD1159 Zuidzijde Plaats.1185
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20-11-1570

20-12-1570

[Regest 742] Notaris Dirk Jansz in Woerden instrumenteert dat Neeltgen
Dirxdr, geboren te Dordrecht en weduwe van Hendrick Woutersz bontwerker,
bij testament bepaalde dat haar erfenis door haar zoon en de Heilige Geest zal
worden gedeeld als haar zoon binnen 28 jaar terugkeert en zo niet, dat dan de
Heilige Geest universeel erfgenaam zal zijn. Deze moet de begrafenis volgens
haar aanwijzing regelen en dan elk van de 5 kinderen van haar broer Thoma
Dircxsz, ijzerkoper te Dordrecht, 100 Car.gld. geven. Als getuigen traden op
Augustijn van Teylingen, advocaat, en Christiaan de Wees, deurwaarder bij het
Hof van Holland.1186
Zie regest 657 en E-3.
[Regest 743] Boudewijn Jansz, schout in het ambacht van Wassenaar en
Zuidwijk, oorkondt met Claes Jansz van der Burch en Jacob Pietersz Hillenaer
als gezworenen dat Aernt Cornelisz, wonende in dit ambacht, verklaarde
schuldig te zijn aan de Heilige Geestmeesters in Den Haag een losrente van 6
car.gld. 5 stuivers per jaar, te betalen 24 october, verzekerd op 8 hond land in
genoemd ambacht bij de Horstlaan, belend ten oosten genoemde Boudewijn
Jansz, ten zuiden de weduwe van jonge Aert Gherritsz, ten westen Claes Jansz
Verburch, en ten noorden de veenwatering. Belast met een hofpennin gvan 9
groot.
Eewout Jansz en Adriaen van der Criep, schepenen van Den Haag, oorkonden
op dezelfde dag dat Cornelis Florisz zich borg stelde voor genoemde rente
onder verband van zijn huis en erf aan de oostzijde van het Spui, belend ten
oosten Pieter Scrap, ten zuiden Meyns Arys, ten westen de heerstraat, en ten
oosten Jan Cruycken, en belast met 3 gld. per jaar.
Marge
12-6-1500
(sic!) Afgelost door Dirck Huybrechtsz tot
Wassenaar.1187
TMD??? Oostzijde Spui. Ik kan dit perceel niet nader thuisbrengen. Mogelijk
nabij TMD1093, waar in 1568 Jan Cornelisz viskoper alias de Cruyck werd
vermeld.1188
[Regest 744] Dirck Peeuv en A…, schepenen van Den Haag, oorkonden dat
Sebastiaen Aelbrechtsz bakker verklaarde te hebben verkocht aan de Heilige
Geestmeesters een losrente van … per jaar, te betalen 10 november, verzekerd
op zijn huis en erf in de Hoogstraat, belend ten [ten oosten] …, ten zuiden
Cornelis Cornelisz, ten westen de heerstraat, en ten noorden Andries Stijnen,
waard in …. Als borg trad op Jan van Ouwen, medebroeder in de wet, onder
verband van zijn huis een erf in de Hoogstraat, ten oosten de heerstraat, ten
zuiden Jacob van Dorp, ten westen het Sint Nicolaasgasthuis, en ten noorden
Jan Pietersz van Ryel.1189
TMD13 Huis In Het Anker, Oostzijde Hoogstraat.1190
TMD38 Huis De Keizer Westzijde Hoogstraat.1191
[Regest 744A -nummer door mij toegekend] NN verklaart schuldig te zijn aan
NN een losrente van 6 Car.gld. per jaar, verzekerd op land te Wassenaar en/of
Zuidwijk.1192
Zie regesten 739, 745, E-21 en E-22.
[Regest 745] Adriaen Jansz van Nyerop, schout in de ban van Stompwijk, en
Adriaen Willemsz, schout in het ambacht van Zoetermeer, oorkonden dat
Willem Gerritsz, wonende te Wilsveen in de ban van Stompwijk, als principaal
en Adriaen Aemsz, ook aldaar, als borg en mede-principaal verklaarden te
hebben verkocht aan Mr.Michiel van Sydenborch een losrente van 6 Car.gld.
per jaar, te betalen 9 december, voor 96 Car.gld.
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9-2-1571

9-2-1571

14-4-1571

- Verzekerd op zijn woning waarin hij nu woont, met huis, schuur, bergen en
geboomte met 5 morgen land in de ban van Stompwijk, belend ten oosten
Cornelis Dircxsz, ten zuiden het Zoetermeerse land, ten westen Adriaen
Aemsz, en ten noorden de Wilveenscheweg;
- Bovendien nog op 2 morgen land in het ambacht van Zoetermeer, belend ten
oosten en zuiden Jacob Neel jonge Jansz, ten westen de Zoetermeerseweg,
en ten noorden genoemde Jacob Neel jonge Jansz;
- Adriaen Aemsz verzekerde deze rente op zijn woning waarin hij nu woont
met huis, schuur, bergen en geboomte, met 6 morgen weiland en 1 morgen
‘stuchturffland’, tezamen belend ten westen Dirck Philipsz Bosch, ten
oosten Willem Gerritsz, ten noorden de binnenwatering, en ten zuiden het
Zoetermeerse land;
- Bovendien nog op 2 morgen weiland, belend ten oosten en westen Cornelis
Michielsz, brouwer te Delft, ten zuiden de Stompwijkse watering, en ten
noorden Adriaen Jansz.
Als getuigen traden op Jan Adriaensz en Adam Alewijnsz, burgers in de ban
van stompwijk, en Vollebrecht Gerritsz de Ru en Jacob Jansz, burgers in het
ambacht van Zoetermeer.1193
Zie regesten 739, 744A, E-21 en E22..
[Regest 746] Adriaen van der Lindt, schout, Adriaen van den Velde,
burgemeester, en Claes van Dam, Pieter de Vryes, Adriaen van Cryep en
Cornelis van Rijn, schepenen van Den Haag, oorkonden dat meester Wouter
van Wijck, rector in de Grote School van Den Haag, optredend voor zijn
dochter Maritgen in het Grote Bagijnhof buiten Mechelen, verzocht dat de
Heilige Geestmeesters in Den Haag zijn dochter een lijfrente van 24 gulden per
jaar zouden geven in ruil voor een losrente van 12 car.gld. per jaar,
verschijnende Barbara, die genoemde Maritgen sprekende had op het huis van
Charles Tserclaes in het Voorhout, daar deze losrente niet voldoende was voor
haar levensonderhoud. Het verzoek wordt toegestaan.1194
Zie regesten 747 en E-19.
TMD1186 Noordzijde Voorhout.1195
[Regest 747] Schout, burgemeesters en schepenen van Den Haag, oorkonden
dat meester Volckaert van Enckhuysen, Claes van Dam, Joseph van Hove en
de apteecker Gregorius van Morssele, Heilige Geestmeesters in Den Haag,
verklaarden, krachtens een hier geïnsereerden consentbrief d.d. 9-2-1571
(regest 746) te hebben verkocht aan Maritge, dochter van meester Wouter van
wijck, rector in de Grote School alhier, en faliebagijn in het Grote Bagijnhof
buiten Mechelen, ongeveer 23 jaar oud, een lijfrente van 24 Car.gld. per jaar, te
betalen 9 februari, terwijl zij deze rente verzekerden op al hun goederen.1196
Zie regesten 746 en E-19.
[Regest 748] Adriaen van Cryep en Joseph van Hove, schepenen van Den
Haag, oorkonden dat Henrick Allertsz slotenmaker verklaarde schuldig te zijn
aan de Heilige Geestmeesters van Den Haag een rente van 2 pond Hollands per
jaar, te betalen op meidag, verzekerd op zijn huis en erf in de Venestraat
genaamd “In de Cimbaal”, belend ten oosten de heerstraat, ten zuiden de
kinderen van Willem de backer, ten westen de weduwe van mr.Willem van der
Meer enz., en ten noorden voornoemde weduwe. Betaald met een schepenbrief
d.d. 1378 [Zie regest 43].1197
Zie regest 43.
TMD603 Huis In de Cimbaal, Westzijde Venestraat.1198

Pagina 187 van 222 pagina’s
Dit document is afkomstig van www.hogenda.nl

Klik hier voor het totale register van Hogenda bronnen.

Regesten Heilige Geest
23-4-1571

25-8-1571

10-12-1571

7-2-1572

[Regest 749] Dirck Pauv en Joseph van Hove, schepenen van Den Haag,
oorkonden dat Claes Pietersz, wonende alhier, verklaarde schuldig te zijn aan
de Heilige Geestmeesters in Den Haag een losrente van 15 stuivers, te betalen
meidag, verzekerd op zijn huis en erf in het Voorhout, belend ten oosten de
Kon.Maj.’s huizinge, ten zuiden Christoffel van Myerop, ten westen het
genoemde Voorhout, en ten noorden Willem Korsz.
Als borg trad op Steffen Dircxsz onder verband van zijn huis en erf in de
Weststraat op Scheveningen, belend ten zuidoosten Cornelis Jansz Cruyff, ten
zuidwesten de heerweg, ten noordwesten Michiel Ijsbrantsz, en ten
noordoosten de lijnbaan van Cornelis Jacobsz.1199
TMD1233 Oostzijde Voorhout.1200
[Regest 750] Pieter de Vries en Joseph van Hove, schepenen van Den Haag,
oorkonden dat Maritgen Damendr, weduwe van Joris Pietersz wielmaker, met
Willem Cornelisz haar gekoren voogd verklaarde te hebben verkocht aan de
Heilige Geestmeesters in Den Haag een losrente van 6 pond, te betalen 1
september, verzekerd op haar huis en erf op het Spui, belend ten zuiden de
weduwe van Cornelis Jansz brandmeester, ten westen meester Jacob Vernuft,
ten noorden genoemde meester Jacob, en ten oosten het Spui met de vaart.
Als borg trad op Willem Cornelisz biervoerder onder verband van zijn huis en
erf op het Spui, belend ten oosten het Spui met de vaart, ten zuiden Aernt
Aerntsz, ten westen de weide toekomende Pieter van Upmeer te Delft, en ten
noorden Neelgen Smits. Betaling met:
- een oude schepenbrief d.d.1358 van 16 schelling Hollands per jaar (is dit
regest 15???);
- met 20 stuivers per jaar die haar moeder Haas Damen aan de Heilige Geest
had vermaakt, sprekende op Maritgens huis (zie onvolledige brief Nr.20);
- met een pachtbrief van 192 stuivers per jaar die de erfgenamen van mr.Jan
Plumeon enz. op Maritgens huis hadden en haar de penning 7 is gekort;
- en met contanten
Marge
1586
Heinrick Adriaensz wagenaar
1629
Leenert Cuspinsen.1201
Maritgen Damendr TMD1029 Westzijde Spui.1202
Willem Cornelisz TMD??? Westzijde Spui. Ik heb dit perceel niet kunnen
lokaliseren. In het Hofboek van 1562 staat een Willem
Cornelisz als laatste bewoner van de westzijde van het
Spui richting De Zieken.1203
[Regest 751] De graaf van Boussu als president en de raden van Holland,
Zeeland en Friesland geven opdracht aan de eerste gezworen exploitier der
Kamer om Jan Jansz, man van Maritgen Ghijsbrechtsdr als pincipaal en Job
Adriaensz bleker als borg tezamen tot betaling van 12 car.gld., verschenen
Bamis l.l., aan Jannetgen Andriesdr te Delft, haar toekomende wesgens uitkoop
uit een haar van Dirick Ghijsbrechtsz aanbestorven erfenis, nader omschreven
in brieven van verbande. Bij oppositie moeten beide worden gedagvaard voor
de graaf van Boussu.1204
[Regest 752] Dirck Pauv en Adriaen van der Cryep, schepenen van Den Haag
oorkonden dat meester Pieter van der Meer, advocaat voor het Hof van
Holland, verklaarde te hebben getransporteerd aan de Heilige Geest in Den
Haag de rentebrief van 1 pond Hollands die door deze is gestoken (regest 400).
Het huis in het Achterom behoort nu aan Adriana Gerytsdr de hekelster en is

Pagina 188 van 222 pagina’s
Dit document is afkomstig van www.hogenda.nl

Klik hier voor het totale register van Hogenda bronnen.

Regesten Heilige Geest

19-12-1577

15-3-1578

19-1-1579

23-5-1579

23-12-1579

belend ten zuiden de heerstraat, ten noorden de beek achter het Voorhof, ten
oosten Adriaen Jansz van Buyeren, en ten westen Job de stoeldraaier.
Zie regesten 400 en E-1.1205
TMD733 Noordzijde Achterom.1206
[Regest 753] Burgemeester, schepenen en raad van Brussel oorkonden dat hun
ingezetene de koopman Andries Jehu verklaarde zijn schoonzoon de koopman
Janne de Coninck te Antwerpen volstrekte machtiging tot zaakwaarneming te
geven.1207
[Regest 754] Adriaen Cryep en Adriaen Screvelsz, schepenen van Den Haag,
oorkonden dat Pieter Ghijsbrechtsz van Egmondt vleeshouwer, man van
Janneke van den Bossche, weduwe van Dirick Lodewijcxsz vleeshouwer,
verklaarde dat krachtens obligatie d.d. 29-4-1563 genoemde Dirick aan Anna
Vierlincxs weduwe van Adriaen Lanelle, in leven procureur voor het Hof van
Holland, als rest van een grotere som nog 80 Car.gld. schuldig was. Tot
betaling hiervan vestigt genoemde Pieter een losrente van 5 pond, te betalen op
mei, verzekerd op zijn huis en erf in de Venestraat, genaamd ‘De Hollandse
tuin’, belend ten noorden het lege erf van Willem Jacobsz glasmaker, ten
oosten Sint Pieterstraat, ten zuiden Adriane Jansdr, en ten westen de
Venestraat.1208
TMD575 Huis De Hollandse Tuin, Oostzijde Venestraat.1209
[Regest 755] Dirck Heynricxsz in ’t Spoir en Dirc Dircxsz van Santen,
schepenen van Delft, oorkonden dat Michiel Cornelis Bruynsz verklaarde te
hebben getransporteerd aan Jan Fransz, Pieter Woutersz en Aeriaen Symonsz,
elk voor 1/3, een rentebrief van 59 car.gul. 7½ stuiver per jaar op Cornelis van
Aecken [zie regest 724], om daarmee als restant een rente van 21 car.gul. 17½
stuiver per jaar te vervangen.1210
Zie regesten 724 en E-6.
[Regest 756] Vincent van Wyeringhen en Jan Wolff, schepenen van Den Haag,
oorkonden dat Imme Foppendr. Weduwe van Pieter Meeusz, met Jan Jacobsz
Coster als haar gekoren voogd, verklaarde te hebben verkocht aan de Heilige
Geestmeesters in Den Haag een losrente van 3 car.gld. per jaar, te betalen op
meidag, verzekerd op haar huis en erf staande over Sint Anthonisbrug in Den
Haag, belend ten oosten de heerstraat, ten zuiden het vervallen huis en erf van
Cornelis van Boven Quirijnsz, ten westen het erf van Jan Vermij, en ten
noorden Jop Harmansz bakker.
Marge
1586
Pieter Pouwelsz, dienaar van de procureur
1616
De weduwe van Dirick Uijtenhage brouwer tot
Delft
1622
Willem Hapersz schrijnwerker
26-9-1650
Afgelost door Gillis Rutte schrijnwerker.1211
TMD879??? Westzijde Wagenstraat. In 1562 betaalde Thomas Cornelisz van
Boven de hofhuur voor het ter noorden daarvan gelegen perceel TMD880.1212
[Regest 757] Adriaen van der Cryp en Aernt Zymonsz Jutfaes, schepenen van
Den Haag, pachten Joost Jacobsz toe een rente van 24 schelling 6 den.
Hollands per jaar, verzekerd volgens oude schepenbrief op het huis en erf van
Gerrit Evertsz, snijder, in de Papestraat, belend ten westen cramer, en ten
oosten Heynrick Pietersz.
Dorso
z.d.
Philips Creeckel of Jan Vermij
Jan Vermijs huis.1213
TMD86. Noordzijde Papenstraat.1214
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Akten, alleen vermeld in de inventaris
NB Ik ga hier niet verder dan 1600. Akten voor 1580 die wel in de inventaris staan maar
waarvan geen regest is opgenomen, heb ik bovenstaand ingevoegd met een “A “-nummer. De
onderstaande regesten zijn door mij opgesteld op basis van de omschrijving in de inventaris.
7-2-1572

1-7-1572

11-4-1580

4-5-1580

7-7-1580

14-7-1580

15-11-1580

1580/1581

[Regest E-1] Mr.Pieter van der Meer verklaart te hebben getransporteerd aan
de Heilige Geestarmen een losrentebrief groot 1 pond Hollands, verzekerd op
een huis en erf in het Achterom.1215
Zie regesten 400 en 752.
TMD733 Noordzijde Achterom.1216
[Regest E-2] Gregorius van Moersselen transporteert aan de Heilige
Geestarmen een losrente van 6 gld per jaar, verzekerd op de Vleeshal in Den
Haag. Hij ontving daarvoor 70 gulden op 2-9-1572.1217
[Regest E-3] [Akte betreffende de nalatenschap van Hendrik Woutersz,
bontwerker, en diens vrouw Neeltje Dirksdr.
Zie de regesten 657 en 742.
Dorso
z.d.
Neeltgen Heynricxs Wouterszs weduwe wijlen
Henricx Jacobszs bontwerker testament en de
brieven in dit testament aan de Heilige
Geestarmen vermaakt.1218
[Regest E-4] Ocker Jacobsz verklaart schuldig te zijn aan de Heilige
Geestmeesters een losrente van 15 stuivers, verzekerd op de helft van een
vervallen erf op de Geest ten noorden van zijn huis en op zijn huis en erf. De
rente is betaald met de koop van genoemd half erf.1219
TMD409??? Noordzijde Geest.1220
[Regest E-5] Adriaen Symonsz van Groenewegen verklaart te hebben verkocht
aan de kerk-, Heilige Geest- en Huisarmenmeesters in Den Haag de helft van 6
morgen land in het ambacht van Woudharna bij de ‘Lyerhant’, ten noorden van
de Lierweg.1221
[Regest E-6] Adriaen Simonsz van Groenewegen, poorter van Delft, voor zich
zelf en met last van Jan Fransz en Pieter Woutersz, verklaart te hebben
verkocht aan de Heilige Geest- en Huiszittenmeesters in Den Haag het restant
van een losrente van 21 pond 17 schelling 6 penning per jaar, staande op huis
en erf van Cornelis van Aecken, in leven schepen van Den Haag, aan de
oostzijde van het Spui.1222
Zie regesten 724 en 755.
[Regest E-7] Pieter de Wolff alias de Vlaminck, dienaar van de baljuw van Den
Haag, verklaart te hebben verkocht aan de heilige geestmeesters een losrente
van 3 pond Hollands per jaar, verzekerd op:
- de helft van een vervallen erfje ten noorden achter zijn huis;
- een gang;
- een erfje ten noorden van die gang;
- en op zijn huis en erf aan de noordzijde van De Geest.
Betaling met de koop van eerstgenoemde drie percelen.1223
[Regest E-8] Conceptakte van verkoop van 3 huizen en een tuin aan de
zuidzijde van de kerk tegenover het Sint.Elizabethklooster door de Heilige
Geestmeesters en de weduwe van Geryt Allertsz. Volgens de inventaris betreft
dit percelen aan de Riviervismarkt.1224
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6-1-1581

