Regesten Leprozen Den Haag
Door drs. Ronald A. van der Spiegel

Inleiding
De basis van deze bewerking is: H.J. du Buy, Inventaris van het Archief van het Leprooshuis
met regestenlijst (Den Haag 1961).
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). Ook aangeduid met de afkorting HB.
Ik heb ook geprobeerd om in Den Haag te situeren boerderijen te identificeren. Daarvoor
gebruikte ik namen uit latere tijden.
Tot slot: niemand is perfect. Hoe zorgvuldig ik heb geprobeerd te werken, er zullen nog
tikfouten en identificatievergissingen in deze 57 bladzijden staan.

De regesten
12-5-1386

30-11-1404

[Regest 1] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Claes Didaertsz verklaarde
schuldig te zijn aan Robbrecht Pietersz een rente van 14 schelling Hollands per
jaar, te betalen op Meidag, verzekerd op zijn huis en erf waarin hij nu woont,
gelegen in de Spuistraat, belend ten westen lange Hannekijn, en ten oosten
Aernt Sceepkijn.
Kopje
“Die Spoeijstraet”.1
TMD??? Spuistraat. Victor Kersing kon dit perceel niet nader thuisbrengen.2 Ik
ook niet.
[Regest 2] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Vranc Hugesz verklaarde
schuldig te zijn aan Philip Jansz een rente van 20 schelling Hollands per jaar, te
betalen op Kerstavond, verzekerd op zijn huis en erf aan de westzijde van het
Spui aan de dijk, ten westen van de vaart, belend ten zuiden Floris Claesz die
men quade waert noemt, en ten noorden en westen Barthelmeeus jonge Jansz.
Kopje
z.d
“Op die Spoeye”.3
TMD??? Westzijde Spui.
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20-1-1418

31-10-1420
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9-5-1446

20-2-1447

[Regest 3] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Ytgen van Lecsmonde
verklaarde schuldig te zijn aan Haedwij Claes Ommeloeps een rente van 30
schelling Hollands per jaar, te betalen op Sint Agnietendag (21 januari),
verzekerd op zijn huis en erf aan de zuidzijde van de Molenstraat, waar hij nu
woont, belend ten westen en zuiden Willem van Brabant, ten oosten Machtelt
Beyers weduwe, en ten noorden de heerstraat.
Kopje
z.d.
“Die Molenstraet”
Marge
1560
Vincent van Wyeringen
..-8-1561
Afgelost.4
TMD232 of TMD233 Zuidzijde Molenstraat.5
[Regest 4] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Pieter Evertsz verklaarde
schuldig te zijn aan Pieter Engelsz een rente van 1 pond Hollands per jaar, te
betalen Kerstavond binnen vier heilige dagen, verzekerd op een hofstede in het
Zuideinde, belend ten oosten Ghijsgen Pieter Wayersz, ten westen Dirc
Moyenkint, ten zuiden Pieter Willemsz, en ten noorden de watering.
Bovenaan
z.d.
In het Zuideinde.6
TMD??? Aan de Wagenstraat???
[Regest 5] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Dirck Gerijtsz verklaarde
schuldig te zijn aan Jan Gerijtsz een rente van 6 schelling 8 penning per jaar, te
betalen Meidag, verzekerd op zijn tuin bezuiden Den Haag, belend ten oosten
Jan Gerritsz voornoemd, ten westen Jan Gijstgensz, ten zuiden Aechte Jan
Hugensz, en ten noorden de watering met de lijtweg.7
Ergens in het Zuidveen??? In de Zusterpolder???
[Regest 6] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Jan Adriaensz verklaarde
schuldig te zijn aan Heijnric Bijsenburch een rente van 20 schelling Hollands
per jaar, te betalen Sint Catharina, verzekerd op zijn huis en erf gelegen achter
Florijs van Backum, belend ten oosten Aechte Florijs van Backums weduwe,
ten westen Aechte Waddyncz, ten zuiden Jan Heijntgensz, en ten noorden de
heerstraat.8
Inventaris
z.d
De Geest.
TMD??? Zuidzijde Geest. Ergens nabij TMD308 en TMD309. Zie voor
onderbouwing regest HG155.
[Regest 7] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Claes van Nesse
verklaarde schuldig te zijn aan Gerijt Heijnricsz een rente van 4 pond Hollands
per jaar, te betalen Meidag, verzekerd op zijn huis en erf in het Noordeinde,
belend ten noorden Machtelt Jan Kerstantszs weduwe, ten zuiden Allert heer
Gerijtsz, ten westen Heijnric Jansz, en ten oosten de heerstraat.9
Zie regest 13.
TMD??? Westzijde Noordeinde. Verder kom ik niet.
[Regest 8] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Claes Horst verklaarde
schuldig te zijn aan Jacob Buyser een rente van 20 schelling Hollands per jaar,
te betalen meidag, verzekerd op zijn huis aan de zuidzijde van De Poten,
belend ten oosten Pieter Dircz de vleeshouwer, ten westen Gherut van
Oversl(an), ten zuiden Machteld Dircx Loefs weduwe en en ten noorden de
Potenweg.
Aantekening 25-5-1542
Afgelost door Janneken Dircxdr.10
TMD??? Zuidzijde Poten.
[Regest 9] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Jan Casteleyn verklaarde
schuldig te zijn aan de ‘lazerysiecken’ in Den Haag een rente van 20 schelling
Hollands per jaar, te betalen Sint Pietersdag in Zelle, verzekerd op zijn huis en
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22-2-1447

7-11-1447

1-2-1448

10-4-1448

26-3-1449

erf aan de oostzijde van het Spui, belend ten oosten en zuiden de nakomelingen
van Fije Jan Buyers, en ten noorden de nakomelingen van Ewout Willem
Cleypetsz.
Marge
1561
Gerut Jansz biervoerder.11
TMD1089 Oostzijde Spui.12
[Regest 10] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Willem Pietersz
verklaarde schuldig te zijn aan Jan Jansz een rente van 3 pond Hollands per
jaar, te betalen 1 mei, verzekerd op zijn huis en erf staande aan de Spuistraat,
belend ten westen Geryt Wiggersz, ten noorden en oosten Willem Pietersz zelf,
en ten zuiden de heerstraat.
Zie regest 85.
Bovenaan
z.d.
Op Frans Henrixsz Spillemakers en Dammas
Philipszs weduwe in de Spuistraat.13
TMD804 en TMD805 Noordzijde Spuistraat.14
[Regest 11] Schepenen van Den Haag oorkonden dat zij hebben toegepacht aan
Claes van Breeden een rente van 9 schelling 6 penning Hollands per jaar
hebben toegepacht, te betalen Sint Jacobszdag, terwijl de rente verzekeren op
het huis en erf waarin Ysbrant Jacobsz placht te wonen, gelegen in de
Hoogstraat, belend volgens voorgaande schepenbrief ten noorden Pieter
Engelsz, ten zuiden Coman Engebrecht, in de andere straat erachter belend ten
oosten Dirc Aerntsz, en ten westen Jan van Stien, aan de oostzijde vóór en en
aan de zuidzijde achter de heerstraat.15
TMD27 Huis De Regenboog, Westzijde Hoogstraat.16 Lokalisering dankzij
regest HG258. Dat is de akte waaruit deze rente is toegepacht met daarin
dezelfde belenders als hier. De straat achteraan is de Papestraat. Daar vond ik
een Dirc Aerntsz terug op TMD103, Zuidzijde Papestraat. Zie ook Regest
HG1385 d.d. 29-11-1394..
[Regest 12] Willem Florens Arentszsz oorkondt dat hij heeft verkocht aan
Egbrecht van Cranenburch, de zoon van zijn vrouw, een rente van 1½ gouden
Nobel per jaar, geslagen voor datum van deze akte, staande op zijn huis en
hofstede waar hij nu woont met de moeder van Engebrecht, gelegen in het
ambacht van Monster, en te betalen op OLV-Lichtmis, terwijl Willem Florisz
voornoemd belooft deze rente te vrijwaren volgens de rechten van de streek
waarin dat huis en hofstede zijn gelegen, verklarende dat het de eerste rente is
op zijn huis en hofstede. Bertolmeeus Pertant, rentmeester van Noordholland,
en Jan Vos, schout in Den Haag, hebben deze akte bezegeld.
Zie regest 22.
Onderaan
1531
Afgelost.17
[Regest 13] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Ewout Claesz van Nesse
bevestigt de verkoop door zijn vader Claes van Nesse van een rente van 4 pond
Hollands per jaar aan Gerijt Heynricxsz, volgens de schepenbrief staande op
een huis en erf waar zijn vader nu woont en dat aan hun beiden toebehoort.18
Zie regest 7.
[Regest 14] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Haddeman Jansz
verklaarde schuldig te zijn aan Voppe Riddegaersz een rente van 20 schelling
Hollands per jaar, te betalen OLV-dag Annnunciatio, verzekerd op zijn huis en
erf waarin hij nu woont, gelegen op het Spui aan de westzijde van de vaart,
belend ten zuiden Willem backer, ten noorden Jan Willem, en ten westen Claes
Claesz.
Marge
1581
… Hubrechtsz op het Hof.19
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31-12-1449