19-8-1581

12-2-1583

2-7-1583

17-10-1583

7-1-1584

30-4-1585

13-5-1585

14-6-1585

19-6-1585

[Regest E-9] Vranck Joosten van der Bije verklaart schuldig te zijn aan Dirck
Paeuw een losrente van 25 Car.gld. per jaar, verzekerd op zijn woning met
toebehoren en landen aan de noordzijde van het bos van Den Haag in het
ambacht van Wassenaar. Het is al belast met enige renten o.a. van de Leprozen
en het sint Nicolaasgasthuis van Den Haag.1225
[Regest E-10] Frans Thielmansz Coninck, voor zich en de andere erfgenamen
van Aechte Jacobsdr van der Wiele, eerst weduwe van Maerten Bol en later
van Thielman Gerritsz Coninck, verklaart te hebben getransporteerd aan de
Heilige Geestmeesters een losrentebrief groot 8 pond Hollands, sprekend op
een huis een erf achter het Hof.
Zie regesten 563 en 564.
Dorso
z.d.
Jan van Smedens huis achter de kapel.1226
TMD1142/TMD1143/TMD1144/TMD1145 Huis achter de St.Mariakapel
(Viskapel).1227 Het meest waarschijnlijk is TMD1143, in 1571 omschreven als
een huis en erf op het bleekveld.1228
[Regest E-11] Mr.Johan van Oudebarnevelt, pensionaris van Rotterdam,
verklaart te hebben getransporteerd aan de Heilige Geest in Den Haag een
rentebrief van 18 car.gld. 15 stuivers per jaar, verzekerd op een erf in Dirck
Langitgens steech in Rotterdam.1229
Zie regest 689.
[Regest E-12] Vrancke Anthonisdr, weduwe Vracnk Moeyal, en Pieter
Vrancksz verklaren dat genoemde Vranck heeft verkocht aan de Heilige Geest
9 gemeten 75 roeden land in Rhoon.1230
[Regest E-13] Cornelis Jansz van Gouda verkoopt bij notariële akte aan de
Heilige Geestmeesters in Den Haag een losrente van 47 Car.gld. per jaar,
verzekerd op de domeinen van Holland.1231
Zie regesten 666, 677, 682 en 684.
[Regest E-14] Adriaan Benninck, oud-secretaris van Den Haag, verklaart te
hebben getransporteerd aan de Heilige Geestmeesters een kapel aan de
zuidzijde van Sint Jacobskerk.1232
Zie regesten 625 en 725.
[Regest E-15] Grietgen Adriaen Blosersdr van Oederen, weduwe van Olivier
Claessen van Lillo, legt een verklaring af bij de notaris betreffende hun bezit te
Lillo en Oerden en betreffende haar schoonfamilie.
Marge
1585
Pro pupillo. Het weeskind van Grietken Adriaen
Blosersdr van Lillo.1233
Zie mijn aantekeningen uit de rekeningen van de tresorier van Den Haag,
waarin het onderhouden van het weeskind van Lillo wordt verantwoord.
[Regest E-16] Aerndt van Vollenhove schoenmaker verklaart te hebben
verkocht aan de Heilige Geestmeesters een losrente van 30 stuivers per jaar,
verzekerd op zijn huis en erf op De Geest en op zijn huis en erf in het
Noordeinde.1234
In 1572 was Aernt van Vollenhove de bezitter van perceel TMD276
Noordzijde Molenstraat.1235 Zou dit het perceel op De Geest kunnen zijn?
[Regest E-17] Trijntgen Andriesdr, weduwe van Dirick Cornelisz, verklaart te
hebben getransporteerd aan Angnieta Jansdr van Groeningen een huis en erf
aan de westzijde van het Zuideinde.1236
[Regest E-18] Cornelis Cornelisz Deucht verklaart te hebben verkocht aan
Aper Fransz van Hove een kustingbrief groot 38 pond Vlaams d.d. 29-7-1584
door Cornelis Pietersz wegens koop van een huis en erf in het Westeinde.1237
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10-8-1590

12-4-1591

20-7-1591

25-5-1592

29-4-1593

15-3-1595

24-6-1595
20-1-1596

[Regest E-19] P.Doubleth verbindt zich als koper van een huis en hofstede op
de hoek van de Denneweg en Voorhout, uit de boedel van jonker Floris
Tserclaes, tot de aflossing van de rente groot 12 gulden per jaar die de Heilige
Geest daarop heeft.1238
Zie regesten 746 en 747.
TMD1186 Noordzijde Voorhout.1239
[Regest E-20] Adriaen Screvelsz verklaart te hebben verkocht aan de Heilige
Geestmeesters een losrente van 18 gulden 15 stuivers per jaar, verzekerd op de
zes grote steden van Holland.1240
[Regest E-21] Jan Evertsz tot Amsterdam en zijn huisvrouw Josyna van
Sydenburcht transporteren de volgende drie rentebrieven:
- Brief d.d.10-7-1569 groot 6 Car.gld., verzekerd op o.a. woning en landen in
het ambacht van Wassenaar en Zuidwijk (zie regest 739);
- Brief d.d.1-11-1570 groot 6 Car.gld., verzekerd op o.a. woning en landen in
het ambacht van Wassenaar en Zuidwijk;
- Brief d.d.20-12-1570 groot 6 Car.gld., verzekerd op o.a. woning en landen
in het ambacht van Wassenaar en Zuidwijk (zie regest 745).1241
Zie regesten 739, 744A, 745 en E-22.
[Regest E-22] Marten Gerritsz als gemachtigde van Jan Evertsz en Josyna van
Zijdenburch verklaart te hebben verkocht aan de Heilige Geestmeesters 4
losrentebrieven:
- Brief d.d.10-7-1569 groot 6 Car.gld., verzekerd op o.a. woning en landen in
het ambacht van Wassenaar en Zuidwijk (zie regest 739);
- Brief d.d.1-11-1570 groot 6 Car.gld., verzekerd op o.a. woning en landen in
het ambacht van Wassenaar en Zuidwijk;
- Brief d.d.20-12-1570 groot 6 Car.gld., verzekerd op o.a. woning en landen
in het ambacht van Wassenaar en Zuidwijk (zie regest 745);
- Brief d.d. 20-7-1591 inhoudende transport van de vorige drie
rentebrieven.1242
Zie regesten 739, 744A, 745 en E-21.
[Regest E-23] Wijnandt Vredericxsz verklaart te hebben verkocht aan de
Heilige Geestarmen een losrente van 9 Car.gld., verzekerd op zijn his en erf in
de Venestraat op de hoek van de Vlamingstraat en op zijn huis en erf op de
Voldersgracht
Dorso
z.d.
Mr.Jan Vreets chirurgijn.1243
TMD693 Huis De Drie Koningen Westzijde Venestraat/Noordzijde
Vlamingstraat. Lokalisering op basis van de plaatsing op een straathoek. 1244
[Regest E-24] Gerrit Mourisz verklaart te hebben verkocht aan de Heilige
Geestmeesters een losrente van 3 Car.gld. per jaar, verzekerd op zijn huis en
erf genaamd ‘De Kardinaalshoed’ in het Achterom
Dorso
z.d.
Maurits Gerritsz Boschvliet.1245
[Regest E-25] Winant Scholl verklaart 100 pond schuldig te zijn aan de Heilige
Geestarmen.1246
[Regest E-26] Accoord tussen de heilige geestmeesters en Coenraet de
Rechtere betreffende de splitsing van een rente van 9 car.gld. 18 stuivers 1
blanck per jaar, rustend op diens huis en erf genaamd ‘Sint Jacob’ in de
Hoogstraat.1247
Zie regesten 180, 181 en 298.
TMD18 Huis Sint Jacob, Oostzijde Hoogstraat.1248
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5-2-1596

21-11-1596
16-8-1597

15-2-1598js

22-6-1599

22-8-1599

8-6-1606

6-10-1624

9-7-1625

[Regest E-27] Wijnant Scholl verklaart te hebbn verkocht aan de meesters van
de Heilige Geest een rente van 12 car.gld. verzekerd op zijn nieuwe huis in het
Noordeinde.1249
[Regest E-28] Margriet Claes Duystendr verklaart schuldig te zijn aan de
Heilige Geestmeesters 2 pond groot Vlaams.1250
[Regest E-29] Henrick Rochus Smout verklaart te hebben verkocht aan de
Heilige Geestarmen een losrente van 21 car.gld. 17 stuivers 1 halve, verzekerd
op zijn huis en erf aan de oostzijde van de Venestraat hoek Sint Pieterstraat en
op 8 hond land in de Veenpolder in het ambacht van Voorburg.
Dorso
z.d.
Nu De Geus als getrouwd hebbende de dochter
van Arien Hendricxsz Smout.1251
TMD583 Huis De Struis Oostzijde Venestraat tevens Westzijde Gortstraat.1252
[Regest E-30] Accoord tussen de Heilige Geestmeesters en Joost Willinck
betreffende de achterstallige rente rustend op diens huis en erf naast de herberg
De Pauw aan de Plaats
Dorso
z.d.
Contract roerende de verlopen rente op de
huizinge gekomen van Niclaes es nu
toebehorende Joost Willinck.1253
TMD121 Huis de Pauw, Noordzijde Plaats c.q. Oostzijde Noordeinde.1254
TMD1163 Huis de Kraan Noordzijde Plaats.1255
[Regest E-31] Joseph Jorisz timmerman komt overeen met de Heilige
Geestmeesters de eeuwige rente van 3 car.gld. 15 stuivers per jaar, die zij
sprekende hebben op een huis en erf op de hoek van de Schoolstraat, te
verzekeren op zijn huis en erf in het zuideinde ten oosten van de Raamsloot en
op zijn erf en tuin in het Padmoes aan de zuidzijde van het Spui.
Dorso
z.d.
Balckeneynde.1256
[Regest E-32] Theodorus van Leeuwen verklaart de goten langs zijn pothuis in
het Voorhout, waardoor het water van het naaste Heilige Geesthuisje en de
loods daarachter wordt geleid, en de heining tussen zijn erf en het erf van de
Heilige Geest te zullen onderhouden.1257
De Heilige Geesthuisjes aan de noordzijde van Het Voorhout zijn TMD1198;
Van Leeuwen heeft, denk ik, TMD1197 of TMD1199 bezeten.1258 Volgens de
informatie bij regest 104 moet het hier gaan om TMD1197.
[Regest E-33] Erasmus van Brederode brengt een rente van 15 stuivers per
jaar, rustend op een huis een erf in de Korte Nobelstraat, over op zijn huis en
erf in de Molenstraat.1259
Zie regest 388.
TMD320-TMD321 Korte Hoogstraat.1260 Dit op basis van regest 388.
[Regest E-34] Cornelis Zieren biervoerder verklaart te hebben verkocht aan de
Heilige Geestmeesters een losrente van 9 pond 7 schelling 6 denier, verzekerd
op zijn huis en erf aan de noordzijde van de Bagijnestraat, ten westen van het
huis genaamd ‘Het Gouden Hooft”.1261
[Regest E-35] Jan Jacobsz Sijburch verklaart te hebben verkocht aan de
meesters en regenten der Heilige Geestarmen een losrente van 175 pond per
jaar, verzekerd op een woning en landen te Eikenduinen en in Oost-Escamp in
Haagambacht, die de Heilige Geestmeesters voornoemd hem daarvoor hebben
verkocht.1262
NB Dit hier opgenomen omdat ik afstam van zijn broer Joost Jacobsz Syburch
(Ruychrock) [Kwartier 7596].
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1-12-1636

[Regest E-36] Corstiaen Cornelisz van der Houck verklaart te hebben verkocht
aan de vaders en regente van het Heilige Geesthuis een losrente van 6 pond 5
schelling, verzeker op zijn huis en erf aan de noordzijde van de Bagijnestraat,
ten westen van het huis genaamd “Het Vergulde Hooft”.
Dorso
z.d.
Deze rente is gekocht voor 100 pond gekomen
van de heer van Cabauw, jonker Cornelis van
Teylingen zaliger en verschijnt op 1
december.1263

Onvolledige brieven
..-..-1441

..-..-1453

1479

19-7-1480

Vr.1500

Vr.1500

[Onvolledige brief Nr.1] Item up Jacop die wevers alias Coppe cupers huis in
de Jan Hendrikstraat volgens het register anno 1441 folio 8 het huis toegepacht
en opnieuw in erfhuur gegeven voor 30 schelling te betalen met tot het jaar
[14]72.
Marge
1557
Jacob Jansz lakenkoper
1586
Adriaen Egbertsz smid
1613
Claes Stevensz.1264
TMD??? Westzijde Jan Hendrikstraat of TMD??? Oostzijde Jan Hendrikstraat.
[Onvolledige brief Nr.2] De belendingen van de woning van Vranck Danelsz in
Eikenduinen ten westen van de kapel: ten westen Geryt Pietersz, ten noorden
des heren wildernis, ten oosten Heynric Jans en Zibrant Odziersz, en ten
zuiden des heren weg.1265
Zie regesten 183 en 367.
Dit is Daal en Berg.
[Onvolledige brief Nr.3] Jonge Dirck Claesz heeft in erfhuur [van de H.Geest
Den Haag] de woning met land groot 12 morgen 1½ hond die Claes Pietersz
vroeger in gebruik had voor 16 pond per jaar, op voorwaarden als omschreven
in de [door] Pieter Claesz als schout van Wassenaar d.d. 24-1-1479 bezegelde
[brief]. Deze akte doet alle voorgaande aktes vervallen, de pacht wordt nu 16
pond per jaar, te betalen op Voorschoten en Valkenburgermarkt, en dit jaar op
25-12-1479
Marge
1557
Mr.Ypolitus van Persijn
1626
Jonkheer Boudewijn van Bekesteyn.1266
Zie regest 476 en Onvolledige brieven Nr.35.
[Onvolledige brief Nr.4] Item noch eenen schepenbrieve ghepacht acht
schellinghen in datum [19-7-..80].
Zie regest 106.1267
[Onvolledige brief Nr.5] Huuch Wolbrantsz heeft in erfhuur 1½ morgen land
die Gheertruut Pietersz Janszs weduwe placht te gebruiken en verzekerd op
zijn woning waar hij op woont, verschijnt Lamberti 3 pond.
Zie regesten 426 en 429 en Onvolledige brief nr.6.
Erboven
z.d.
Wassenaar en Zuidwijk.1268
[Onvolledige brief Nr.6] Dirck Deym Jansz heeft in erfhuur 1½ morgen land in
Zuidwijk in zijn woning, die Huuch Wolbrantsz eerst in erfhuur had gehad
zoals het boek anno 1495 folio 26 vermeld, verschijnt Lamberti 3 pond.
Zie regesten 426 en 428 en Onvolledige brief nr.5
Marge
3-2-1561
Afgelost volgens brief van Gerit Jacobsz,
wonende Wassenaar en gepasseerd voor de
schout aldaar.1269
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1517

1518

Voor 1537

Voor 1537

Voor 1537

Voor 1537
Voor 1537

Voor 1537

Voor 1557

Voor 1557

Voor 1557

[Onvolledige brief Nr.7] Notitie betreffende de door Jan Dirc Loefsz en zijn
moeder gestichte vicarie op het altaar van Sint Jacob in de parochiekerk van
Den Haag waarvan meester Jan Starck nu de possesor is; dat het land veel meer
waard is dan de huursom en dat bij onstentenis van de in de betreffende acte
genoemde erfgenamen de Heilige Geestmeesters de collatie van deze vicarie
zullen hebben.1270
Zie regesten 265 en 266.
[Onvolledige brief Nr.8] Item nog op hetzelfde huis een pachtbrief d.d.1518
inhoudende 2 pond 11 schelling.1271
Zie regest 236 en Onvolledige brief nr.31.
TMD1083/TDM1084/TMD1085 Oostzijde Spui.1272
[Onvolledige brief Nr.9] Zwagertgen die woont in de steeg tussen Dirc Jansz
en Claes Jansz een [rente] op zijn huis zonder brief. Na zijn overlijden komt
het huis aan de Heilige Geest.1273
TMD??? In de inventaris (zie voorgaande noot) wordt geopperd zonder
onderbouwing ‘Westeinde?’.
[Onvolledige brief Nr. 10] 2 schelling rente zonder brief op het huis in de
Vlamingstraat van Matte Buenendr, te betalen Voorschotermarkt.1274
TMD??? Vlamingstraat.
[Onvolledige brief Nr. 11] 2 schelling rente zonder brief op het huis in de
Vlamingstraat van Geryt Snoeye, te betalen Voorschoter markt.1275
TMD??? Vlamingstraat.
[Onvolledige brief Nr. 12] 4 schelling rente zonder brief op het huis in de
Vlamingstraat van Willem Heynricxsz, te betalen Voorschoter markt.1276
[Onvolledige brief Nr. 13] 3 schelling rente zonder brief op het huis in het
Zuideinde van Dirc Engebrechtsz, te betalen Voorschotermarkt.
Marge
z.d.
Coman Dirc Reyt.1277
TMD??? Wstzijde Wagenstraat of oostzijde Wagenstraat.
[Onvolledige brief Nr. 14] 3 schelling rente zonder brief op het huis in het
Zuideinde van Heyn Loof Katerine.
Marge
z.d.
Aernt barbier.1278
TMD??? Wstzijde Wagenstraat of oostzijde Wagenstraat.
[Onvolledige brief Nr. 15] 4 schelling 4 denier rente per jaar zonder brief op
het huis In het Hart van Bette Cleymans, te betalen mei.
Marge
1557
Gregorius apteecker
1586
Adriaen Willemsz metselaar
10-4-1630
Afgelost door de weduwe van Willem van
Neck.1279
TMD21 Huis In het Hart, oostzijde Hoogstraat.1280
[Onvolledige brief Nr. 16] 16 penning rente zonder brief op de woning van
Dirck Jansz, gelegen aan de Noordzijde van de Mient, te betalen Valkenburger
markt.
Marge
1557
Adriaen van Lanelle procureur
1586
De erfgenamen van Adriaen van Lanelle
1-10-1604
Pouwels van Beresteyn, burgemeester van de stad
Delft lost de rente af.1281
Ik kan deze woning niet identificeren met behulp van de Hofboeken.
[Onvolledige brief Nr. 17] 2 schelling rente zonder brief op het huis van Jan
Daemsz de smit, te betalen mei.
Marge
1557
Vincent Fransz procureur
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Voor 1557