31-12-1449

16-7-1451

22-3-1455

23-6-1456

TMD1034??? Westzijde Spui.20 Dit is een beetje een gok. In 1469 was
Bartholomeeus Willem Backersz de zuidbelender van TMD1034.21
[Regest 15] Wigger Pietersz oorkondt dat hij heeft gekocht van Allaert
Gijsbrechtsz 2 kindsgedeelten van de woning en het land met huizingen, barg
en geboomte, belast met erfhuur, waar hij nu in woont, gelegen in het ambacht
van Zuidwijk tot Wassenaar, welke 2 kindsgdeelten Allaert Gijsbrechtsz heeft
gekocht van Allman Pietersz en Jan Pietersz, geërfd van Pieter Claesz en
Lijsbet Pieter Claez, hun vader en moeder zaliger, en dat hij beloofde deze
erfhuur aan Allaert Gijsbrechtsz ieder jaar te betalen op Voorschoter en
Valkenburger markt met 3 pond 13 schelling 4 penning per jaar, terwijl hij
deze rente verzekerd op de voornoemde 2 kindsgedeelten van de voorschreven
woning en op zijn eigendom in die woning, welke woning in zijn geheel is
belend ten oosten Dirc Jansz, ten zuiden de banwatering, ten westen Dlorijs
Simonsz, ten ten noorden de wildernis. De akte is bezegeld door Aernt van
Tetrode, schout in het ambacht van Zuidwijk tot Wassenaar.22
Zie regesten 16, 47, 70 en 201.
[Regest 16] Wigger Pietersz oorkondt dat hij schuldig is aan zijn broer Claes
Pietersz een rente van 36 schelling 8 penning Hollands per jaar, te betalen
Voorschoter en Valkenburger markt, verzekerd op het gerechte zesde deel van
de woning waarin hij nu woont, gelegen in Wassenaar in het ambacht van
Zuidwijk, belend ten oosten Dirc Jansz, ten zuiden de banwatering, ten westen
Dlorijs Simonsz, en ten noorden de wildernis, terwijl er al 12 pond rente per
jaar op de woning staat. Bezegeld door Aernt van Tetrode, schout tot Zuidwijk.
Marge
1561
Cornelis Adriaensz tot Wassenaar.23
Zie regesten 15, 47, 70 en 201.
[Regest 17] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Wigger Jansz verklaarde
schuldig te zijn aan Willem Woutersz een rente van 20 schelling Hollands per
jaar, te betalen Sint Maria Magdalenen, verzekerd op zijn huis en erf waar hij
nu woont, gelegen in het Westeinde van Den Haag, belend ten westen Symon
Lorretgen oudschoenmaker, ten oosten Mathys Claesz en Dirc Jansz, ten
noorden Coenraet Boudijnsz, en ten zuiden de heerstraat.
Marge
1538
Afgelost tijdens het officie van heer Willem.24
TMD??? Noordzijde Westeinde. Ik kan dit perceel niet nader lokaliseren, ook
niet m.b.v. het HB1458.
[Regest 18] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Dirc Florisz verklaarde
schuldig te zijn aan Ysbrant Willemsz een rente van 2 pond 10 schelling per
jaar, te betalen mei, verzekerd op een tuin en erf gelegen bij zuidenhout aan de
oostzijde van de Potenweg, belend oosten Pieter Dircxszs kinderen, ten zuiden
de banwatering, ten westen Symon Ghertsz, en ten noorden de houtweg.25
[Regest 19] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Aernt Andriesz
verklaarde schuldig te zijn aan Jan Hughe Claesz van Dam een rente van 20
schelling Hollands per jaar, te betalen meidag, verzekerd op zijn huis en erf
waar hij nu woont, gelegen aan de Voldersgracht, belend ten oosten Henric
Dircsz ‘mijn joncker’, ten zuiden Louwerijs Dirc Roelensz, ten westen Mathijs
Pietersz, en ten noorden de heerstraat, terwijl er al een rente van 2 pond per
jaar op staat.
Zie regesten 62 en 77. Zie ook regest 110.
Marge
z.d.
Afgelost door François Cornille.26
TMD??? Zuidzijde Gedempte Gracht. Ik kan dit perceel niet nader duiden. In
het HB1458 en het HB1466 komt Aernt Andriesz voor als hofhuurbetaler op de
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26-5-1457

9-5-1458

25-4-1459

8-4-1460

19-10-1461

19-3-1462

toenmalige Voldersgracht (nu Gedempte Gracht).27 Het gaat mij te ver om hier
de hele Voldersgracht/Gedempte Gracht uit te diepen. Ook een poging om
m.b.v. Louwerijs Dirc Roelensz (een vrouw!), die ten westen van het Spui
percelen bezat, het perceel van Aernt Andriesz een TMD-nummer te geven,
faalde.
[Regest 20] Willem Geurtsz oorkondt dat hij heeft verkocht aan heer Jan
Claesz, priester, een huis en erf, met alles dat aardvast en nagelvast is, staande
in het ambacht van Wateringe in het noorden van het dorp, belast met een rente
van q pond Hollands, belend met een huisje, belend ten noorden Louwerys
Dammasz, en ten zuiden Jan Wiggersz. Bezegeld door Gerit Dircxsz van der
Waeringe.28
Zie regest 174.
[Regest 21] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Ewout Willemsz
verklaarde schuldig te zijn aan Claes Govertsz een rente van 30 schelling
Hollands per jaar, te betalen meidag, verzekerd op zijn huis en erf waar hij nu
woont, aan de Zuidzijde van De Poten, belend ten oosten Claes Philipsz, ten
westen Willem Andriesz, ten zuiden Willem Heinricxsz, en ten noorden de
heerstraat.29
TMD??? Zuidzijde Poten verder kom ik niet. Het HB1458 kom mij hier niet
helpen, Ewout Willemsz komt daar niet in voor met een perceel in of bij De
Poten.
[Regest 22] Jacob Deijm Dircxsz oorkondt dat hij heeft verkocht aan Kathrijn
Claesz de kuipers weduwe een rente van 1½ gouden Engelse nobel per jaar,
sprekende en staande op het huis en hofstede van Willem Florijsz, gelegen in
het ambacht van Monster, gelijk vermeld staat in de akte die Kathrijn Claesz
heeft van Jacob Deym Dircxsz en hij belooft aan Kathrijne voornoemd deze
rente te vrijwaren, Bezegeld door Aernt van Camp.
Zie regest 12.
Marge
1531
Afgelost.30
[Regest 23] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Geryt Heymansz
Binchorst verklaarde schuldig te zijn aan de Ziekhuismeesters in Den Haag een
rente van 2 pond Hollands per jaar, te betalen op 1 april, verzekerd op zijn huis
en erf aan de westzijde van het Spui en op de tuin achter hetzelfde huis en erf,
belend ten zuiden Bouwen Scoutensz, ten noorden Adriaen Willemsz, ten
westen Willem Pietersz, en te oosten de heerstraat.
Erboven
z.d.
Op Jacob Geiritszs schuitenvoerders huis
Nota
z.d.
Gerrit Adriaensz houtzager nu Pieter Pouwelsz
Marge
z.d.
David Hendricksz in Het Zwarte Ram.31
TMD??? Westzijde Spui. Zie regesten HG369 en HG379, ook op naam van
Gerrit Heimansz en ook verzekerd op een perceel aan de westzijde van het
Spui. Ook die kan ik niet nader lokaliseren.
[Regest 24] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Huge Claesz verklaarde
te hebben verkocht aan Allert Jansz een huis en erf met een poort aan de
oostzijde op de Geest, belend ten oosten Huge voornoemd zelf, ten zuiden de
stinkput, ten westen Allert voornoemd zelf, en ten noorden de heerstraat onder
vrijwaring.32
TMD??? Zuidzijde Geest. Ik heb niet geprobeerd dit perceel nader te
lokaliseren.
[Regest 25] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Heijnric Dircxsz
verklaarde als rechte erfgenaam van Heijle Claes Pieterszs weduwe hoe zijn
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30-12-1462