Voor 1557

Vr.1557

Voor 1557

Voor 1557

Voor 1557

Voor 1557

Voor 1557

1586
Meester Maerten Willemsz advocaat
1613
Godevert Montus
1628
De advocaat De Waell.
5-5-1630
Afgelost door advocaat De Wael.1282
TMD??? Ik kan hier alleen speculeren en dat wil ik niet doen.
[Onvolledige Brief nr.18] Reyner Pietersz heeft de Heilige Geest besproken 2
schelling Hollands, staande op zijn huis in het Noordeinde, te betalen Sint
Maartensmis, zonder brief.
Zie regest 384.1283
TMD220 Huis In de Wouwevaer, Westzijde Noordeinde.1284
[Onvolledige brief Nr. 19] 4 schelling rente zondr brief op het huis waarin hij
nu woont van Florys Jansz kuiper in het Noordeinde, te betalen Valkenburger
markt.
Marge
1557
Mr. Jan van Treslong advocaat.1285
TMD208 Westzijde Noordeinde.1286
[Onvolledige brief Nr.20] Item noch opt zelve huys 26 schelling 8 penning die
eerst verschijnen zullen een jaer na Haes Damen doot dat zij den Heylyghen
Gheest besproken heeft in aflossingen van pachte renten als tregister de anno
27 f.26 seyt ende voort inden naevolghende register”.
Zie regest 15. Zie ook regest 750.
Marge
1557
Jan Guyten voornoemd.1287
1288
TMD1029 Westzijde Spui.
[Onvolledige brief Nr.21] Dezelfde Aernt Veerman nog op zijn huis zonder
brief 20 penning, verschijnt Mei.
Zie regest 685.
Zie regesten 209, 398 en 458.
TMD1039 of TMD1041 Westzijde Spui.1289
[Onvolledige brief Nr. 22] 3 schelling 4 denier rente zonder brief, te betalen
mei, op het huis en erf aan het Westeinde bij de kerk van Lijsbeth Claes
Pietersz de kaarsenmaakster.
Kopje?
Z.d.
Torenstraat
Marge
1557
Dirick Mostert
1586
Cornelis Domen.1290
TMD??? Noordzijde Westeinde, eventueel zuidzijde Westeinde of oostzijde
Torenstraat? Ik kan dit perceel niet nader lokaliseren, ook niet m.b.v. de
TP1553.
[Onvolledige brief Nr. 23] 2 schelling rente zonder brief, te betalen
Voorschoter markt, op het huis van Mathijs de wever in de Vlamingstraat.
Marge
1557
Geryt Adriaensz.1291
TMD684??? Noordzijde Vlamingstraat. In 1562 betaalde de weduwe van
Gerrit Adriaensz de Paep de hofhuur voor dit perceel.1292
[Onvolledige brief Nr. 24] 3 schelling 6 penning rente zonder brief, te betalen
Katherina, op het huis in het Zuideinde van Aernt babier
Marge
1557
Huych Cornelisz glasmaker
1586
Cornelis Balten heukenmaker
1613
Claes Lourisz van Ravesteyn.1293
TMD843 Oostzijde Wagenstraat.1294
[Onvolledige brief Nr. 25] 10 schelling rente per jaar zonder brief, te betalen
door Willem Willemsz, en staat op de woning van Oudzier Kerstantsz.
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Vr…-3-1563
Vr…3-1563

Vr….3-1563

Vr. ..-3-1563

Vr. mrt.1563

Vr…-3-1563

Vr.mrt.1563

Vr. mrt.1563

Vr. mrt.1563

Hiervoor plachten Pieter Gherritsz weduwe van der Veet en Jacop Bokeltgen
van Scheveningen de rente te betalen.
Marge
1557
Aem Jansz
1586
Heinrick Jacob Gerritsz.1295
Dit is De Wildhoef.
[Onvolledige brief Nr.26] Noch up die zelve kerck ende is ghecomen van
Hoeffdijcks memorie ende verschijnt Heylighermisse 4 schellinghen.1296
Zie regest 131 en Onvolledige brieven Nr.27 en Nr.28.
[Onvolledige brief Nr.27] Noch up die zelve kercke ende es ghecomen van
Claes die coster memorie ende verschijnt Lamberti 20 schellinghen.1297
Zie regest 131 en Onvolledige brieven Nr.26 en Nr.28.
[Onvolledige brief Nr.28] Noch up die zelve kercke ende es ghecomen van den
voirn. Claes die coster ende verschijnt als vooren 13 schellinck 4 deniers.1298
Zie regest 131 en Onvolledige brieven Nr.26 en Nr.27.
[Onvolledige brief Nr.29] “Noch upt zelf huys ende erve voorseid zonder brief
ende verschijnt mey 2 schellinck”.
Zie regest 86.1299
TMD673.1 Westzijde Jan Hendrikstraat.1300
[Onvolledige brief Nr.30] “Item eenen schepenbrief die daer op sprekende is
ende leyt in sHelichs Gheests kist van sekere somme ghelts die gheen noot en
duet te schriven, welcken brief spreect up Dirck Jans broers zoens husinghe an
de Plaets ende voormaels te wesen plach Claes van Huesden als in den
voorgaende brief gheschreven staet. Van desen brief zullen die Heylich
Gheestmeesters jaerlicx ontfangen van Reimkijns woninghe 31 schelling guets
ghelt ende anders zoe en sal men geen renten meer ontfanghen.
Zie regesten 3 en 463.1301
TMD1163 Noordzijde Plaats.1302
[Onvolledige brief Nr.31] Nog op hetzelfde huis zonder brief 6 schelling
verschijnenden mei.1303
Zie regest 236 en Onvolledige brief nr.8.
TMD1083/TDM1084/TMD1085 Oostzijde Spui.1304
[Onvolledige brief nr.32] “Noch dieselve up Mouwerijss werf tot Loosduinen
sonder brief ende is verzekert bij Claes Hofdijck up dit voorschreven huus 5
schellinghen Hollants tsiaers”.1305
Zie regest 62.
[Onvolledige brief Nr.33] Op 18-5-1544 heeft Evert Doesen een rentebrief van
1 pond per jaar, te betalen Sint Jacob, afgelost, reden om die brief niet te
registreren.1306
Zie regesten 460 en 555.
TMD483?/TMD484?/TMD485? Noordzijde Westeinde.1307 Er komt geen
Evert Doesz in het Noordeinde voor bij Ter Meer Derval. In de TP1553 (f.13v)
vermelding van een Evert Doesz, met een perceel aan de noordzijde van het
Westeinde, waarop een rente toekomende de Heilige Geest in Den Haag rust.
Bij vergelijking van TP1553 met Ter Meer Derval kom ik op de genoemde
TMD-nummers uit.
[Onvolledige brief Nr.34] “Deze voorschreven renten zijn bewijst off des noot
waere te verhalen met 5 groote, nochtan daerenboven van bespreck aen een
marghen lants in Aetscamp ende plach te bruycken Boudijn Pays ende is
geleghen an die westsijde ende an die noortzijde tclooster tot Loosduynen mit
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erve. Ende dat vorschreven lant heet den Escamp ende vortijts toe te behoeren
plach Pieter Jansz van der Veete voorschreven”.1308
Zie regest 2.
Vr.mrt.1563 [Onvolledige brief Nr. 35] De erfgenamen van heer Claes Everardi, president
van Holland, gebruikten een woning in Wassenaarambacht die placht toe te
behoren aan de weduwe van Teylingen, voor 16 pond per jaar rente, te betalen
Lamberti. Hiervan is een bos oude brieven.1309
Zie regest 476 en Onvolledige brieven Nr.3.
Is dit Teylingerhorst?

Pagina 198 van 222 pagina’s
Dit document is afkomstig van www.hogenda.nl

Klik hier voor het totale register van Hogenda bronnen.

Regesten Heilige Geest

Noten
GADH
AHGDH
OADH
TP1553

Gemeentearchief Den Haag
Archief Heilige Geest van Den Haag
Oud Archief Den Haag
Nationaal Archief, Archief Staten van Holland voor 1553 inv.nr.622 Den Haag
Tiende Penning 1553

1

GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.111v. Geciteerd naar regest 1 in de inventaris.
Ter Meer Derval 70; Kersing 22.
3
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.385ev. Geciteerd naar regest 2 in de inventaris.
4
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.172-f.174. Geciteerd naar regest 3 in de inventaris.
5
Ter Meer Derval 118; Kersing 26-27.
6
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.128ev. Geciteerd naar regest 4 in de inventaris.
7
Ter Meer Derval 45; Kersing 23.
8
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.376v-f.377 en inv.nr.786. Geciteerd naar regest 5 in de inventaris.
9
GADH AHGDH inv.nr.1 Cartularium f.3. Geciteerd naar regest 6 in de inventaris.
10
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.121; ibidem inv.nr.601. Geciteerd naar regest 7 in de inventaris.
11
Ter Meer Derval 31; Kersing 18.
12
GADH GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.458v. Geciteerd naar regest 8 in de inventaris.
13
GADH GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.147ev. Geciteerd naar regest 9 in de inventaris.
14
Ter Meer Derval 43; Kersing 24.
15
GADH GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.121ev; ibidem inv.nr.602. Geciteerd naar regest 10 in de
inventaris.
16
Ter Meer Derval 31; Kersing 18.
17
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.180ev en inv.nr.665. Geciteerd naar regest 11 in de inventaris.
18
Ter Meer Derval 36; Kersing 26.
19
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.384ev en inv.nr.787. Geciteerd naar regest 12 in de inventaris.
20
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.159ev. Geciteerd naar regest 13 in de inventaris.
21
Ter Meer Derval 120; Kersing 34.
22
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.128v-f.129. Geciteerd naar regest 14 in de inventaris.
23
Ter Meer Derval 45; Kersing 23.
24
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.276. Geciteerd naar regest 15 in de inventaris.
25
Ter Meer Derval 106; Kersing 28.
26
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.320v en inv.nr.564. Geciteerd naar regest 16 in de inventaris.
27
Ter Meer Derval 87; Kersing 18.
28
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.320ev. Geciteerd naar regest 17 in de inventaris.
29
Ter Meer Derval 105; Kersing 28.
30
GA Den Haag, Kopie Cartularium Karthuizerklooster ‘Het Hollandsche Huis’ 23-26.
31
GADH AHGDH inv.nr.1 Cartularium f.11v. Geciteerd naar regest 18 in de inventaris.
32
Kersing 35.
33
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.127ev. Geciteerd naar regest 19 in de inventaris.
34
Ter Meer Derval 40; Kersing 24.
35
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.159. Geciteerd naar regest 20 in de inventaris.
36
Ter Meer Derval 120; Kersing 134.
37
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.272ev. Geciteerd naar regest 21 in de inventaris.
38
Ter Meer Derval 105; Kersing 28.
39
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.167. Geciteerd naar regest 22 in de inventaris.
40
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.129ev en inv.nr.652. Geciteerd naar regest 23 in de inventaris.
41
Ter Meer Derval 45; Kersing 24.
42
Ter Meer Derval 38.
43
GADH AHGDH inv.nr.1 Cartularium f.3. Geciteerd naar regest 24 in de inventaris.
44
Kersing 34.
45
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.251v-f.252 en inv.nr.739. Geciteerd naar regest 25 in de inventaris.
46
Ter Meer Derval 92; Kersing 31.
47
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.121v-122. Geciteerd naar regest 26 in de inventaris.
48
Ter Meer Derval 31; Kersing 18.
49
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.281v en inv.nr.705. Geciteerd naar regest 27 in de inventaris.
50
Ter Meer Derval 107; Kersing 28.
51
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.120v. Geciteerd naar regest 28 in de inventaris.
2

Pagina 199 van 222 pagina’s
Dit document is afkomstig van www.hogenda.nl

Klik hier voor het totale register van Hogenda bronnen.

Regesten Heilige Geest

52

Ter Meer Derval 31; Kersing 19.
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.127v. Geciteerd naar regest 29 in de inventaris.
54
Ter Meer Derval 40; Kersing 24.
55
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.265 en inv.nr.706. Geciteerd naar regest 30 in de inventaris.
56
Ter Meer Derval 85; Kersing 28.
57
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.380v. Geciteerd naar regest 31 in de inventaris.
58
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.203v en inv.nr.746. Ik heb het origineel gezien. Zie ook regest 32 in de
inventaris.
59
Ter Meer Derval 60; Kersing 32.
60
Ter Meer Derval 29.
61
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.282. Geciteerd naar regest 33 in de inventaris.
62
Ter Meer Derval 107; Kersing 28.
63
GADH, Archief Heilige Geest Den Haag inv.nr.2 f.368 en inv.nr.788. Geciteerd naar regest 34 in de
inventaris.
64
GADH, Archief Heilige Geest Den Haag inv.nr.2 f.372ev. Geciteerd naar regest 35 in de inventaris.
65
GADH, Archief Heilige Geest Den Haag inv.nr.2 f.372v-f.373. Geciteerd naar regest 36 in de inventaris.
66
GADH, Archief Heilige Geest Den Haag inv.nr.2 f.267v-f.268 en inv.nr.707. Geciteerd naar regest 36 in de
inventaris.
67
Ter Meer Derval 90; Kersing 29.
68
GADH, Archief Heilige Geest Den Haag inv.nr.321v-f.322 en inv.nr.568. Geciteerd naar regest 38 in de
inventaris.
69
Ter Meer Derval 86; Kersing 18.
70
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.111 en inv.nr.590. Geciteerd naar regest 39 in de inventaris.
71
Ter Meer Derval 38; Kersing 22.
72
GADH AHGDH inv.nr.1 Cartularium f.10v. Geciteerd naar regest 40 in de inventaris.
73
Kersing 35.
74
GADH AHGDH inv.nr.1 Cartularium f.10v. Geciteerd naar regest 41 in de inventaris.
75
Kersing 35.
76
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.111 en inv.nr.591. Geciteerd naar regest 42 in de inventaris.
77
Ter Meer Derval 38; Kersing 22.
78
GADH AHGDH inv.nr.1 Cartularium f.5 en inv.nr.748. Geciteerd naar regest 43 in de inventaris.
79
Ter Meer Derval 74; Kersing 33.
80
GADH, Archief HGDH inv.nr.2 f.139v-f.140. Geciteerd naar regest 44 in de inventaris.
81
Ter Meer Derval 44.
82
Kersing 24-25.
83
Pabon 141.
84
Ter Meer Derval 44.
85
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.319.
86
Ter Meer Derval 86; Kersing 18.
87
HG inv.nr.2 f396v en inv.nr.789 regest 46. Zie ook regesten 202, 203, 204 en 205.
88
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.102v. Geciteerd naar regest 47 in de inventaris.
89
Ter Meer Derval 71; Kersing 34.
90
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.188v-f.189. Geciteerd naar regest 48 in de inventaris.
91
Ter Meer Derval 54; Kersing 23.
92
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.395v-f.396v en inv.nr.790. Geciteerd naar regest 49 in de inventaris.
93
GADH AHGDH inv.nr.559; geciteerd naar regest 50 in de inventaris.
94
C.A.Kalmijer, ‘Het Huis te Persijn’, Jaarboek Die Haghe 1978 (Den Haag 1978) 142-153; C.A.Kalmeijer,
‘Het Huis te Persijn II’, Jaarboek Die Haghe 1986 (Den Haag 1986) 13-31.
95
GADH, Archief Heilige Geest Den Haag inv.nr.2 f.181v-f.182v. Geciteerd naar regest 51 in de inventaris.
96
Ter Meer Derval 36; Kersing 26.
97
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.252ev en inv.nr.740. Geciteerd naar regest 52 in de inventaris.
98
Ter Meer Derval 92; Kersing 31.
99
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.265ev en inv.nr.70.
100
Ter Meer Derval 185; Kersing 29.
101
Kersing 33.
102
Kersing 27 en 29.
103
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.188v-f.189. Geciteerd naar regest 48 in de inventaris.
104
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.269v-f.270 en inv.nr.706. Geciteerd naar regest 55 in de inventaris.
105
Ter Meer Derval 106 en Kersing 29.
106
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.273v-f.274 en inv.nr.710. Geciteerd naar regest 56 in de inventaris.
53
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107

Ter Meer Derval 106 en Kersing 29.
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.145v-146 en inv.nr.599.
109
Ter Meer Derval 38-39 en Kersing 25.
110
GADH, Archief Heilige Geest Den Haag inv.nr.1 f.10v. Geciteerd naar regest 58 in de inventaris.
111
V.L.C. Kersing, “Als men ter stove waert gaet. Haagse topografie in de 14e eeuw’, Jaarboek Die Haghe 1997
(Den Haag 1997) 5-37, aldaar 35.
112
GADH, Archief Heilige Geest Den Haag inv.nr.1 f.10v. Geciteerd naar regest 59 in de inventaris.
113
V.L.C. Kersing, “Als men ter stove waert gaet. Haagse topografie in de 14e eeuw’, Jaarboek Die Haghe 1997
(Den Haag 1997) 5-37, aldaar 35, met verwijzing naar N.J.Pabon, De Hofboeken van ’s-Gravenhage 1458-1561
(Den Haag 1937) 260-261.
114
GA Den Haag, Archief H.Geest inv.nr.954; geciteerd naar regest 60 in inventaris.
115
Kersing 35.
116
Pabon Hofboeken 150-155.
117
GADH, Archief Heilige Geest Den Haag inv.nr.653 en inv.nr.2 f.144v-f.145. Geciteerd naar regest 61 in de
inventaris.
118
Ter Meer Derval 44 en Kersing 25.
119
GADH, Archief Heilige Geest Den Haag inv.nr.2 f.166ev. Geciteerd naar regest 62 in de inventaris.
120
Ter Meer Derval 119; Kersing 22.
121
GADH AHGDH inv.nr.1 Cartularium f.5v en inv.nr.2 Cartularium f.232v. Geciteerd naar regest 63 in de
inventaris.
122
Ter Meer Derval 73; Kersing 33.
123
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium inv.nr.2 f.254v-f.255. Geciteerd naar regest 64 in de inventaris.
124
Kersing 31.
125
Zie voor achtergrond van deze benadering de kaart bij de publicatie van Victor Kersing.
126
Ter Meer Derval 89.
127
GA Den Haag, Archief H.Geest inv.nr.954; geciteerd naar regest 65 in inventaris.
128
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium inv.nr.1 f.10. Geciteerd naar regest 66 in de inventaris.
129
Kersing 36.
130
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.179v en inv.nr.666. Geciteerd naar regest 67 in de inventaris.
131
Ter Meer Derval 36; Kersing 26.
132
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium inv.nr.2 f.182ev en inv.nr.935. Geciteerd naar regest 68 in de
inventaris.
133
Ter Meer Derval 35; Kersing 26.
134
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.113. Geciteerd naar regest 69 in de inventaris.
135
Ter Meer Derval 33; Kersing 34.
136
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.273v-f.274. Geciteerd naar regest 70 in de inventaris.
137
Ter Meer Derval 89; Kersing 31.
138
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.240. Geciteerd naar regest 71 in de inventaris.
139
Ter Meer Derval 89; Kersing 31.
140
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.274ev. Geciteerd naar regest 72 in de inventaris.
141
Ter Meer Derval 89; Kersing 31.
142
GADH AHGDH inv.nr.1 Cartularium f.11. Geciteerd naar regest 73 in de inventaris.
143
Kersing 36.
144
ADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.113. Geciteerd naar regest 74 in de inventaris.
145
De dorsale aantekeningen zijn ontleend aan het vidimus: GADH AHGDH inv.nr.567.
146
Ter Meer Derval 83; Kersing 18.
147
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.182v-f.183 en inv.nr.667. Geciteerd naar regest 75 in de inventaris.
148
Ter Meer Derval 35; Kersing 26.
149
GADH, Archief Heilige Geest Den Haag inv.nr.2 f.145v. Geciteerd naar regest 76 in de inventaris.
150
Ter Meer Derval 43; Kersing 25. Zie ook regest 492.
151
GADH, Archief Heilige Geest Den Haag inv.nr1 f.12. Geciteerd naar regest 77 in de inventaris.
152
Ter Meer Derval 94; Kersing 36.
153
GADH AHGDH inv.nr.1 Cartularium f.12, inv.nr.2 Cartularium f.243v en inv.nr.764. Geciteerd naar regest
78 in de inventaris.
154
Ter Meer Derval 94; Kersing 36.
155
GADH AHGDH inv.nr.1 Cartularium f.12 en inv.nr.765. Geciteerd naar regest 79 in de inventaris.
156
Ter Meer Derval 94; Kersing 36.
157
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.331ev en inv.nr.688. Geciteerd naar regest 80 in de inventaris.
158
Ter Meer Derval 77; Kersing 27.
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159

GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.119 en inv.nr.603. Geciteerd naar regest 81 in de inventaris. Dezelfde
akte ook in NA, Archief Archief Sint Agnes genaamd in het Dal van Josaphat in Delft inv.nr.2 blad 84.
Geciteerd naar regest 7 in de inventaris.
160
Ter Meer Derval 31; Kersing 19.
161
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium inv.nr.2 f.254v-f.255. Geciteerd naar regest 64 in de inventaris.
162
Kersing 31.
163
Zie voor achtergrond van deze benadering de kaart bij de publicatie van Victor Kersing.
164
Ter Meer Derval 89.
165
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.285v-f.286 en inv.nr.711. Geciteerd naar regest 83 in de inventaris.
166
Ter Meer Derval 108; Kersing 31.
167
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.432v en inv.nr.818. Geciteerd naar regest 84 in de inventaris.
168
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.184v en inv.nr.936. Geciteerd naar regest 85 in de inventaris.
169
Ter Meer Derval 37; Kersing 26.
170
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.213ev en inv.nr.617. Geciteerd naar regest 86 in de inventaris
171
Ter Meer Derval 79; Kersing 21.
172
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.212 en inv.nr.618. Geciteerd naar regest 87 in de inventaris
173
Ter Meer Derval 79; Kersing 21.
174
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.214 en inv.nr.619. Geciteerd naar regest 88 in de inventaris
175
Ter Meer Derval 79; Kersing 21.
176
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.214v-f/215. Geciteerd naar regest 89 in de inventaris
177
Ter Meer Derval 78; Kersing 22.
178
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.130v. Geciteerd naar regest 90 in de inventaris.
179
Ter Meer Derval 45; Kersing 25.
180
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.110v. Geciteerd naar regest 91 in de inventaris.
181
Ter Meer Derval 38; Kersing 22.
182
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.113v en inv.nr.614. Geciteerd naar regest 92 in de inventaris.
183
Ter Meer Derval 32; Kersing 19-20.
184
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.123v-f.124. Geciteerd naar regest 93 in de inventaris.
185
Ter Meer Derval 29; Kersing 20.
186
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.364 en inv.nr.556. Geciteerd naar regest 94 in de inventaris.
187
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.186v-f.187 en inv.nr.668. Geciteerd naar regest 95 in de inventaris.
188
Ter Meer Derval 37; Kersing 26.
189
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.245ev. Geciteerd naar regest 96 in de inventaris.
190
Kersing 36.
191
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f. 276v-f.277 en inv.nr.712. Geciteerd naar regest 97 in de inventaris.
192
Ter Meer Derval 106; Kersing 30.
193
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.308v-f.309 en inv.nr.690. Geciteerd naar regest 98 in de inventaris.
194
Ter Meer Derval 111; Kersing 30.
195
GADH AHGDH inv.nr.559; geciteerd naar regest 99 in de inventaris.
196
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.287v. Geciteerd naar regest 100 in de inventaris.
197
Ter Meer Derval 108; Kersing 30.
198
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.463v en inv.nr.525 en inv.nr.2 f463v. Geciteerd naar regest 101 in de
inventaris.
199
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.382ev en inv.nr.761. Geciteerd naar regest 102 in de inventaris.
200
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.431. Geciteerd naar regest 103 in de inventaris.
201
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.159v-f.160 en inv.nr.631. Geciteerd naar regest 104 in de inventaris.
202
Ter Meer Derval 121.
203
GADH AHGDH inv.nr.1 Cartularium f.11. Geciteerd naar regest 105 in de inventaris.
204
Zie de kaart bij Kersing.
205
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.215ev en inv.nr.620. Geciteerd naar regest 106 in de inventaris.
206
Ter Meer Derval 69.
207
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.135v-f.136. Geciteerd naar regest 107 in de inventaris.
208
Ter Meer Derval 50.
209
GADH AHGDH inv.nr.988. Geciteerd naar regest 108 in de inventaris.
210
Ter Meer Derval 30.
211
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.20-f.22 en inv.nr.39. Geciteerd naar regest 109 in de inventaris.
212
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.22-f.26v. Geciteerd naar regest 110 in de inventaris.
213
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.26v-f.27. Geciteerd naar regest 111 in de inventaris.
214
GADH AHGDH inv.nr.654 en inv.nr.2 f.152ev. Geciteerd naar regest 112 in de inventaris.
215
Pabon 56.
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Pabon 206.
Pabon 310.
218
Pabon 461.
219
Ter Meer Derval 42.
220
Ter Meer Derval 42.
221
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium inv.nr.2 f.183ev en inv.nr.669. Geciteerd naar regest 113 in de
inventaris.
222
Ter Meer Derval 35; Kersing 26.
223
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.120v-f.121. Geciteerd naar regest 114 in de inventaris.
224
Ter Meer Derval 30.
225
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.452v. Geciteerd naar regest 115 in de inventaris.
226
GADH AHGDH inv.nr.2 f.130v-f.131. Geciteerd naar regest 116 in de inventaris.
227
Ter Meer Derval 45; Kersing 25.
228
GADH AHGDH inv.nr.691. Geciteerd naar regest 117 in de inventaris.
229
Ter Meer Derval 113.
230
GADH AHGDH inv.nr.1 Cartularium f.7 en inv.nr.2 f.450. Geciteerd naar regest 118 in de inventaris.
231
GADH AHGDH inv.nr.1 Cartularium f.5. Geciteerd naar regest 119 in de inventaris.
232
GADH AHGDH inv.nr.1 Cartularium f.3v; inv.nr.2 Cartularium f.330v. Geciteerd naar regest 120 in de
inventaris.
233
Pabon 422.
234
Ter Meer Derval 80.
235
GA Den Haag, Archief H.Geest inv.2 Cartularium f.252v-f.253; geciteerd naar regest 121 in inventaris.
236
GA Den Haag, Archief H.Geest inv.2 Cartularium f.391ev; geciteerd naar regest 122 in inventaris.
237
GA Den Haag, Archief H.Geest inv.1 Cartularium f.11v3; geciteerd naar regest 123 in inventaris.
238
GADH, Archief Heilige Geest Den Haag, inv.nr.1 f.8. Geciteerd naar regest 124 in de inventaris.
239
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.392v-393 regest 125. Zie ook regesten 193 en 274.
240
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.62ev en inv.nr.937. Geciteerd naar regest 126 in de inventaris.
241
GA Den Haag, Archief H.Geest inv.nr.954; geciteerd naar regest 127 in inventaris.
242
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.387ev en regest 128. Zie ook regest 296.
243
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.95. Geciteerd naar regest 129 in de inventaris.
244
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.113v. Geciteerd naar regest 130 in de inventaris.
245
Ter Meer Derval 32; Kersing 19-20.
246
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.207v. Geciteerd naar regest 131 in de inventaris.
247
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.193v. Geciteerd naar regest 132 in de inventaris.
248
Ter Meer Derval 53. Deze identificatie is gebaseerd op heer Pieter Wollebrantsz, kanunnik, die slechts een
maal in het Hofboek van 1562 wordt genoemd met perceel TMD329.
249
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.310ev. Geciteerd naar regest 134 in de inventaris.
250
Ter Meer Derval 111.
251
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.305ev en inv.nr.692. Geciteerd naar regest 134 in de inventaris.
252
Ter Meer Derval 113. Volgens het HB1562 betaalde een Adriaen Gerritsz de hofhuur voor de percelen
TMD1097 en TMD1099.
253
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.251v. Geciteerd naar regest 135 in de inventaris.
254
Ter Meer Derval 92. Identificatie op basis van Adriaen Aertsz lindewever, die in 1562 de hofhuur voor dit
perceel diende te betalen.
255
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.240. Geciteerd naar regest 136 in de inventaris.
256
Ter Meer Derval 89; Kersing 31.
257
GADH Archief Heilige Geest inv.nr.2 f.115ev; geciteerd naar regest 137 in de inventaris.
258
Ter Meer Derval 44.
259
GADH Archief Heilige Geest inv.nr.2 f.374ev; geciteerd naar regest 138 in de inventaris.
260
GADH Archief Heilige Geest inv.nr.2 f.114; geciteerd naar regest 139 in de inventaris. Dit is het huis De
Zwaan, TMD37. Zie A. ter Meer Derval, ‘Namen van eigenaars met de huisnamen in het spaansche tijdvak
1550-1574’, Jaarboek Die Haghe 1934 (Den Haag 1934) 24-128, aldaar 32 nr.37.
261
Ter Meer Derval 32.
262
GADH AHGDH inv.nr.1 Cartularium f.12v en inv.nr.2 Cartularium f.241ev. Geciteerd naar regest 140 in de
inventaris.
263
Ter Meer Derval 92.
264
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.114 en inv.nr.605. Geciteerd naar regest 141 in de inventaris.
265
Ter Meer Derval 32; Kersing 19-20.
266
GADH Archief Heilige Geest inv.nr.2 f.114v; geciteerd naar regest 142 in de inventaris.
267
Ter Meer Derval 32.
217
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GADH AHGDH inv.nr.1 Cartularium f.5; inv.nr.2 Cartularium f.236ev. Geciteerd naar regest 143 in de
inventaris.
269
Ter Meer Derval 74.
270
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.223ev. Geciteerd naar regest 144 in de inventaris.
271
Ter Meer Derval 66.
272
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.181ev. Geciteerd naar regest 145 in de inventaris.
273
Ter Meer Derval 36,
274
GADH Archief Heilige Geest inv.nr.2 f.114v-115; geciteerd naar regest 146 in de inventaris.
275
Ter Meer Derval 32.
276
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.71ev en inv.nr.713. Geciteerd naar regest 147 in de inventaris.
277
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.133 en inv.nr.641. Geciteerd naar regest 148 in de inventaris.
278
Ter Meer Derval 50. Jop Hendriksz bezat in 1562 ook TMD276, ook noordzijde Molenstraat. Dat volgens de
TP1562, volgens het HB1562 was het perceel toen nog van de kinderen van Steffenye Jansdr (ibidem 49). Dit
tweede perceel van Job is voor mij reden om een vraagteken te plaatsen.
279
GADH Archief Heilige Geest inv.nr.2 f.206v-f.207; geciteerd naar regest 149 in de inventaris.
280
Ter Meer Derval 59. Zie voor deze identificatie ook regest 321.
281
Ter Meer Derval 62.
282
GADH Archief Heilige Geest inv.nr.2 f.115ev; geciteerd naar regest 150 in de inventaris.
283
Ter Meer Derval 32.
284
GADH Archief Heilige Geest inv.nr.2 f.115ev; geciteerd naar regest 151 in de inventaris.
285
Ter Meer Derval 32.
286
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.465ev en inv.nr.526. Geciteerd naar regest 152 in de inventaris.
287
GADH AHGDH inv.nr.1 f.10. Geciteerd naar regest 153 in de inventaris.
288
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.228v-f.229. Geciteerd naar regest 154 in de inventaris.
289
Ter Meer Derval 65.
290
GADH AHGDH inv.nr.2 f.199; geciteerd naar regest 155 in de inventaris.
291
Ter Meer Derval 51-52.
292
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium inv.nr.2 f.36 en f.80. Geciteerd naar regest 156 in de inventaris.
293
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium inv.nr.2 f.380v-f.381 en inv.nr.792. Geciteerd naar regest 157 in de
inventaris.
294
GADH AHGDH inv.nr.2 f.403; geciteerd naar regest 158 in de inventaris.
295
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium inv.nr.2 f.94ev en inv.nr.953. Geciteerd naar regest 159 in de
inventaris.
296
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium inv.nr.2 f.381v en inv.nr.793. Geciteerd naar regest 160 in de
inventaris.
297
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.151v. Geciteerd naar regest 161 in de inventaris.
298
Ter Meer Derval 45.
299
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.70-f.71v en inv.nr.956. Geciteerd naar regest 162 in de inventaris.
300
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.35v-f.40v en f.79v-f.81v en inv.nr.953. Geciteerd naar regest 163 in
de inventaris.
301
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.40v-f.41v en f.81v en inv.nr.953. Geciteerd naar regest 164 in de
inventaris.
302
GADH AHGDH inv.nr.2 f.27v-f.29v; geciteerd naar regest 165 in de inventaris.
303
GADH AHGDH Geest inv.nr.2 f.43ev en f.82ev; geciteerd naar regest 166 in de inventaris.
304
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.111v en inv.nr.592. Geciteerd naar regest 167 in de inventaris.
305
Ter Meer Derval 38; Kersing 22.
306
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.319v. Geciteerd naar regest 168 in de inventaris.
307
Ter Meer Derval 86; Kersing 18.
308
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.152v-f.153 en inv.nr.655. Geciteerd naar regest 169 in de inventaris.
309
Ter Meer Derval 42.
310
GADH AHGDH inv.nr.1 f.12v en inv.nr.2 Cartularium f.251. Geciteerd naar regest 170 in de inventaris.
311
Ter Meer Derval 92.
312
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.116ev en inv.nr.606. Geciteerd naar regest 171 in de inventaris.
313
Ter Meer Derval 32. Aldaar geen huisnaam, die ontleend aan regest.
314
GADH AHGDH inv.nr.2 f.43v-44v en f.82v-83; geciteerd naar regest 172 in de inventaris.
315
GADH AHGDH inv.nr.2 f.44v-45v en f.83; geciteerd naar regest 173 in de inventaris.
316
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.41v-f.46 en f.81v-f.83v en inv.nr.953. Geciteerd naar regest 174 in de
inventaris.
317
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.46ev en f.83v en inv.nr.953. Geciteerd naar regest 175 in de
inventaris.

Pagina 204 van 222 pagina’s
Dit document is afkomstig van www.hogenda.nl

Klik hier voor het totale register van Hogenda bronnen.

Regesten Heilige Geest

318

GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.320. Geciteerd naar regest 176 in de inventaris.
Ter Meer Derval 86; Kersing 18.
320
HG inv.nr.794 en 2 f.388v-389v regest 177.
321
HG inv.nr 795 en 2 f.389v-390 regest 178.
322
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.433 en inv.nr.818. Geciteerd naar regest 179 in de inventaris.
323
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.117v-f.118 en inv.nr.607. Geciteerd naar regest 180 in de inventaris.
324
Ter Meer Derval 30.
325
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.400ev en inv.nr.757. Geciteerd naar regest 181 in de inventaris.
326
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.118 en inv.nr.607. Geciteerd naar regest 182 in de inventaris.
327
Ter Meer Derval 81. Aldaar geen huisnaam, die ontleend aan het regest. De Raampoort was tussen TMD702
en TMD703.
328
HG inv.nr.812 en 2 f.400ev regest 183. Zie ook regest 367 en onv.br.2.
329
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.478v. Geciteerd naar regest 184 in de inventaris.
330
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.433 en inv.nr.818. Geciteerd naar regest 185 in de inventaris.
331
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.185v-f.186 en inv.nr.670. Geciteerd naar regest 186 in de inventaris.
332
Ter Meer Derval 35.
333
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.69-f.70 en inv.nr.938. Geciteerd naar regest 187 in de inventaris.
334
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium inv.nr.2 f.146ev. Geciteerd naar regest 188 in de inventaris.
335
GADH AHGDH inv.nr.1 f.3ev en inv.nr.2 Cartularium f.325ev. Geciteerd naar regest 189 in de inventaris.
336
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.302 en inv.nr.693. Geciteerd naar regest 190 in de inventaris.
337
Ter Meer Derval 114.
338
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.141v-f.415 en inv.nr.835. Geciteerd naar regest 191 in de inventaris.
339
H.Hardenberg, Het oude Benoordenhout. Geschiedenis van Clingendael en de omgeving van het park (Den
Haag 1974) 12.
340
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.331v-f.332 en inv.nr.689. Geciteerd naar regest 192 in de inventaris.
341
Door mij niet geïdentificeerd bij Ter Meer Derval 77-78.
342
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.393v-393v en inv.nr.796. Geciteerd naar regest 193 in de inventaris.
Zie ook regesten 125 en 274.
343
GADH AHGDH inv.nr.559. Geciteerd naar regest 194 in de inventaris.
344
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.277ev en inv.nr.714. Geciteerd naar regest 195 in de inventaris.
345
Ter Meer Derval 106; Kersing 30.
346
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium inv.nr.2 f.162ev. Geciteerd naar regest 196 in de inventaris.
347
Ter Meer Derval 122.
348
GADH AHGDH inv.nr.1 Cartularium f.7. Geciteerd naar regest 197 in de inventaris.
349
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.278 en inv.nr.715. Geciteerd naar regest 198 in de inventaris.
350
Ter Meer Derval 106; Kersing 30.
351
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.f.229ev. Geciteerd naar regest 199 in de inventaris.
352
Ter Meer Derval 65.
353
GADH AHGDH inv.nr.973. Geciteerd naar regest 200 in de inventaris.
354
GADH AHGDH inv.nr.974. Geciteerd naar regest 201 in de inventaris.
355
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium HG f.397v en inv.nr.797. Geciteerd naar regest 202 in de inventaris.
356
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium HG f.398 en inv.nr.798. Geciteerd naar regest 203 in de inventaris.
357
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium HG f.398ev en inv.nr.799. Geciteerd naar regest 204 in de inventaris.
358
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium HG f398v-f.399 en inv.nr.800. Geciteerd naar regest 205 in de
inventaris.
359
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.278v-f.279 en inv.nr.716. Geciteerd naar regest 206 in de inventaris.
360
Ter Meer Derval 106; Kersing 30.
361
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.345v en inv.nr.801. Geciteerd naar regest 207 in de inventaris.
362
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.305v-f.306v en inv.nr.694. Geciteerd naar regest 208 in de inventaris.
363
Ter Meer Derval 113. Volgens het HB1562 betaalde een Adriaen Gerritsz de hofhuur voor de percelen
TMD1097 en TMD1099.
364
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.282ev. Geciteerd naar regest 209 in de inventaris.
365
Ter Meer Derval 107. Cornelis Jansz van Sanen, bakker, was in 1562 voor beide percelen de hofhuurbetaler.
366
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.375v-f.376. Geciteerd naar regest 210 in de inventaris.
367
GADH AHGDH inv.nr.559; geciteerd naar regest 211 in de inventaris.
368
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.149. Geciteerd naar regest 212 in de inventaris.
369
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium inv.nr.2 f.198 en inv.nr.577. Geciteerd naar regest 213 in de inventaris.
370
Ter Meer Derval 51-52.
371
GADH AHGDH inv.nr.939. Geciteerd naar regest 214 in de inventaris. De copie in inv.nr.2 Cartularium is
volgens de inventaris uitgescheurd.
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Ter Meer Derval 91.
Nationaal Archief, Familiearchief Van Vredenburch inv.nr.248 Memorieboek van de Sint Jacobskerk in Den
Haag 1560 f.16.
374
GADH AHGDH inv.nr.951 Memoriaalboek Heilige Geest Den Haag 1558-78 f.6v.
375
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.123ev. Geciteerd naar regest 215 in de inventaris.
376
Ter Meer Derval 29.
377
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.126ev en inv.nr.608. Geciteerd naar regest 216 in de inventaris.
378
Ter Meer Derval 29.
379
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.304v-f.305 en inv.nr.695. Geciteerd naar regest 217 in de inventaris.
380
Ter Meer Derval 113.
381
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.171v en inv.nr.675. Geciteerd naar regest 218 in de inventaris.
382
Ter Meer Derval 118.
383
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.139. Geciteerd naar regest 219 in de inventaris.
384
Ter Meer Derval 44.
385
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.367ev en inv.nr.573. Geciteerd naar regest 220 in de inventaris.
386
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.146ev. Geciteerd naar regest 221 in de inventaris.
387
Ter Meer Derval 43. Claes van Dam betaalde in 1562 hofhuur voor drie percelen in het Noordeinde:
TMD193, TMD199 en TMD200. De noordbelending van TMD199 was de Pieter Koksteeg.
388
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.72v-f.73v. Geciteerd naar regest 222 in de inventaris.
389
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.462v-f.463 en inv.nr.527. Geciteerd naar regest 223 in de inventaris.
390
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.124ev. Geciteerd naar regest 224 in de inventaris.
391
Ter Meer Derval 29; Kersing 20.
392
GADH AHGDH inv.nr.1 Cartularium f.5v; inv.nr.2 Cartularium f.236v-f.237. Geciteerd naar regest 225 in de
inventaris.
393
Ter Meer Derval 74.
394
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.471 en inv.nr.560. Geciteerd naar regest 226 in de inventaris.
395
GADH AHGDH inv.nr.954; geciteerd naar regest 3227 in inventaris.
396
GADH AHGDH inv.nr.954; geciteerd naar regest 375 in inventaris.
397
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.222ev. Geciteerd naar regest 228 in de inventaris.
398
Ter Meer Derval 66.
399
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.134ev en inv.nr.642. Geciteerd naar regest 229 in de inventaris.
400
Ter Meer Derval 46.
401
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.125 en inv.nr.609. Geciteerd naar regest 230 in de inventaris.
402
Ter Meer Derval 31.
403
GADH AHGDH inv.nr.559; geciteerd naar regest 231 in de inventaris.
404
Aldus inventaris.
405
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.255v-f.256 en inv.nr.745. Geciteerd naar regest 232 in de inventaris.
406
Ter Meer Derval 89.
407
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.162v-f.163. Geciteerd naar regest 233 in de inventaris.
408
Ter Meer Derval 122, die er een niet uitgelegd vraagteken bij plaatst.
409
GADH AHGDH inv.nr.559; geciteerd naar regest 234 in de inventaris.
410
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.422ev en inv.nr.836. Geciteerd naar regest 235 in de inventaris.
411
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.307v-f.308 en inv.nr.696. Geciteerd naar regest 236 in de inventaris.
412
Ter Meer Derval 111-112. Alle drie de percelen staan in 1562 op naam van de weduwe van Pieter Egelsz.
413
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.419ev. Geciteerd naar regest 237 in de inventaris.
414
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.445ev en inv.nr.524. Geciteerd naar regest 238 in inventaris.
415
Ter Meer Derval 62.
416
GADH AHGDH inv.nr.1 Cartularium f.1; inv.nr.2 Cartularium f.222v-f.223; inv.nr.776. Geciteerd naar regest
239 in de inventaris.
417
Ter Meer Derval 66.
418
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.364v-f.365 en inv.nr.492. Geciteerd naar regest 240 in de inventaris.
419
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.228 en inv.nr.777. Geciteerd naar regest 241 in de inventaris.
420
Ter Meer Derval 63.
421
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.151ev en inv.nr.656. Geciteerd naar regest 242 in de inventaris.
422
Ter Meer Derval 150.
423
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.306v-f.307 en inv.nr.697. Geciteerd naar regest 243 in de inventaris.
424
GADH AHGDH inv.nr.1 Cartularium f.6. Geciteerd naar regest 244 in de inventaris.
425
Kersing 33.
426
GADH AHGDH inv.nr.1 Cartularium f.1v. Geciteerd naar regest 245 in de inventaris.
427
Ter Meer Derval 69.
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428

GADH AHGDH inv.nr.802 en inv.nr.2 Cartularium 2 f.387v-388; geciteerd naar regest 246 in de inventaris.
GADH AHGDH inv.nr.1 Cartularium f.1v. Geciteerd naar regest 247 in de inventaris.
430
Ter Meer Derval 63-64.
431
Pabon 158.
432
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.309v-f.310. Geciteerd naar regest 248 in de inventaris.
433
Ter Meer Derval 112.
434
GADH, Typoscript met teksten van akten betreffende Den Haag uit Brabants Historisch Informatiecentrum
(BHIC), Archief Klooster Het Hollandse Huis bij Geertruidenberg (toegang 240) inv.nr.1 Cartularium, aldaar 20;
Ter Meer Derval 111, Kersing 30.
435
GADH AHGDH inv.nr.559; geciteerd naar regest 249 in de inventaris.
436
GADH AHGDH inv.nr.559; geciteerd naar regest 250 in de inventaris.
437
GADH AHGDH inv.nr.559; geciteerd naar regest 251 in de inventaris.
438
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.235v-f.236. Geciteerd naar regest 252 in de inventaris.
439
Ter Meer Derval 74.
440
Fred van Kan, Databestand Haagse Elite.
441
In een later stadium te publiceren op www.hogenda.nl.
442
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.382v-f.383 en inv.nr.803. Geciteerd naar regest 253 in de inventaris.
443
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.325v-f.326 en inv.nr.758. Geciteerd naar regest 254 in de inventaris.
444
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.136. Geciteerd naar regest 255 in de inventaris.
445
Ter Meer Derval 46.
446
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.179v en inv.nr.940. Geciteerd naar regest 256 in de inventaris.
447
Ter Meer Derval 36.
448
GADH AHGDH inv.nr.559; geciteerd naar regest 257 in de inventaris.
449
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.122v en inv.nr.610. Geciteerd naar regest 258 in inventaris.
450
Ter Meer Derval 31.
451
LEP = Leprozen. De regesten van deze instelling worden in een later stadium gepubliceerd op
www.hogenda.nl.
452
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.148. Geciteerd naar regest 250 in de inventaris.
453
Ter Meer Derval 43; Kersing 24.
454
GADH AHGDH inv.nr.1 Cartularium f.7v. Geciteerd naar regest 260 in de inventaris.
455
GADH AHGDH inv.nr.974. Geciteerd naar regest 261 in de inventaris.
456
GADH AHGDH inv.nr.559; geciteerd naar regest 262 in de inventaris.
457
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.461v-f.462. Geciteerd naar regest 263 in de inventaris.
458
GADH AHGDH inv.nr.559; geciteerd naar regest 264 in de inventaris.
459
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.55-f.60 en inv.nr.961. Geciteerd naar regest 265 in inventaris.
460
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.64ev en inv.nr.961. Geciteerd naar regest 266 in inventaris.
461
GA Den Haag, Archief H.Geest inv.nr.954; geciteerd naar regest 267 in inventaris.
462
De Haan, Inventaris van het Archief van de Heilige Geest I 126-127 inv.nr.954.
463
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.138v en inv.nr.657. Geciteerd naar regest 268 in inventaris.
464
Ter Meer Derval 44.
465
GADH AHGDH inv.nr.1 Cartularium f.1. Geciteerd naar regest 269 in de inventaris.
466
GADH AHGDH inv.nr.741. Geciteerd naar regest 270 in de inventaris.
467
Ter Meer Derval 806.
468
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.425ev en inv.nr.823. Geciteerd naar regest 271 in de inventaris.
469
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.383v-384 en inv.nr.804. Geciteerd naar regest 272 in de inventaris.
470
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.243ev en inv.nr.766. Geciteerd naar regest 273 in inventaris.
471
Ter Meer Derval 95.
472
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.393v-394 en inv.nr.805. Geciteerd naar regest 274 in de inventaris.
Zie ook regesten 125 en 193.
473
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.247ev en inv.nr.767; geciteerd naar regest 275 in de inventaris.
474
Ter Meer Derval 96.
475
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.307ev en inv.nr.698; geciteerd naar regest 276 in de inventaris.
476
Ter Meer Derval 112.
477
GADH AHGDH inv.nr.627. Geciteerd naar regest 277 in de inventaris.
478
Ter Meer Derval 50.
479
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.467v en inv.nr.528; geciteerd naar regest 278 in de inventaris.
480
GADH AHGDH inv.nr.1 Cartularium f.6. Geciteerd naar regest 279 in de inventaris.
481
Ter Meer Derval 72. Lokalisering op basis van de zuid- en en westbelending, door mij geïnterpreteerd als
Vlamingstraat en Venestraat.
429

Pagina 207 van 222 pagina’s
Dit document is afkomstig van www.hogenda.nl

Klik hier voor het totale register van Hogenda bronnen.

Regesten Heilige Geest

482

GADH AHGDH inv.nr.1 Cartularium f.8; inv.nr.2 Cartularium f.220v-f.221; inv.nr.778. Geciteerd naar regest
280 in de inventaris.
483
Ter Meer Derval 67.
484
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.153ev en inv.nr.658; geciteerd naar regest 281 in de inventaris.
485
Ter Meer Derval 40.
486
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.271v-f.272 en inv.nr.717; geciteerd naar regest 282 in de inventaris.
487
GADH AHGDH inv.nr.559; geciteerd naar regest 283 in de inventaris.
488
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.140ev. Geciteerd naar regest 284 in de inventaris.
489
GADH AHGDH inv.nr.628. Geciteerd naar regest 285 in de inventaris.
490
Ter Meer Derval 50. Aan hem ontleen ik het volgende. Volgens de Hofboeken betaalde in 1562 voor
TMD297 Janeken Egbertsdr als erfgenaam van heer Anthonis provisor de hofhuur. In 1566 werd zij opgevolgd
door Barent Rijckens. Volgens de Hofboeken betaalde in 1562 voor TMD298 Janeken Egbertsdr (provisors) de
hofhuur; zo ook in 1563. In 1567 was de hofhuurbetaler Gerrit de Paep, Jansz, taelman.
491
Ter Meer Derval 47.
492
GADH, Archief Heilige Geest, inv.nr.2 en inv.nr.644 f.136v-f.136. Zie regest 305 in de inventaris.
493
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.1v en inv.nr.40. Geciteerd naar regest 286 in de inventaris.
494
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.254ev; geciteerd naar regest 287 in de inventaris.
495
Ter Meer Derval 91.
496
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.460v-f.461; geciteerd naar regest 288 in de inventaris.
497
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.147v-f.148. geciteerd naar regest 289 in de inventaris.
498
Ter Meer Derval 43; Kersing 24.
499
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.208ev en inv.nr.686. Geciteerd naar regest 290 in de inventaris.
500
Ter Meer Derval 70.
501
HG inv.nr.806 en 2 f.394-395 regest 291.
502
HG inv.nr.2 395ev 807 regest 292.
503
GADH AHGDH inv.nr.559; geciteerd naar regest 293 in de inventaris.
504
GADH AHGDH inv.nr.2 f.161 en inv.nr.632. Geciteerd naar regest 294 in de inventaris.
505
Th.Wijsenbeek-Olthuis red., Het Lange Voorhout. Monumenten, mensen en macht (Den Haag-Zwolle 1998)
269.
506
Ter Meer Derval 121-122.
507
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.86v-f.87. Geciteerd naar regest 295 in de inventaris.
508
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium 2 f.387v-388 en inv.nr.808. Geciteerd naar regest 296 in de inventaris.
Zie ook regest 128.
509
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.468ev. Geciteerd naar regest 297 in de inventaris.
510
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.118v-f.119 en inv.nr.941. Geciteerd naar regest 298 in de inventaris.
511
Ter Meer Derval 30.
512
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.135ev en inv.nr.643. Geciteerd naar regest 299 in de inventaris.
513
Ter Meer Derval 50.
514
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.240v-f.241 en inv.nr.768. Geciteerd naar regest 300 in de inventaris.
515
Ter Meer Derval 92.
516
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.445v-f.446. Geciteerd naar regest 301 in de inventaris.
517
Ter Meer Derval 62.
518
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.175v-f.176 en inv.nr.676. Geciteerd naar regest 302 in de inventaris.
519
Ter Meer Derval 38.
520
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.146v-f.147 en inv.nr.942. Geciteerd naar regest 303 in de inventaris.
521
Ter Meer Derval 39.
522
Kersing 24-25 en bijbehorende kaart.
523
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.186ev en inv.nr.671. Geciteerd naar regest 304 in de inventaris.
524
Ter Meer Derval 35.
525
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.136v-f.137 en inv.nr.644. Geciteerd naar regest 305 in de inventaris.
526
Ter Meer Derval 47.
527
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.313v. Geciteerd naar regest 306 in de inventaris.
528
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.140v-f.141. Geciteerd naar regest 307 in de inventaris.
529
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.245v-f.246. Geciteerd naar regest 308 in de inventaris.
530
Kersing 36.
531
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.242ev en inv.nr.769. Geciteerd naar regest 309 in de inventaris.
532
Ter Meer Derval 92.
533
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.88-f.89. Geciteerd naar regest 310 in de inventaris.
534
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.133v-f.134 en inv.nr.645. Geciteerd naar regest 311 in de inventaris.
535
Ter Meer Derval 50.
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536

GADH AHGDH inv.nr.1 Cartularium f.9v; geciteerd naar regest 312 in de inventaris.
Ter Meer Derval 69.
538
R.A. van der Spiegel, recensie van F. van Oostrom, Nobel streven. Het onwaarschijnlijke maar waargebeurde
verhaal van ridder Jan van Brederode (Amsterdam Prometheus 2017), 384 blz., ISBN 978 90 446 3467-9 (De
Nederlandsche Leeuw 135 (2018) 94-99).
539
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.430ev en inv.nr.820. Geciteerd naar regest 313 in de inventaris.
540
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.325 en inv.nr.759. Geciteerd naar regest 314 in de inventaris.
541
Ter Meer Derval 82.
542
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.318v. Geciteerd naar regest 315 in de inventaris.
543
Ter Meer Derval 86.
544
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.241ev en inv.nr.742. Geciteerd naar regest 316 in de inventaris.
545
Ter Meer Derval 89.
546
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.455v-f.456 en inv.nr.529. Geciteerd naar regest 317 in de inventaris.
547
GADH AHGDH inv.nr.1 Cartularium f.7v en inv.nr.2 Cartularium f.225v-f.226. Geciteerd naar regest 318 in
de inventaris.
548
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.133ev. Geciteerd naar regest 319 in de inventaris.
549
Ter Meer Derval 50.
550
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.89ev. Geciteerd naar regest 320 in de inventaris.
551
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.206v en inv.nr.943. Geciteerd naar regest 321 in de inventaris.
552
Ter Meer Derval 62. Zie ook regest 149.
553
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.63v-f.64. Geciteerd naar regest 322 in de inventaris.
554
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.112. Geciteerd naar regest 323 in de inventaris.
555
Ter Meer Derval 70; Kersing 22.
556
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.456ev en inv.nr.530. Geciteerd naar regest 324 in de inventaris.
557
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.456v-f.457 en inv.nr.531. Geciteerd naar regest 325 in de inventaris.
558
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.469ev en inv.nr.540. Geciteerd naar regest 326 in de inventaris.
559
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.469v-f.470 en inv.nr.540. Geciteerd naar regest 327 in de inventaris.
560
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.455v-f.456. Geciteerd naar regest 328 in de inventaris.
561
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.459ev en inv.nr.532. Geciteerd naar regest 329 in de inventaris.
562
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.468v-f.469. Geciteerd naar regest 330 in de inventaris.
563
GADH AHGDH inv.nr.970. Geciteerd naar regest 331 in de inventaris.
564
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.233v en inv.nr.749. Geciteerd naar regest 332 in de inventaris.
565
Ter Meer Derval 73.
566
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.71v-f.72v en inv.nr.956. Geciteerd naar regest 333 in de inventaris.
567
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.73ev en inv.nr.956. Geciteerd naar regest 334 in de inventaris.
568
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.462ev en inv.nr.533. Geciteerd naar regest 335 in de inventaris.
569
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.464ev en inv.nr.534. Geciteerd naar regest 336 in de inventaris.
570
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.465ev en inv.nr.554. Geciteerd naar regest 337 in de inventaris.
571
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.292ev en inv.nr.718. Geciteerd naar regest 338 in de inventaris.
572
Ter Meer Derval 107.
573
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.203v-f.204 en inv.nr.747. Geciteerd naar regest 339 in de inventaris.
574
Ter Meer Derval 61, alwaar de priester heer Joost Willemsz Busschert op dit perceel wordt geplaatst. TP1553
f.16v maakt duidelijk dat toch echt heer Joost Coebel is bedoeld.
575
GADH AHGDH inv.nr.747. Geciteerd naar regest 340 in de inventaris.
576
Ter Meer Derval 61, alwaar de priester heer Joost Willemsz Busschert op dit perceel wordt geplaatst. TP1553
f.16v maakt duidelijk dat toch echt heer Joost Coebel is bedoeld.
577
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.325 en inv.nr.759. Geciteerd naar regest 341 in de inventaris.
578
Ter Meer Derval 82.
579
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.313v-f.314v en inv.nr.681. Geciteerd naar regest 342 in de inventaris.
580
Ter Meer Derval 115.
581
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.120 en inv.nr.611. Geciteerd naar regest 343 in de inventaris.
582
Ter Meer Derval 30.
583
GADH AHGDH inv.nr.1 Cartularium f.7v. Geciteerd naar regest 344 in de inventaris.
584
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.112. Geciteerd naar regest 345 in de inventaris.
585
Ter Meer Derval 70; Kersing 22.
586
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.69v. Geciteerd naar regest 346 in de inventaris.
587
Ter Meer Derval 117. Lokalisering op grond van belendingen.
588
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.313 en inv.nr.682. Geciteerd naar regest 347 in de inventaris.
589
Ter Meer Derval 115.
590
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.298v en inv.nr.575. Geciteerd naar regest 348 in de inventaris.
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591