31-1-1464

nicht bij haar leven in zijn tegenwoordigheid en met zijn toestemming aan de
Zieken in Den Haag in rechte aalmoezen heeft gelegateerd 3 stukken land,
gelegen in het ambacht van Den Haag, te weten 2½ morgen bij zuiden Den
Haag, 3 morgen land in Escamp gemeen met Florijs Claesz, een stuk land in
Loosduinen en nu gehuurd door Wouter Gerijtsz, op voorwaarde dat ze
Ziekhuismeesters na de dood van Heijlen zullen betalen aan Heijndric Dircsz
ieder jaar zijn gehele leven een rente van 4 pond 10 schelling Hollands van de
3 morgen, Adriaen Heynricksz 4 pond 10 schelling Hollands komende uit de
2½ morgen bij zuiden Den Haag en eveneens aan Rijckelant Jansdr gedurende
haar leven een rente van 4 pond 2 schelling van het land in Loosduinen. Na de
dood van de drie personen zullen de Ziekhuismeesters de landen in eigendom
hebben. Andries Jacopsz was de getuige.33
[Regest 26] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Jacob Evertsz verklaarde
schuldig te zijn aan Ysbrant van Alkemade een rente van 20 schelling Hollands
per jaar, te betalen op Sint Jansdag, verzekerd op zijn huis en erf waar hij nu
woont, staande aan de oostzijde van de Hoogstraat, belend ten noorden Dirc
Claesz van der Sonne, ten oosten en zuiden Kerstant van de Huette, en ten
westen de heerstraat
Marge
1561
Marye ’t Hoeven
1569
Matheus Willemsz kuiper.34
TMD6 Huis In het Haantje Oostzijde Hoogstraat?35 Lokalisering met aarzeling.
Dirc Claesz van der Sonne bezat namelijk TMD4. Het perceel ten zuiden
daarvan is natuurlijk TMD5 en niet TMD6. Echter, bij Ter Meer Derval staat
de barbier meester Laurens in 1562 en 1570 op TMD5. Hij plaatst in 1570 op
TMD6 de kuiper Matheus Willemsz. Dit was voor mij doorslaggevend.
Mogelijk vond tussen 1462 en 1562 splitsing van percelen plaats.
[Regest 27] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Pieter Andrijsz, Claes
Willemsz, Sweer Henricxsz en Cornelis Aerntsz verklaarden tezamen te
hebben verkocht aan Aernt Buijs 4 hond land bij de hoop zonder maat, gelegen
ten zuiden van Den Haag aan de Delftweg, dat zij hadden geërft van wijlen Jan
die Clopper, hun neef, welk land is belend ten zuiden Jan Jansz, ten westen de
laan, ten noorden Jan Martijnsz, en ten oosten de Delftweg, en Pieter Andriesz,
Claes Willemsz, Sweer Heynricxsz en Cornelis Aerntsz voornoemd
verzekerden Aernt Buijs dit land te zullen vrijwaren, zoals men eigen erf en
land schuldig is te vrijwaren, en dat wanneer Aernt Buijs voornoemd schade
wordt berokkend met enige rente of kommer sprekende op het land daterend
van vóór deze rente, hij dit zou mogen verhalen op hun huis een erf, staande
aan de Veenstraat, waar Jan die Clopper, hun neef, in placht te wonen.
Marge
1565
Gerrit Noelen
Bovenaan
z.d.
Landeigendom bezuiden Den Haag gekomen van
Lourys Lambrechtsz.36
TMD??? Oostzijde Wagenstraat. Verder kom ik niet. Westbelending ‘de laen’
doet mij denken aan de M.Meyerslaan, een voorganger van de Raamstraat. Zie
mijn artikel in wording Op zoek naar de Machteld Meijerslaan. Gerrit Noelen
pachtte dit perceel in 1537.37
TMD580 Venestraat?38 In het HB1458 komt een Jan Jacobsz clopper voor, die
hofhuur diende te betalen voor een perceel aan de oostzijde van de Venestraat.
Als ik de percelen aan de oostzijde van de Venestraat in 1458 vergelijk met de
situatie vermeld in het HB van 1562, kom ik op TMD580 uit.39
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5-3-1464