Ter Meer Derval 102.
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.246v-f.247. Geciteerd naar regest 349 in de inventaris.
593
Ter Meer Derval 89; Kersing 31.
594
GADH AHGDH inv.nr.1 Cartularium f.8. Geciteerd naar regest 350 in de inventaris.
595
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.199ev. Geciteerd naar regest 351 in de inventaris.
596
Ter Meer Derval 39-40.
597
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.466ev en inv.nr.504. Geciteerd naar regest 352 in de inventaris.
598
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.451v-f.452 en inv.nr.500. Geciteerd naar regest 353 in de inventaris.
599
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.229v-f.230 en inv.nr.779. Geciteerd naar regest 354 in de inventaris.
600
Ter Meer Derval 64. Meester Wouter betaalde in 1561 de hofhuur voor TMD462. Het hier bedoelde hoekhuis
is het perceel ten westen daarvan, TMD461. Hiervoor betaalde Jacob Jansz wantsnijder in 1561 de hofhuur. Hij
zat erin 1563 nog op. Meester Wouter was pas in 1570 de bezitter. Alles volgens Ter Meer Derval l.c.
601
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.69v-f.70. Geciteerd naar regest 355 in de inventaris.
602
Ter Meer Derval 117. Lokalisering op grond van belendingen.
603
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.470 en inv.nr.540. Geciteerd naar regest 356 in de inventaris.
604
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.225ev en inv.nr.944. Geciteerd naar regest 357 in de inventaris.
605
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.464v-f.465. Geciteerd naar regest 358 in de inventaris.
606
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.368-369v en inv.nr.809. Geciteerd naat regest 359 in de inventaris..
Zie ook regesten 362 en 363.
607
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.226ev en inv.nr.780. Geciteerd naar regest 360 in de inventaris.
608
GADH AHGDH inv.nr.2 f.290ev en inv.nr.719. Geciteerd naar regest 361 in de inventaris.
609
Ter Meer Derval 108.
610
HG inv.nr.810 en 2 f.369v-370v regest 362. Zie ook regesten 359 en 363.
611
HG inv.nr.811 en 2 f.371-372 regest 363. Zie ook regesten 359 en 362.
612
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.223ev. Geciteerd naar regest 364 in de inventaris.
613
Ter Meer Derval 66.
614
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.224ev. Geciteerd naar regest 365 in de inventaris.
615
Ter Meer Derval 66.
616
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.320v-f.321v en inv.nr.565. Geciteerd naar regest 366 in de inventaris.
617
Ter Meer Derval 87.
618
GADH AHGDH inv.nr.812 en 2 f.400v-401v en regest 367. Zie ook regest 183 en onv.br.2.
619
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.291v-f.292 en inv.nr.720. Geciteerd naar regest 368 in de inventaris.
620
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.141ev. Geciteerd naar regest 369 in de inventaris.
621
Pabon 141.
622
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.136v. Geciteerd naar regest 370 in de inventaris.
623
Ter Meer Derval 46.
624
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.286v-f.287 en inv.nr.721. Geciteerd naar regest 371 in de inventaris.
625
Ter Meer Derval 108.
626
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.73v-f.74 en inv.nr.882. Geciteerd naar regest 372 in de inventaris.
627
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.141v-f.142. Geciteerd naar regest 373 in de inventaris.
628
Pabon 141.
629
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.288 en inv.nr.722. Geciteerd naar regest 374 in de inventaris.
630
Ter Meer Derval 108.
631
GA Den Haag, Archief H.Geest inv.nr.954; geciteerd naar regest 375 in inventaris.
632
De Haan, Inventaris van het Archief van de Heilige Geest I 126-127 inv.nr.954.
633
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.418ev en inv.nr.837. Geciteerd naar regest 376 in de inventaris.
634
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.241v-f.242 en inv.nr.770. Geciteerd naar regest 377 in de inventaris.
635
Ter Meer Derval 92.
636
HG 536 en 2 f.458v-459 regest 378.
637
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.291ev en inv.nr.723. Geciteerd naar regest 379 in de inventaris.
638
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.314v-f.315 en inv.nr.683. Geciteerd naar regest 380 in de inventaris.
639
Ter Meer Derval 115.
640
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.142ev. Geciteerd naar regest 381 in de inventaris.
641
Pabon 141.
642
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.143v-f.144. Geciteerd naar regest 382 in de inventaris.
643
Pabon 141.
644
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.234 en inv.nr.750. Geciteerd naar regest 383 in de inventaris.
645
Ter Meer Derval 73.
646
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.1329v-f.130 en inv.nr.945. Geciteerd naar regest 384 in de inventaris.
647
Ter Meer Derval 45.
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648

GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.142v-f.143. Geciteerd naar regest 385 in de inventaris.
Pabon 141.
650
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.406ev en inv.nr.829. Geciteerd naar regest 386 in de inventaris.
651
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.194 en inv.nr.578. Geciteerd naar regest 387 in de inventaris.
652
Ter Meer Derval 52.
653
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.286ev en inv.nr.724. Geciteerd naar regest 388 in de inventaris.
654
Ter Meer Derval 108; Kersing 31.
655
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.288v-f.289 en inv.nr.725. Geciteerd naar regest 389 in de inventaris.
656
Ter Meer Derval 108.
657
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.406v-f.407v en inv.nr.830. Geciteerd naar regest 390 in de inventaris.
658
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.234v. Geciteerd naar regest 391 in de inventaris.
659
Ter Meer Derval 73.
660
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.326v-f.327 en inv.nr.760. Geciteerd naar regest 392 in de inventaris.
661
Ter Meer Derval 80.
662
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.407v-f.409 en inv.nr.831. Geciteerd naar regest 393 in de inventaris.
663
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.303ev en inv.nr.699. Geciteerd naar regest 394 in de inventaris.
664
Ter Meer Derval 113.
665
GADH AHGDH inv.nr.51 f.451ev. Geciteerd naar regest 395 in de inventaris.
666
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.198ev; geciteerd naar regest 396 in de inventaris.
667
Ter Meer Derval 51-52.
668
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.409ev en inv.nr.561. Geciteerd naar regest 397 in de inventaris.
669
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.283ev. Geciteerd naar regest 398 in de inventaris.
670
Ter Meer Derval 107. Cornelis Jansz van Sanen, bakker, was in 1562 voor beide percelen de hofhuurbetaler.
671
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.315v-f.316 en inv.nr.684. Geciteerd naar regest 399 in de inventaris.
672
Ter Meer Derval 115.
673
GADH AHGDH inv.nr.569. Geciteerd naar regest 400 in de inventaris.
674
Ter Meer Derval 84. Lokalisering met behulp van belendingen vermeld in regest 752.
675
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.143ev. Geciteerd naar regest 401 in de inventaris.
676
Pabon 141.
677
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.219 en inv.nr.781. Geciteerd naar regest 402 in de inventaris.
678
Ter Meer Derval 68 plaatst Jacob Claesz Doessen op het hoekhuis oostzijde Lorrestraat/zuidzijde Westeinde
en noemt Adriaen Florisz Couck niet. Het hoekhuis is TMD725. De TP1553 f.12 noemt hier ook Adriaen
Florisz. Ik vermoed dat er iets mis gaat bij Ter Meer Derval.
679
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.66v-f.68v en inv.nr.955. Geciteerd naar regest 403 in de inventaris.
680
HB1458 zie Pabon 84 (Wendelmoet Colijns) en 85 (Heynric Warnairtsz).
681
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.68v-f.69 en inv.nr.955. Geciteerd naar regest 404 in de inventaris.
682
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.330. Geciteerd naar regest 405 in de inventaris.
683
Ter Meer Derval 80.
684
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.298ev en inv.nr.576. Geciteerd naar regest 406 in de inventaris.
685
Ter Meer Derval 103.
686
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.150v-f.151. Geciteerd naar regest 407 in de inventaris.
687
Ter Meer Derval 40. Beide percelen staan in 1561 op naam van Maarten Zieren. TMD152 ligt ten zuiden van
TMD153.
688
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.102v en inv.nr.593. Geciteerd naar regest 408 in de inventaris.
689
Ter Meer Derval 71; Kersing 34.
690
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.284ev en inv.nr.734. Geciteerd naar regest 409 in de inventaris.
691
Ter Meer Derval 107. Beide percelen staan in 1561 op naam van Cornelis Allardsz. TMD1046 ligt ten ten
noorden van TMD1047.
692
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.234ev en inv.nr.579. Geciteerd naar regest 410 in de inventaris.
693
Ter Meer Derval 58. Jan Heyman betaalde in 1561 de hofhuur voor TMD386 en TMD387, de Sint
Anthoniskapel voor TMD384 en TMD385. Zouden er percelen zij gesplitst of zouden Jan Heyman en de Sint
Anthoniskapel een er naast gelegen perceel hebben verworven?
694
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.412v-f.413v en inv.nr.838. Geciteerd naar regest 411 in de inventaris.
695
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.463v-f.464. Geciteerd naar regest 412 in de inventaris.
696
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.170v-f.171. Geciteerd naar regest 413 in de inventaris.
697
Ter Meer Derval 68 plaatst Jacob Claesz Doessen op het hoekhuis oostzijde Lorrestraat/zuidzijde Westeinde
en noemt Adriaen Florisz Couck niet. Het hoekhuis is TMD725. De TP1553 f.12 noemt hier ook Adriaen
Florisz. Ik vermoed dat er iets mis gaat bij Ter Meer Derval.
698
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.170v-f.171. Zie regest 414 in de inventaris.
699
Ter Meer Derval 117.
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700

GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.262ev en inv.nr.743. Geciteerd naar regest 415 in de inventaris.
Ter Meer Derval 90.
702
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.221ev. Zie regest 416 in de inventaris.
703
Ter Meer Derval 66.
704
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.221v-f.222. Zie regest 417 in de inventaris.
705
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.212v en inv.nr.621. Geciteerd naar regest 418 in de inventaris.
706
Ter Meer Derval 79; Kersing 21.
707
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.404v-f.405 en inv.nr.832. Geciteerd naar regest 419 in de inventaris.
708
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.405ev en inv.nr.832. Geciteerd naar regest 420 in de inventaris.
709
GADH AHGDH inv.nr.839. Zie regest 421 in de inventaris.
710
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.261v-f.262 en inv.nr.744. Geciteerd naar regest 422 in de inventaris.
711
Ter Meer Derval 90.
712
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.388. Zie regest 423 in de inventaris.
713
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.455v en inv.nr.493. Zie regest 424 in de inventaris.
714
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.134v-f.135 en inv.nr.646. Zie regest 425 in de inventaris.
715
Ter Meer Derval 46. Zie voor deze identificering bij regest 229.
716
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.420v-f.421. Geciteerd naar regest 426 in inventaris.
717
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.452ev en inv.nr.523. Geciteerd naar regest 427 in de inventaris.
718
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.421v-f.422. Geciteerd naar regest 428 in inventaris.
719
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.468. Geciteerd naar regest 429 in inventaris.
720
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.447v-f.448v en inv.nr.489. Geciteerd naar regest 430 in de inventaris.
721
Ter Meer Derval 68, aldaar “Mr. van Roons cameren’.
722
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.448v-f.449 en inv.nr.489. Geciteerd naar regest 431 in de inventaris.
723
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.450v-f.451 en inv.nr.946. Geciteerd naar regest 432 in de inventaris.
724
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.372ev. Geciteerd naar regest 433 in de inventaris.
725
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.327ev. Geciteerd naar regest 434 in de inventaris.
726
Ter Meer Derval 80.
727
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.328v-f.329. Geciteerd naar regest 435 in de inventaris.
728
Ter Meer Derval 80.
729
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.332ev. Geciteerd naar regest 436 in de inventaris.
730
Ter Meer Derval 80.
731
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.327v-f.328. Geciteerd naar regest 437 in de inventaris.
732
Ter Meer Derval 80.
733
Ter Meer Derval 80.
734
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.461ev en inv.nr.537. Geciteerd naar regest 438 in de inventaris.
735
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.220ev en inv.nr.782. Geciteerd naar regest 439 in de inventaris.
736
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.246ev en inv.nr.771. Geciteerd naar regest 440 in de inventaris.
737
Ter Meer Derval 96.
738
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.14-f.20 en f.47-f.53. Geciteerd naar regest 441 in de inventaris.
Originele akte in Nationaal Archief, Archief memorie en stichtingen in de St.Jacobskerk inv.nr.82. Regest hier
van in J.M.Sernée, S.W.A.Drossaers en W.G.Feith, De archieven van kloosters en andere stichtingen in Delfland
(Den Haag 1920) 125 regest 12.
739
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.19-f.20. Geciteerd naar regest 442 in de inventaris.
740
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.449v en inv.nr.520. Geciteerd naar regest 443 in de inventaris.
741
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.244-f.245 en inv.nr.772. Geciteerd naar regest 444 in de inventaris.
742
Ter Meer Derval 94; Kersing 36.
743
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.459v en inv.nr.538. Geciteerd naar regest 445 in de inventaris.
744
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.213 en inv.nr.622. Geciteerd naar regest 446 in de inventaris.
745
Ter Meer Derval 79.
746
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.418v-f.419. Geciteerd naar regest 447 in de inventaris.
747
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.420ev en inv.nr.840. Geciteerd naar regest 448 in de inventaris.
748
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.110v-f.111 en inv.nr.594. Geciteerd naar regest 449 in de inventaris.
749
Ter Meer Derval 70. De percelen TMD548 en TMD549 staan beide op naam van Jacob Sijbrantsz.
750
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.228ev en inv.nr.783. Geciteerd naar regest 450 in de inventaris.
751
Ter Meer Derval 63.
752
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.280-f.281v en inv.nr.726. Geciteerd naar regest 451 in de inventaris.
753
Ter Meer Derval 106.
754
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.279-f.280 en inv.nr.727. Geciteerd naar regest 452 in de inventaris.
755
Ter Meer Derval 106.
756
GADH AHGDH inv.nr.2 f.333v-f334 en inv.nr.648. Geciteerd naar regest 453 in de inventaris.
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757

Ter Meer Derval 75.
GADH AHGDH inv.nr.2 f.296ev. Geciteerd naar regest 454 in de inventaris.
759
Ter Meer Derval 103.
760
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.363ev en inv.nr.557. Geciteerd naar regest 455 in de inventaris.
761
GADH, Archief H.Geest Den Haag inv.nr.480 en inv.nr.2 f.194ev. Geciteerd naar regest 456 in de inventaris.
762
Ter Meer Derval 51; Kersing 5-37, aldaar de bijbehorende kaart.
763
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.384v-f.385 en inv.nr.814. Geciteerd naar regest 457 in de inventaris.
764
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.294. Geciteerd naar regest 458 in de inventaris.
765
Ter Meer Derval 107. Cornelis Jansz van Sanen, bakker, was in 1562 voor beide percelen de hofhuurbetaler.
766
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.149v-f.150 en inv.nr.659. Geciteerd naar regest 459 in de inventaris.
767
Ter Meer Derval 40.
768
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.226v-f.227. Geciteerd naar regest 460 in de inventaris.
769
Ter Meer Derval 65-66.
770
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.233. Geciteerd naar regest 461 in de inventaris.
771
Geen Jan de tinnegieter in HB1562 dus ook niet in Ter Meer Derval 71-72. Jan de tinnegieter komt wel voor
in de TP1553 (f.13v). Lokalisering op basis van vergelijking van deze TP met Ter Meer Derval l.c.
772
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.450ev en inv.nr.539. Geciteerd naar regest 462 in de inventaris.
773
Pabon Hofboeken 43.
774
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.174v-f.175v en inv.nr.677. Geciteerd naar regest 463 in de inventaris.
775
Ter Meer Derval 118; Kersing 26-27.
776
Ter Meer Derval 117.
777
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.365ev. Geciteerd naar regest 464 in de inventaris.
778
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.195v en inv.nr.582. Geciteerd naar regest 465 in de inventaris.
779
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.309v-f.312v en f.499v-f.500v. Geciteerd naar regest 466 in de
inventaris.
780
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.425v-f.427 en inv.nr.824. Geciteerd naar regest 467 in de inventaris.
781
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.145v en inv.nr.600. Geciteerd naar regest 468 in de inventaris.
782
Ter Meer Derval 38.
783
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.292v-f.293v. Geciteerd naar regest 469 in de inventaris.
784
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.150ev en inv.nr.660. Geciteerd naar regest 470 in de inventaris.
785
Ter Meer Derval 40.
786
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.203v-f.204 en inv.nr.700. Geciteerd naar regest 471 in de inventaris.
787
Ter Meer Derval 113.
788
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.247v-f.248. Geciteerd naar regest 472 in de inventaris.
789
Ter Meer Derval 94.
790
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.296. Geciteerd naar regest 473 in de inventaris.
791
Ter Meer Derval 102.
792
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.333ev. Geciteerd naar regest 474 in de inventaris.
793
Ter Meer Derval 76.
794
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.165ev en inv.nr.633. Geciteerd naar regest 475 in de inventaris.
795
GADH AHGDH inv.nr.559; geciteerd naar regest 476 in de inventaris.
796
GADH AHGDH inv.nr.974. Geciteerd naar regest 477 in de inventaris.
797
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.190v-f.191 en inv.nr.650. Geciteerd naar regest 478 in de inventaris.
798
Ter Meer Derval 54-55.
799
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.170ev. Geciteerd naar regest 479 in de inventaris.
800
Ter Meer Derval 117.
801
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.270ev en inv.nr.728. Geciteerd naar regest 480 in de inventaris.
802
Ter Meer Derval 106 en Kersing 29.
803
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.366ev en inv.nr.505. Geciteerd naar regest 481 in de inventaris.
804
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.322ev en inv.nr.566. Geciteerd naar regest 482 in de inventaris.
805
Ter Meer Derval 87.
806
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.152 en inv.nr.661. Geciteerd naar regest 483 in de inventaris.
807
Ter Meer Derval 42.
808
Ter Meer Derval 45.
809
GADH, AHGDH inv.nr.2 f.289v-f.290 en inv.nr.729. Geciteerd naar regest 484 in de inventaris.
810
Ter Meer Derval 108.
811
Ibidem 107.
812
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.187v-f.188. Geciteerd naar regest 485 in de inventaris.
813
Locatie op basis van TP1553 f.23v. Niet terug gevonden bij Ter Meer Derval.
814
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.176ev en inv.nr.678. Geciteerd naar regest 486 in de inventaris.
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815

Ter Meer Derval 29.
Ter Meer Derval 117.
817
Ter Meer Derval 29.
818
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.196ev en inv.nr.582. Geciteerd naar regest 487 in de inventaris.
819
GADH AHGDH inv.nr.481 en inv.nr.2 f.194v-f.195. Geciteerd naar regest 488 in de inventaris.
820
Ter Meer Derval 51; Kersing aldaar de bijbehorende kaart.
821
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.344-f.346 en inv.nr.864. Geciteerd naar regest 489 in de inventaris.
822
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.343-f.344 en inv.nr.865. Geciteerd naar regest 490 in de inventaris.
823
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.481v-f.483. Geciteerd naar regest 491 in de inventaris.
824
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.146. Geciteerd naar regest 492 in de inventaris.
825
Ter Meer Derval 43. Zie boven regest 76 voor de identificatie.
826
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.483ev. Geciteerd naar regest 493 in de inventaris.
827
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.433v-f.434v. Geciteerd naar regest 494 in de inventaris.
828
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.470v en inv.nr.540. Geciteerd naar regest 495 in de inventaris.
829
GADH AHGDH inv.nr.2 f.283v-f.284. Geciteerd naar regest 496 in de inventaris.
830
Ter Meer Derval 106.
831
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.359-f.360 en inv.nr.834. Geciteerd naar regest 497 in de inventaris.
832
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.454 en inv.nr.541. Geciteerd naar regest 498 in de inventaris.
833
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.348v-f.350v. Geciteerd naar regest 499 in de inventaris.
834
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.190ev en inv.nr.651. Geciteerd naar regest 500 in de inventaris.
835
Ter Meer Derval 54-55.
836
GADH, AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.346v-f.348v en inv.nr.866. Geciteerd naar regest 501 in de
inventaris.
837
GADH, AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.456v-f.457 en inv.nr.494. Geciteerd naar regest 502 in de inventaris.
838
GADH, AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.122v en inv.nr.949. Geciteerd naar regest 503 in de inventaris.
839
Ter Meer Derval 31.
840
GADH, AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.399v en inv.nr.813. Geciteerd naar regest 504 in de inventaris.
841
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.95v-f.96. Geciteerd naar regest 505 in de inventaris.
842
Ter Meer Derval 32.
843
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.274ev. Geciteerd naar regest 506 in de inventaris.
844
Ter Meer Derval 106 en Kersing 29.
845
GADH, AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.293v en inv.nr.730. Geciteerd naar regest 507 in de inventaris.
846
Ter Meer Derval 90; Kersing 29.
847
GADH, AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.268v-f.269 en inv.nr.731. Geciteerd naar regest 508 in de inventaris.
848
Ter Meer Derval 90; Kersing 29.
849
GADH, AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.209ev en inv.nr.784. Geciteerd naar regest 509 in de inventaris.
850
Ter Meer Derval 63.
851
GADH, AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.164v-f.165 en inv.nr.506. Geciteerd naar regest 510 in de inventaris.
852
Ter Meer Derval 121.
853
GADH, AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.64-f.65 en inv.nr.947. Geciteerd naar regest 511 in de inventaris.
854
GADH, AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.65. Geciteerd naar regest 512 in de inventaris.
855
GADH, AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.457ev en inv.nr.495. Geciteerd naar regest 513 in de inventaris.
856
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.296v-f.297. Geciteerd naar regest 514 in de inventaris.
857
Ter Meer Derval 103.
858
GADH, AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.454-f.455 en inv.nr.496. Geciteerd naar regest 515 in de inventaris.
Aldaar ook literatuurverwijzingen: De Riemer I en G.’t Hart en H.F.W.D.Fischer, De Costumen van ’sGravenhage (Den Haag 1963) 2-3. En een bronverwijzing: GADH OADH inv.nr.609 f.43v-f.44. Ik deze
verwijzingen niet nagezien.
859
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.284v-f.285 en inv.nr.734. Geciteerd naar regest 516 in de inventaris.
860
Ter Meer Derval 107. Beide percelen staan in 1561 op naam van Cornelis Allardsz. TMD1046 ligt ten ten
noorden van TMD1047.
861
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium inv.nr.2 f.161-f.162. Geciteerd naar regest 517 in de inventaris.
862
Ter Meer Derval 122.
863
GADH AHGDH, inv.nr.634 en inv.nr.2 Cartularium f.163v-f.164. Geciteerd naar regest 518 in de inventaris.
864
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.196v-f.197 en inv.nr.582. Geciteerd naar regest 519 in de inventaris.
865
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.453ev en inv.nr.497. Geciteerd naar regest 520 in de inventaris.
866
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.360-f.361 en inv.nr.834. Geciteerd naar regest 521 in de inventaris.
867
GADH, AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.275 en inv.nr.732. Geciteerd naar regest 522 in de inventaris.
868
Ter Meer Derval 90; Kersing 29.
869
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.275. Geciteerd naar regest 523 in de inventaris.
816
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870

Ter Meer Derval 106 en Kersing 29.
GADH, AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.342-f.342 en inv.nr.867. Geciteerd naar regest 524 in de inventaris.
872
GADH, AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.356 en inv.nr.685. Geciteerd naar regest 525 in de inventaris.
873
GADH, AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.199ev en inv.nr.583. Geciteerd naar regest 526 in de inventaris.
874
Ter Meer Derval 60.
875
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.356v-f.357. Geciteerd naar regest 527 in de inventaris.
876
GADH, AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.361v-f.362v en inv.nr.558. Geciteerd naar regest 528 in de
inventaris.
877
GADH, AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.65v en inv.nr.947. Geciteerd naar regest 529 in de inventaris.
878
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.361ev. Geciteerd naar regest 530 in de inventaris.
879
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.84-f.86v en inv.nr.948. Geciteerd naar regest 531 in de inventaris.
880
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.478 en inv.nr.595. Geciteerd naar regest 532 in de inventaris.
881
Ter Meer Derval 71; Kersing 34.
882
GADH AHGDH inv.nr.989. Geciteerd naar regest 533 in de inventaris.
883
GADH, AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.301v en f.311ev en inv.nr.701. Geciteerd naar regest 534 in de
inventaris.
884
Ter Meer Derval 114.
885
GADH AHGDH inv.nr.41. Geciteerd naar regest 535 in de inventaris. Aldaar ook een verwijzing naar GADH
OADH inv.nr.753 en inv.nr.754.
886
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.336v-f.337v en inv.nr.868. Geciteerd naar regest 536 in de inventaris.
887
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.337v-f.339v. Geciteerd naar regest 537 in de inventaris.
888
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.354-f.355 en inv.nr.869. Geciteerd naar regest 538 in de inventaris.
889
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.148v. Geciteerd naar regest 539 in de inventaris.
890
Ter Meer Derval 43; Kersing 24.
891
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.357-f.359. Geciteerd naar regest 540 in de inventaris.
892
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.119v. Geciteerd naar regest 541 in de inventaris.
893
Ter Meer Derval 31; Kersing 19.
894
GADH, AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.208v-f.209 en inv.nr.687. Geciteerd naar regest 542 in de inventaris.
895
Ter Meer Derval 69 en Pabon 321.
896
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.199v-f.200. Geciteerd naar regest 543 in de inventaris.
897
Ter Meer Derval 55.
898
GADH, AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.126 en inv.nr.949. Geciteerd naar regest 544 in de inventaris.
899
Ter Meer Derval 31.
900
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.125 en inv.nr.613. Geciteerd naar regest 545 in de inventaris.
901
Ter Meer Derval 30.
902
GADH, AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.446v-f.447 en inv.nr.506. Geciteerd naar regest 546 in de inventaris.
903
Ter Meer Derval 121.
904
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.429. Geciteerd naar regest 547 in de inventaris.
905
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.483v. Geciteerd naar regest 548 in de inventaris.
906
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.153v-f.154v en inv.nr.950. Geciteerd naar regest 549 in de inventaris.
907
Ter Meer Derval 44-45.
908
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.146v-f.147. Geciteerd naar regest 550 in de inventaris.
909
Ter Meer Derval 44-45.
910
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.327-f.328v en inv.nr.552. Geciteerd naar regest 551 in de inventaris.
911
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.201ev en inv.nr.584. Geciteerd naar regest 552 in de inventaris.
912
Ter Meer Derval 51.
913
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.265v-f.266v en inv.nr.733. Geciteerd naar regest 553 in de inventaris.
914
Ter Meer Derval 185.
915
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.365v-f.366 Geciteerd naar regest 554 in de inventaris.
916
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.228ev. Geciteerd naar regest 555 in de inventaris.
917
Ter Meer Derval 65-66.
918
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.273ev. Geciteerd naar regest 556 in de inventaris.
919
Ter Meer Derval 105; Kersing 28.
920
GA Den Haag, Kopie Cartularium Karthuizerklooster ‘Het Hollandsche Huis’ 23-26.
921
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.185ev. Geciteerd naar regest 557 in de inventaris.
922
Ter Meer Derval 35.
923
GADH AHGDH inv.nr.42. Geciteerd naar regest 558 in de inventaris.
924
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.248-f.249. Geciteerd naar regest 559 in de inventaris.
925
Ter Meer Derval 81.
926
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.285ev en inv.nr.734. Geciteerd naar regest 560 in de inventaris.
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GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.72v-f.73v en inv.nr.957. Geciteerd naar regest 561 in de inventaris.
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.299ev en inv.nr.762. Geciteerd naar regest 562 in de inventaris.
929
Ter Meer Derval 99.
930
Ter Meer Derval 106.
931
Ter Meer Derval 107.
932
GADH AHGDH inv.nr.574. Geciteerd naar regest 563 in de inventaris.
933
Ter Meer Derval 116.
934
Ter Meer Derval 116.
935
GADH AHGDH inv.nr.574. Geciteerd naar regest 564 in de inventaris.
936
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.30v-f.35 en inv.nr.958. Geciteerd naar regest 565 in de inventaris.
937
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.305v-f.307v. Geciteerd naar regest 566 in de inventaris.
938
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.30ev en inv.nr.958. Geciteerd naar regest 567 in de inventaris.
939
GADH AHGDH inv.nr.996. Geciteerd naar regest 568 in de inventaris.
940
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.488v-f.490. Geciteerd naar regest 569 in de inventaris.
941
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.491-f.492v. Geciteerd naar regest 570 in de inventaris.
942
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.484-f.485. Geciteerd naar regest 571 in de inventaris.
943
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.435v-f.437. Geciteerd naar regest 572 in de inventaris.
944
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.509v-f.511. Geciteerd naar regest 573 in de inventaris.
945
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.437v-f.439. Geciteerd naar regest 574 in de inventaris.
946
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.494v-f.496. Geciteerd naar regest 575 in de inventaris.
947
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.163ev. Geciteerd naar regest 576 in de inventaris.
948
Ter Meer Derval 122.
949
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.139ev. Geciteerd naar regest 577 in de inventaris.
950
Ter Meer Derval 44.
951
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.481v en inv.nr.952. Geciteerd naar regest 578 in de inventaris.
952
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.266v-f.267v en inv.nr.735. Geciteerd naar regest 579 in de inventaris.
953
Ter Meer Derval 185.
954
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.270v-f.271 en inv.nr.736. Geciteerd naar regest 580 in de inventaris.
955
Ter Meer Derval 106 en Kersing 29.
956
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.402v-f.403 en inv.nr.542. Geciteerd naar regest 581 in de inventaris.
957
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.404 Geciteerd naar regest 582 in de inventaris.
958
GADH AHGDH inv.nr.662. Geciteerd naar regest 583 in de inventaris.
959
Ter Meer Derval 39.
960
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.176v-f.177v. Geciteerd naar regest 584 in de inventaris.
961
Ter Meer Derval 29.
962
Ter Meer Derval 117.
963
Ter Meer Derval 45.
964
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.165v-f.166 en inv.nr.635. Geciteerd naar regest 585 in de inventaris.
965
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.f.289ev. Geciteerd naar regest 586 in de inventaris.
966
Ter Meer Derval 108.
967
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.235ev. Geciteerd naar regest 587 in de inventaris.
968
Ter Meer Derval 73.
969
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.297-f.298 en inv.nr.762. Geciteerd naar regest 588 in de inventaris.
970
Ter Meer Derval 77.
971
GADH AHGDH inv.nr.745. Geciteerd naar regest 589 in de inventaris.
972
Ter Meer Derval 31.
973
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.271 en inv.nr.736. Geciteerd naar regest 590 in de inventaris.
974
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.334v-f.335. Geciteerd naar regest 591 in de inventaris.
975
Ter Meer Derval 75.
976
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.329ev en inv.nr.649. Geciteerd naar regest 592 in de inventaris.
977
Ter Meer Derval 76.
978
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.180v-f.181. Zie regest 593 in de inventaris.
979
Ter Meer Derval 36; Kersing 26.
980
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.388v-f.389v. Zie regest 594 in de inventaris.
981
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.74 en inv.nr.636. Zie regest 595 in de inventaris.
982
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.389v-f.391. Zie regest 596 in de inventaris.
983
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.391v-f.392v. Zie regest 597 in de inventaris.
984
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.386ev. Zie regest 598 in de inventaris.
985
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.323 en inv.nr.567. Zie regest 599 in de inventaris.
986
Ter Meer Derval 83; Kersing 18.
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GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.309ev en inv.nr.702. Geciteerd naar regest 600 in de inventaris.
Ter Meer Derval 111; Kersing 30.
989
GADH AHGDH inv.nr.568.
990
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.171v-f.172. Geciteerd naar regest 602 in de inventaris.
991
Ter Meer Derval 118.
992
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.237ev. Geciteerd naar regest 603 in de inventaris.
993
Ter Meer Derval 74.
994
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.224v-f.225. Geciteerd naar regest 604 in de inventaris.
995
Ter Meer Derval 63.
996
GADH AHGDH inv.nr.994. Geciteerd naar regest 605 in de inventaris.
997
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.324v en inv.nr.761. Geciteerd naar regest 606 in de inventaris.
998
Ter Meer Derval 82.
999
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.122 en inv.nr.61. Geciteerd naar regest 607 in de inventaris.
1000
Ter Meer Derval 30.
1001
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.477 en inv.nr.552. Geciteerd naar regest 608 in de inventaris.
1002
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.439v-f.440 en inv.nr.858. Geciteerd naar regest 609 in de inventaris.
1003
GADH AHGDH inv.nr.751. Geciteerd naar regest 610 in de inventaris.
1004
GADH AHGDH inv.nr.814. Geciteerd naar regest 611 in de inventaris.
1005
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.201v-f.202 en inv.nr.585. Geciteerd naar regest 612 in de inventaris.
1006
Ter Meer Derval 57.
1007
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.446v. Geciteerd naar regest 613 in de inventaris.
1008
Ter Meer Derval 62.
1009
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.126v en inv.nr.613. Geciteerd naar regest 614 in de inventaris.
1010
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.478 en inv.nr.595. Geciteerd naar regest 615 in de inventaris.
1011
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.429ev. Geciteerd naar regest 616 in de inventaris.
1012
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.160 (copie 1) en f.167v-f.168 (copie 2) en inv.nr.637. Geciteerd naar
regest 617 in de inventaris.
1013
Ter Meer Derval 123 resp. 124.
1014
GADH AHGDH inv.nr.986. Geciteerd naar regest 618 in de inventaris.
1015
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.74v-f.78v. Geciteerd naar regest 619 in de inventaris.
1016
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.79ev en inv.nr.521. Geciteerd naar regest 620 in de inventaris.
1017
Ter Meer Derval 65.
1018
Ter Meer Derval 65.
1019
GADH AHGDH inv.nr.980. Zie regest 621 in de inventaris.
1020
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.437ev en inv.nr.857. Geciteerd naar regest 622 in de inventaris.
1021
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.154v-f.155. Geciteerd naar regest 623 in de inventaris.
1022
Ter Meer Derval 43.
1023
P.J. van Breemen, ‘I. Tendenhout. II. Over een mogelijke oorsprong van Die Haghe en Hagheambacht’,
Jaarboek Die Haghe 1950 (Den Haag 1951) 25-95, aldaar 84-85 en 95.
1024
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.477ev en inv.nr.552. Geciteerd naar regest 624 in de inventaris.
1025
GADH AHGDH inv.nr.503. Geciteerd naar regest 625 in de inventaris.
1026
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.440 en inv.nr.858. Geciteerd naar regest 626 in de inventaris.
1027
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.509v en inv.nr.763. Geciteerd naar regest 627 in de inventaris.
1028
Ter Meer Derval 97.
1029
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.459v-f.460v en inv.nr.543. Geciteerd naar regest 628 in de
inventaris.
1030
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.403ev en inv.nr.544. Geciteerd naar regest 629 in de inventaris.
1031
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.499v-f.501v. Geciteerd naar regest 630 in de inventaris.
1032
GADH AHGDH inv.nr.518. Geciteerd naar regest 631 in de inventaris.
1033
Ter Meer Derval 60-61.
1034
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.167ev en inv.nr.507. Geciteerd naar regest 632 in de inventaris.
1035
Ter Meer Derval 123.
1036
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.486-f.487v en inv.nr.952. Geciteerd naar regest 633 in de inventaris.
1037
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.488 en inv.nr.952. Geciteerd naar regest 634 in de inventaris.
1038
GADH AHGDH inv.nr.752. Geciteerd naar regest 635 in de inventaris.
1039
Ter Meer Derval 72.
1040
GADH AHGDH inv.nr.995. Geciteerd naar regest 636 in de inventaris.
1041
GADH AHGDH inv.nr.596. Geciteerd naar regest 637 in de inventaris.
1042
Ter Meer Derval 69-70.
1043
Ter Meer Derval 70.
988
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GADH AHGDH inv.nr.815. Geciteerd naar regest 638 in de inventaris.
Ter Meer Derval 70.
1046
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.511v en inv.nr.952. Geciteerd naar regest 639 in de inventaris.
1047
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.249-f.250. Geciteerd naar regest 640 in de inventaris.
1048
Ter Meer Derval 56.
1049
GADH AHGDH inv.nr.828. Geciteerd naar regest 642 in de inventaris.
1050
GADH AHGDH inv.nr.825. Geciteerd naar regest 643 in de inventaris.
1051
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.249-f.250. Geciteerd naar regest 644 in de inventaris.
1052
GADH AHGDH inv.nr.985. Geciteerd naar regest 645 in de inventaris.
1053
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.443ev en inv.nr.876. Geciteerd naar regest 646 in de inventaris.
1054
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.93-f.94. Geciteerd naar regest 647 in de inventaris.
1055
Ter Meer Derval 57.
1056
Ter Meer Derval 64-65.
1057
Ter Meer Derval 58-59.
1058
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.444 en inv.nr.876. Geciteerd naar regest 648 in de inventaris.
1059
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.30ev en inv.nr.959. Geciteerd naar regest 649 in de inventaris.
1060
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.471v-f.472 en inv.nr.550. Geciteerd naar regest 650 in de inventaris.
1061
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.472v-f.473v en inv.nr.550. Geciteerd naar regest 651 in de
inventaris.
1062
GADH AHGDH inv.nr.981. Geciteerd naar regest 652 in de inventaris.
1063
GADH AHGDH inv.nr.502. Geciteerd naar regest 653 in de inventaris.
1064
Ter Meer Derval 102 maar zonder de huisnaam. Zie regest HG348 voor de lokalisering en de huisnaam.
1065
Ter Meer Derval 38.
1066
GADH AHGDH inv.nr.1011. Geciteerd naar regest 654 in de inventaris.
1067
Ter Meer Derval 111.
1068
NA, Archief Hof van Holland inv.nr.542 nummer 262.
1069
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.335ev. Zie regest 655 in de inventaris.
1070
Ter Meer Derval 75.
1071
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.423ev en inv.nr.877. Geciteerd naar regest 656 in de inventaris.
1072
GADH AHGDH inv.nr.917. Geciteerd naar regest 657 in de inventaris.
1073
GADH AHGDH inv.nr.993. Geciteerd naar regest 658 in de inventaris.
1074
GADH AHGDH inv.nr.982. Geciteerd naar regest 659 in de inventaris.
1075
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.432ev en inv.nr.818. Geciteerd naar regest 660 in de inventaris.
1076
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.90v-f.91v. Geciteerd naar regest 661 in de inventaris.
1077
Ter Meer Derval 127.
1078
GADH, Archief Heilige Geest, inv.nr.2 Cartularium f.440v-f.442, geciteerd naar regest 662 in de inventaris.
1079
GADH AHGDH inv.nr.43. Geciteerd naar regest 663 in de inventaris. Aldaar ook een verwijzing naar
GADH OADH inv.nr.718 reg.nr.84.
1080
GADH, Archief Heilige Geest, inv.nr.821, geciteerd naar regest 664 in de inventaris.
1081
GADH, Archief Heilige Geest, inv.nr.821, geciteerd naar regest 665 in de inventaris.
1082
GADH, Archief Heilige Geest, inv.nr.848, geciteerd naar regest 666 in de inventaris.
1083
GADH, Archief Heilige Geest, inv.nr.822, geciteerd naar regest 667 in de inventaris.
1084
GADH, Archief Heilige Geest, inv.nr.977, geciteerd naar regest 668 in de inventaris.
1085
GADH, Archief Heilige Geest, inv.nr.753, geciteerd naar regest 669 in de inventaris.
1086
Ter Meer Derval 72.
1087
Ter Meer Derval 70.
1088
GADH, Archief Heilige Geest, inv.nr.2 Cartularium f.443ev en inv.nr.859, geciteerd naar regest 670 in de
inventaris.
1089
GADH, Archief Heilige Geest, inv.nr.978, geciteerd naar regest 671 in de inventaris.
1090
GADH, Archief Heilige Geest, inv.nr.2 Cartularium f.91v-f.93, geciteerd naar regest 672 in de inventaris.
1091
Ter Meer Derval 122.
1092
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.401v-f.402. Geciteerd naar regest 673 in de inventaris.
1093
GADH, Archief Heilige Geest, inv.nr.871, geciteerd naar regest 674 in de inventaris.
1094
GADH, Archief Heilige Geest, inv.nr.871, geciteerd naar regest 675 in de inventaris.
1095
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.444v-f.445v en inv.nr.876. Geciteerd naar regest 676 in de
inventaris.
1096
GADH, Archief Heilige Geest, inv.nr.848, geciteerd naar regest 677 in de inventaris.
1097
GADH, Archief Heilige Geest, inv.nr.972, geciteerd naar regest 678 in de inventaris.
1098
GADH, Archief Heilige Geest, inv.nr.859, geciteerd naar regest 679 in de inventaris.
1099
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.423v-f.424 en inv.nr.877. Geciteerd naar regest 680 in de inventaris.
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GADH, Archief Heilige Geest, inv.nr.822, geciteerd naar regest 681 in de inventaris.
GADH, Archief Heilige Geest, inv.nr.848, geciteerd naar regest 682 in de inventaris.
1102
GADH, Archief Heilige Geest, inv.nr.983, geciteerd naar regest 683 in de inventaris.
1103
GADH, Archief Heilige Geest, inv.nr.848, geciteerd naar regest 684 in de inventaris.
1104
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.294v-f.295v en inv.nr.737. Geciteerd naar regest 685 in de
inventaris.
1105
Ter Meer Derval 107. Cornelis Jansz van Sanen, bakker, was in 1562 voor beide percelen de hofhuurbetaler.
1106
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium, inv.nr.629, geciteerd naar regest 686 in de inventaris.
1107
Ter Meer Derval 119.
1108
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.388 regest 687.
1109
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.435. Geciteerd naar regest 688 in de inventaris.
1110
GADH AHGDH inv.nr.819. Geciteerd naar regest 689 in de inventaris.
1111
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.169 (copie 1) en f.168v-f.169 (copie 2) en inv.nr.637. Geciteerd naar
regest 690 in de inventaris.
1112
Ter Meer Derval 123.
1113
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.479-f.481 en inv.nr.952. Geciteerd naar regest 691 in de inventaris.
1114
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f. 479-f.481 en inv.nr.952. Geciteerd naar regest 692 in de inventaris.
1115
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f. 479-f.481 en inv.nr.952. Geciteerd naar regest 693 in de inventaris.
1116
GADH AHGDH inv.nr.679. Geciteerd naar regest 694 in de inventaris.
1117
Ter Meer Derval 29.
1118
Ter Meer Derval 117.
1119
GADH AHGDH inv.nr.984. Geciteerd naar regest 695 in de inventaris.
1120
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.473v-f.475v. Geciteerd naar regest 696 in de inventaris.
1121
Opgenomen in de akten, samengevat in de regesten 698 en 699.
1122
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.490ev en inv.nr.860. Geciteerd naar regest 698 in de inventaris.
1123
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.493v-f.494 en inv.nr.860. Geciteerd naar regest 699 in de inventaris.
1124
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.116v-f.117v en inv.nr.614. Geciteerd naar regest 700 in de
inventaris.
1125
Ter Meer Derval 30.
1126
Ter Meer Derval 46. Aldaar geen huisnaam, die ontleend aan het regest.
1127
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.336. Zie regest 701 in de inventaris.
1128
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.126v-f.127 en inv.nr.614. Geciteerd naar regest 702 in de inventaris.
1129
Ter Meer Derval 29.
1130
GADH AHGDH inv.nr.827. Geciteerd naar regest 703 in de inventaris.
1131
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.497-f.499. Geciteerd naar regest 704 in de inventaris.
1132
GADH AHGDH inv.nr.871, geciteerd naar regest 705 in de inventaris.
1133
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.496-f.497 en inv.nr.862. Geciteerd naar regest 706 in de inventaris.
1134
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.304ev. Geciteerd naar regest 707 in de inventaris.
1135
Ter Meer Derval 111.
1136
Ter Meer Derval 111.
1137
GADH AHGDH inv.nr.920. Geciteerd naar regest 708 in de inventaris.
1138
Ter Meer Derval 37.
1139
GADH AHGDH inv.nr.508. Geciteerd naar regest 709 in de inventaris.
1140
Ter Meer Derval 121.
1141
GADH AHGDH inv.nr.999. Geciteerd naar regest 710 in de inventaris.
1142
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.413v-f.414 en inv.nr.841. Geciteerd naar regest 711 in de inventaris.
1143
GADH AHGDH inv.nr.545. Geciteerd naar regest 712 in de inventaris.
1144
GADH AHGDH inv.nr.960. Geciteerd naar regest 713 in de inventaris.
1145
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.501v-f.502. Geciteerd naar regest 714 in de inventaris.
1146
Ter Meer Derval 48.
1147
Ter Meer Derval 51.
1148
GADH AHGDH inv.nr.984. Geciteerd naar regest 715 in de inventaris.
1149
GADH AHGDH inv.nr.872. Geciteerd naar regest 716 in de inventaris. Zie GADH AHGDH inv.nr.85 voor
het in onderpand geven, aldus de inventaris.
1150
Ter Meer Derval 124.
1151
GADH AHGDH inv.nr.1005. Geciteerd naar regest 717 in de inventaris.
1152
GADH AHGDH inv.nr.842. Geciteerd naar regest 718 in de inventaris.
1153
GADH AHGDH inv.nr.872. Geciteerd naar regest 719 in de inventaris.
1154
Ter Meer Derval 124.
1155
GADH AHGDH inv.nr.872. Geciteerd naar regest 719 in de inventaris.
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1156