25-4-1464

[Regest 28] Matheus Jacobsz verklaart voor schepenen van Den Haag schuldig
te zijn aan zijn vader Jacob Claesz een rente van 5 pond Hollands per jaar, te
betalen op Voorschoten en Valkenburger markt, verzekerd op zijn woning en
land in het Westambacht van Den Haag waar hij nu woont, groot omtrent 54
morgen met hoge en lage jurisdictie, belend ten westen Lambrecht Heynricxsz
en Boudijn Claesz, ten noorden voornoemde Lambrecht en Jacob Jan de
bodensz, ten oosten voornoemde Lambrecht, Jan Aemsz en Jan Jacobsz van
Clingen, en ten zuiden voornoemde Lambrecht.
Verder verzekerd op de helft van ongeveer 14 hond land in Escamp, gemeen
met Haestgen Martijn Ijsbrantszs weduwe, welke 14 hond in geheel belend is
ten zuiden Matheus Jacobsz en Ouwe Pietersz, ten westen Balou Gerijt Claesz
met haar kinderen, en ten noorden de Heilige Geest van Den Haag, en ten
oosten de Nieuwesloot.
Mede verzekerd op ongeveer 14 hond land in Escamp, belend ten zuiden
Matheus Jacobsz voornoemd met de gemene priesters van de Memorie, de
pastoor en de Heilige Geest in Den Haag, ten westen Jan Jacobsz en Aems
kinderen tezamen, ten noorden Jacob Willemsz en ten oosten de Nieuwe
Watering.
Verder verzekerd op ½ morgen land in Escamp in een kamp van 3 morgen land
gemene voor en aarde met de priesters van de Memorie, de pastoor en de
Heilige Geest voornoemd, welke 3 morgen belend is ten zuiden voornoemde
Boudijn Claesz en Aernt Willemsz, ten westen de voornoemde Heilige Geest,
ten noorden de voornoemde Matheus Jacobsz, en ten oosten de banwatering.
De woning en het land zijn tegen genoemde rente gehuurd door Matheus
voornoemd in erfhuur van zijn vader Jacob Claesz en belast met een eeuwige
rente van 30 schelling.
Bovenaan
z.d.
Tot Eikenduinen nu Pieter Dircsz.40
Ik heb deze boerderij in het Westambacht niet nader kunnen identificeren.
[Regest 29] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Mr.Floris van Tol,
priester en kanunnik in de Hofkapel in Den Haag, met zijn gekoren voggd
verklaarde schuldig te zijn aan de ziekhuismeesters van Den Haag een rente
van 3 pond Hollands per jaar, te betalen op Sint Geertruidendag, verzekerd op
zijn huis een erf waar hij nu in woont, staande aan de oostzijde van het
Noordeinde, belend ten noorden Jacob Deym, ten oosten Mr.Floris zelf met een
tuin, ten zuiden de erfgenaam van Claes Ghijsbrechtsz, en ten westen de beek.
Marge
z.d.
Afgelost door Mr.Dirick van der Bronckhoerst en
opnieuw belegd op Swaentchen Lamberchtsdr,
weduwe Cornelis tol waarder in de Molenstraat in
De Kogge.41
TMD139-TMD140-TMD141 Oostzijde Noordeinde.42 In 1562 betaalde
Mr.Dirick van Bronckhorst, advocaat, de hofhuur voor deze percelen. Zie ook
regest HG470 met vermelding van Jacob Deym op TMD149 in 1476.
TMD222 Huis De Kogge, Westzijde Noordeinde.43
[Regest 30] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Aelbrecht Tuenijsz
verklaarde schuldig te zijn aan het Ziekhuis in Den Haag een rente van 2 pond
Hollands per jaar, te betalen Meidag, verzekerd op een huis en erf aan de
westzijde van het Spui, belend ten zuiden Schoen Jan, ten noorden en westen
Machtelt Claesz, en ten oosten de heerstraat, terwijl er niet meer dan 1 pond op
staat.44
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TMD1052 Westzijde Spui??? Machtelt Claesz weduwe betaalde in 1466
hofhuur voor het Huis De Oudevader.45 Dit is helaas de enige vermelding van
dit huis. Maar in dit Hofboek komt ook ‘Scoon Jan’ voor. Tussen Machtelt en
Jan staat daar een perceel met hofhuurbetaler Zijbrant Hoecxsz. Dat zal de
voorganger zijn geweest van Aelbrecht Tuenijsz. Zijbrant betaalde hofhuur