Ter Meer Derval 124.
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.502v-f.503. Geciteerd naar regest 721 in de inventaris.
1158
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.503ev. Geciteerd naar regest 722 in de inventaris.
1159
Ter Meer Derval 64.
1160
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.503v-f.04v. Geciteerd naar regest 723 in de inventaris.
1161
GADH AHGDH inv.nr.703. Geciteerd naar regest 724 in de inventaris.
1162
Ter Meer Derval 111.
1163
GADH AHGDH inv.nr.503. Geciteerd naar regest 725 in de inventaris.
1164
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.504v. Geciteerd naar regest 726in de inventaris.
1165
Ter Meer Derval 92.
1166
Ter Meer Derval 93.
1167
GADH AHGDH inv.nr.979. Geciteerd naar regest 727 in de inventaris.
1168
GADH AHGDH inv.nr.979. Geciteerd naar regest 728 in de inventaris.
1169
GADH AHGDH inv.nr.979. Geciteerd naar regest 729 in de inventaris.
1170
GADH AHGDH inv.nr.826. Geciteerd naar regest 730 in de inventaris.
1171
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.505ev. Geciteerd naar regest 731 in de inventaris.
1172
Ter Meer Derval 120.
1173
GADH AHGDH inv.nr.842. Geciteerd naar regest 732 in de inventaris.
1174
GADH AHGDH inv.nr.997. Geciteerd naar regest 733 in de inventaris.
1175
GADH AHGDH inv.nr.773. Geciteerd naar regest 734 in de inventaris.
1176
Ter Meer Derval 96.
1177
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.505v-f.506 en inv.nr.833. Geciteerd naar regest 735 in de inventaris.
1178
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.506v-f.507 en inv.nr.816. Geciteerd naar regest 736 in de inventaris.
1179
GADH AHGDH inv.nr.991. Geciteerd naar regest 737 in de inventaris.
1180
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.507ev. Geciteerd naar regest 738 in de inventaris.
1181
GADH AHGDH inv.nr.843. Geciteerd naar regest 739 in de inventaris.
1182
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.507v. Geciteerd naar regest 740 in de inventaris.
1183
Ter Meer Derval 56.
1184
GADH AHGDH inv.nr.825. Geciteerd naar regest 741 in de inventaris.
1185
Ter Meer Derval 117.
1186
GADH AHGDH inv.nr.917. Geciteerd naar regest 742 in de inventaris.
1187
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.508. Geciteerd naar regest 743 in de inventaris.
1188
Ter Meer Derval 112.
1189
GADH AHGDH inv.nr.615. Geciteerd naar regest 744 in de inventaris.
1190
Ter Meer Derval 30.
1191
Ter Meer Derval 32.
1192
GADH AHGDH inv.nr.843. Geciteerd naar de omschrijving in de inventaris.
1193
GADH AHGDH inv.nr.843. Geciteerd naar regest 745 in de inventaris.
1194
GADH AHGDH inv.nr.879. Geciteerd naar regest 746 in de inventaris.
1195
Ter Meer Derval 120.
1196
GADH AHGDH inv.nr.879. Geciteerd naar regest 747 in de inventaris.
1197
GADH AHGDH inv.nr.754. Geciteerd naar regest 748 in de inventaris.
1198
Ter Meer Derval 74; Kersing 33.
1199
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.509 en inv.nr.638. Geciteerd naar regest 749 in de inventaris.
1200
Ter Meer Derval 124.
1201
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.511v en inv.nr.738. Geciteerd naar regest 750 in de inventaris.
1202
Ter Meer Derval 106.
1203
Ter Meer Derval 110.
1204
GADH AHGDH inv.nr.1007. Geciteerd naar regest 751 in de inventaris.
1205
GADH AHGDH inv.nr.569. Geciteerd naar regest 752 in de inventaris.
1206
Ter Meer Derval 84. Lokalisering met behulp van belendingen vermeld in regest 752.
1207
GADH AHGDH inv.nr.1012. Geciteerd naar regest 753 in de inventaris.
1208
GADH AHGDH inv.nr.990. Geciteerd naar regest 754 in de inventaris.
1209
Ter Meer Derval 72.
1210
GADH AHGDH inv.nr.703. Geciteerd naar regest 755 in de inventaris.
1211
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.250ev en inv.nr.774. Geciteerd naar regest 756 in de inventaris.
1212
Ter Meer Derval 95.
1213
GADH AHGDH inv.nr.672. Geciteerd naar regest 757 in de inventaris.
1214
Ter Meer Derval 35; Kersing 26.
1215
GADH AHGDH inv.nr.569. Geciteerd naar de omschrijving in de inventaris.
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1216

Ter Meer Derval 84. Lokalisering met behulp van belendingen vermeld in regest 752.
GADH AHGDH inv.nr.597. Geciteerd naar de omschrijving in de inventaris.
1218
GADH AHGDH inv.nr.917. Geciteerd naar de omschrijving in de inventaris.
1219
GADH AHGDH inv.nr.586. Geciteerd naar de omschrijving in de inventaris.
1220
Ter Meer Derval 59.
1221
GADH AHGDH inv.nr.562. Geciteerd naar de omschrijving in de inventaris.
1222
GADH AHGDH inv.nr.703. Geciteerd naar de omschrijving in de inventaris.
1223
GADH AHGDH inv.nr.587. Geciteerd naar de omschrijving in de inventaris.
1224
GADH AHGDH inv.nr.516. Geciteerd naar de omschrijving in de inventaris.
1225
GADH AHGDH inv.nr.998. Geciteerd naar de omschrijving in de inventaris.
1226
GADH AHGDH inv.nr.574. Geciteerd naar de omschrijving in de inventaris.
1227
Ter Meer Derval 116.
1228
Ter Meer Derval 116.
1229
GADH AHGDH inv.nr.819. Geciteerd naar de omschrijving in de inventaris.
1230
GADH AHGDH inv.nr.553. Geciteerd naar de omschrijving in de inventaris.
1231
GADH AHGDH inv.nr.848, geciteerd naar de omschrijving in de inventaris.
1232
GADH AHGDH inv.nr.503. Geciteerd naar de omschrijving in de inventaris.
1233
GADH AHGDH inv.nr.1013. Geciteerd naar de omschrijving in de inventaris.
1234
GADH AHGDH inv.nr.588. Geciteerd naar de omschrijving in de inventaris.
1235
Ter Meer Derval 49.
1236
GADH AHGDH inv.nr.967. Geciteerd naar de omschrijving in de inventaris.
1237
GADH AHGDH inv.nr.969. Geciteerd naar de omschrijving in de inventaris.
1238
GADH AHGDH inv.nr.639. Geciteerd naar de omschrijving in de inventaris.
1239
Ter Meer Derval 120.
1240
GADH AHGDH inv.nr.863. Geciteerd naar de omschrijving in de inventaris.
1241
GADH AHGDH inv.nr.843. Geciteerd naar de omschrijving in de inventaris.
1242
GADH AHGDH inv.nr.843. Geciteerd naar de omschrijving in de inventaris.
1243
GADH AHGDH inv.nr.755. Geciteerd naar de omschrijving in de inventaris.
1244
Ter Meer Derval 81.
1245
GADH AHGDH inv.nr.571. Geciteerd naar de omschrijving in de inventaris.
1246
GADH AHGDH inv.nr.873. Geciteerd naar de omschrijving in de inventaris.
1247
GADH AHGDH inv.nr.616. Geciteerd naar de omschrijving in de inventaris.
1248
Ter Meer Derval 30.
1249
GADH AHGDH inv.nr.663. Geciteerd naar de omschrijving in de inventaris.
1250
GADH AHGDH inv.nr.874. Geciteerd naar de omschrijving in de inventaris.
1251
GADH AHGDH inv.nr.756. Geciteerd naar de omschrijving in de inventaris.
1252
Ter Meer Derval 72.
1253
GADH AHGDH inv.nr.680. Geciteerd naar de omschrijving in de inventaris.
1254
Ter Meer Derval 38.
1255
Ter Meer Derval 118.
1256
GADH AHGDH inv.nr.775. Geciteerd naar de omschrijving in de inventaris.
1257
GADH AHGDH inv.nr.509. Geciteerd naar de omschrijving in de inventaris.
1258
Ter Meer Derval 121.
1259
GADH AHGDH inv.nr.648. Geciteerd naar de omschrijving in de inventaris.
1260
Ter Meer Derval 52.
1261
GADH AHGDH inv.nr.571. Geciteerd naar de omschrijving in de inventaris.
1262
GADH AHGDH inv.nr.817. Geciteerd naar de omschrijving in de inventaris.
1263
GADH AHGDH inv.nr.572. Geciteerd naar de omschrijving in de inventaris.
1264
GADH AHGDH inv.nr.2 f.214ev; geciteerd naar Onvolledige brief Nr.1 in inventaris.
1265
HG inv.nr.812 en 2 f.401v inv.nr.2. Zie ook regesten 183 en 367.
1266
GADH AHGDH inv.nr.2 f.417ev; geciteerd naar Onvolledige brief Nr.3 in inventaris.
1267
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.215v; geciteerd naar Onvolledige brief nr.4 in inventaris.
1268
GADH AHGDH inv.nr.2 f.415v; geciteerd naar Onvolledige brief Nr.5 in inventaris.
1269
GADH AHGDH inv.nr.2 f.415v; geciteerd naar Onvolledige brief Nr.6 in inventaris.
1270
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.63-f.64 en inv.nr.961. Geciteerd naar Onvolledige brief Nr.7 in
inventaris.
1271
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.308v. Geciteerd naar Onvolledige brief Nr.8 in de inventaris.
1272
Ter Meer Derval 111-112. Alle drie de percelen staan in 1562 op naam van de weduwe van Pieter Egelsz.
1273
GADH AHGDH inv.nr.1 Cartularium f.1. Geciteerd naar Onvolledige brief Nr.9 in de inventaris.
1274
GADH AHGDH inv.nr.1 Cartularium f.3v. Geciteerd naar Onvolledige brief Nr.10 in de inventaris.
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1275

GADH AHGDH inv.nr.1 Cartularium f.3v. Geciteerd naar Onvolledige brief Nr.11 in de inventaris.
GADH AHGDH inv.nr.1 Cartularium f.3v. Geciteerd naar Onvolledige brief Nr.12 in de inventaris.
1277
GADH AHGDH inv.nr.1 Cartularium f.11v. Geciteerd naar Onvolledige brief Nr.13 in de inventaris.
1278
GADH AHGDH inv.nr.1 Cartularium f.11v. Geciteerd naar Onvolledige brief Nr.14 in de inventaris.
1279
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.116. Geciteerd naar Onvolledige brief Nr.15 in de inventaris.
1280
Ter Meer Derval 30.
1281
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.372. Geciteerd naar Onvolledige brief Nr.16 in de inventaris.
1282
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.134. Geciteerd naar Onvolledige brief Nr.17 in de inventaris.
1283
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.130. Geciteerd naar Onvolledige brief Nr.18 in de inventaris.
1284
Ter Meer Derval 45.
1285
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.138v. Geciteerd naar Onvolledige brief Nr.19 in de inventaris.
1286
Ter Meer Derval 44.
1287
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.276v; geciteerd naar Onvolledige brief Nr.20 in inventaris.
1288
Ter Meer Derval 106; Kersing 28.
1289
Ter Meer Derval 107. Cornelis Jansz van Sanen, bakker, was in 1562 voor beide percelen de hofhuurbetaler.
1290
GADH AHGDH inv.nr.2 f.204v; geciteerd naar Onvolledige brief Nr.22 in inventaris.
1291
GADH AHGDH inv.nr.2 f.331; geciteerd naar Onvolledige brief Nr.23 in inventaris.
1292
Ter Meer Derval 80.
1293
GADH AHGDH inv.nr.2 f.242v; geciteerd naar Onvolledige brief Nr.24 in inventaris.
1294
Ter Meer Derval 92.
1295
GADH AHGDH inv.nr.2 f.376v; geciteerd naar Onvolledige brief Nr.25 in inventaris.
1296
GADH AHGDH inv.nr.2 f.208; geciteerd naar Onvolledige brief Nr.26 in inventaris.
1297
GADH AHGDH inv.nr.2 f.208; geciteerd naar Onvolledige brief Nr.27 in inventaris.
1298
GADH AHGDH inv.nr.2 f.208; geciteerd naar Onvolledige brief Nr.28 in inventaris.
1299
GADH AHGDH inv.nr.2 f.213v; geciteerd naar Onvolledige brief Nr.29 in inventaris.
1300
Ter Meer Derval 79; Kersing 21.
1301
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.174v; geciteerd naar Onvolledige brief Nr.30 in inventaris..
1302
Ter Meer Derval 118; Kersing 26-27.
1303
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.308. Geciteerd naar Onvolledige brief nr.31 in de inventaris.
1304
Ter Meer Derval 111-112. Alle drie de percelen staan in 1562 op naam van de weduwe van Pieter Egelsz.
1305
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.166v. Geciteerd naar Onvolledige brief nr.32 in de inventaris.
1306
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.227v. Geciteerd naar Onvolledige brief nr.33 in de inventaris.
1307
Ter Meer Derval 65-66.
1308
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.385ev; geciteerd naar Onvolledige brief Nr.34 in inventaris..
1309
GADH AHGDH inv.nr.2 f.416v-f.417; geciteerd naar Onvolledige brief Nr.35 in inventaris.
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