voor het 4e huis vanaf het hoekhuis Voldersgracht/Spui. Dat hoekhuis was
TMD1048. Doortellend kom ik op TMD1052 uit en hoop ik dat er geen
samenvoeging of splitsing heeft plaats gevonden.
[Regest 31] Lijsbet Scilpen Engebrecht Stalmeesters weduwe oorkondt dat zij
heeft verkocht aan Jacob Zeelander ongeveer een half veenland, gelegen ten
zuiden van Den Haag in het ambacht van Rijswijk, belend ten oostem zuiden
en westen Mathys die Buyser, en ten noorden de kade, terwijl zij verzekerd aan
Jacob voornoemd dit land te vrijwaren. Bezegeld door Reymer Woutersz
omdat Lijsbet Scilpen geen wapen heeft.
Zie regest 45.
Marge
z.d.
Er is een brief d.d. 9-12-1482 [=regest 45
RAvdSp]
1565
Cornelis Coenraertsz is de gebruiker.46
[Regest 32] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Wigger Gerijtsz
verklaarde schuldig te zijn aan Claes Govertsz een rente van 30 schelling
Hollands per jaar, te betalen op 4 april, verzekerd op zijn huis en erf in het
Westeinde van Den Haag, belend ten westen Jan van Assendelft, rentmeester
van Noordholland, ten noorden Vranck van Zanen, ten oosten Allert Oom, en
ten zuiden de heerstraat, en al belast met 9 schelling per jaar.47
TMD482 Noordzijde Westeinde. Zie ook regest HG460.
[Regest 33] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Ghysbrecht Knoep
verklaarde schuldig te zijn aan Willem Pietersz een rente van 3 pond Hollands
per jaar, te betalen meidag, verzekerd op de helft van een stuk land dat hij
gemeen heeft met Claes Jacobsz, gelegen tegenover Sint Anthonisbrug aan de
oostzijde van de Delftweg, in zijn geheel belend ten noorden de volders met
haar erven, Jan Jansz en een deel tuinen, ten oosten de voornoemde Willem
Pietersz zelf, Pouwels Jacobsz, Adriaen Pouwelsz en een deel tuinen, ten
zuiden Meeus Claes Meynertsz en Mr.Adriaen Lottez [= Lottensz? RAvdSp],
en ten westen de Delftweg, en verder verzekerd op zijn huis een erf waarin hij
nu woont, staande aan de Voldersgracht, belend ten westen Dirck Claesz die
men noemt ‘Quade Toon’, ten oosten Ghysbrecht voornoemd, ten noorden de
heerstraat [de zuidbelending ontbreekt RAvdSp], welk genoemd erf en land
Ghysbrecht in erfhuur heeft genomen van Willem Pietersz voornoemd.48
Nabij TMD862 Oostzijde Wagenstraat??? Deze speculatie is gebaseerd op
noordbelending de volders met hun erven, die ik vertaal naar erven aan de
zuidzijde van de toenmalige Voldersgracht, zijnde nu de Gedempte Gracht. Zie
ook regest HG472, waarin Aernt Knoop een rente vestigt op TMD862.
TMD979 Zuidzijde Gedempte Gracht??? Deze lokalisering is gebaseerd op
regest HG473, waarin Gijsbrecht Knoop wordt vermeld als westbelender van
TMD980.
[Regest 34] Jan van Duvoirde, schout van Voorschoten, oorkondt dat Florijs
Jansz verklaarde te hebben verkocht aan Engebrecht Dircxsz ongeveer 4
morgen land, die hem in eigendom toebehoren en die liggen bij de woning
waar Boudijn van Alphen nu woont, gelegen in het ambacht van Voorschoten,
belend ten oosten Oudzier van Duvoerden Florijs van den Boochorsts
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erfgenamen, ten noorden ‘in de Enge’, ten westen het godshuis van
Voorschoten, en ten zuiden Boudin voornoemd, uit welke bezittingen jaarlijks
8 pond Hollands rente per jaar komt. Florijs Jansz beloofde Engebrecht Dircxsz
te vrijwaren.49
[Regest 35] Jan van Duvoerde, schout van Voorschoten, oorkondt dat
Engebrecht Dircxsz, droogscheerder, verklaarde te hebben verkocht aan de
Ziekhuismeesters in Den Haag ongeveer 4 morgen land, gelegen in het
ambacht van Voorschoten bij de woning waarin Boudijn van Alphen nu woont,
belend ten oosten Oudzier van Duvoerde, ten noorden Florijs van den
Boeckhorsts erfgenamen, ren westen de kerk van Voorschoten, en ten zuiden
Boudijn van Alphen, met vrijwaring.50
[Regest 36] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Coman Jan verklaarde
schuldig te zijn aan de Ziekhuismeesters in Den Haag een rente van 20
schelling Hollands per jaar, te betalen op Sin Jansdag Midzomer, verzekerd op
zijn huis en erf waar hij nu in woont, aan de westzijde van het Noordeinde,
belend ten zuiden Harman Dircxsz, ten westen Baerte Claes Ghijsbrechtszs
weduwe, ten noorden Willem Willemsz de molenaar, en ten oosten de
heerstraat.51
TMD180 Het Rozenkransje, Westzijde Noordeinde. Huisnaam op basis van
mijn lokalisering van het perceel bedoeld in regest HG483.
[Regest 37] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Jan Ghertsz verklaarde
schuldig te zijn aan de ziekhuismeesters in Den Haag een rente van 24
schelling Hollands per jaar, te betalen Sint Bavo, verzekerd op zijn huis en erf
waar hij nu in woont, staande aan de zuidzijde van De Poten, belend ten oosten
Aernt Jacobsz, ten zuiden de Zusters van Sint Maria in Galilea op het Spui, ten
westen Jan Willemsz de snijder en ten noorden de heerstraat.52
TMD??? Zuidzijde Poten. Verder kom ik niet zonder de zuidzijde van De
Poten in zijn geheel uit te diepen en dat ga ik hier niet doen.
[Regest 38] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Florijs Gerijtsz de
vleeshouwer verklaarde schuldig te zijn aan de Ziekhuismeesters in Den Haag
een rente van 5 pond Hollands per jaar, te betalen op Sint Bonifatiusdag,
verzekerd op een stuk land gelegen bij zuiden Den Haag, belend ten oosten het
convent van Sint Agnieten tot Delft, ten zuiden Martijn Boudijnsz, ten westen
Ysbrant Oudtsiersz tot Eikenduinen, en ten noorden de heerweg, welk land
Florijs Gerijtsz voor deze rente in erfhuur heeft genomen van de
Ziekhuismeesters. Hij stelt als extra zekerheid zijn huis en erf waar hij nu in
woont, staande in de Spuistraat, belend ten westen Sijmon Jansz op het Spui,
ten oosten Pieter slotemakers erfgenaam, en ten zuiden en noorden de
heerstraat.
Marge
z.d.
Pieter Dircxsz ‘in de zyde hier voorgaende’.53
TMD??? Noordzijde Spuistraat. De noord- en zuidbelendingen zijn heerstraten,
dus moet het om een perceel gaan gelegen tussen Spuistraat en Achterom.
Verder kom ik niet.
[Regest 39] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Claes Jansz van Werre,
Jan Jansz van Werre en Zanne Jansdr van Werre met de voornoemde Claes als
haar voogd verklaarden te hebben verkocht aan de Ziekhuismeesters in Den
Haag omtrent 8 hond land, gelegen bij het Leprooshuis, belend ten zuiden
Bertelmees Claes Meijneersz, ten westen de Delftweg, ten noorden Claes
Adriaensz en ten oosten de ‘Kae’ [= De Kade RAvdSp], onder vrijwaring. Er
staan geen renten op dit land.54

Pagina 9 van 56 pagina’s
Dit document is afkomstig van www.hogenda.nl

Klik hier voor het totale register van Hogenda bronnen.

Regesten Heilige Geest

14-10-1476

24-12-1476

4-3-1478

4-11-1481

Geen TMD, Oostzijde Wagenstraat ten zuiden van het laatste daar door Ter
Meer Derval toegekende TMD-nummer.
[Regest 40] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Luyt Willemsz van de
Goude verklaarde schuldig te zijn aan Ghysbrecht Knoop een rente van 31
stuivers per jaar, te betalen het ene jaar op Drie Koningen en het andere jaar op
Sint Margarethadag, verzekerd op 4 tuinen en erven met een huis daarop
staande, gelegen achter de Voldersgracht, belend ten westen Jan Cans, ten
noorden Willem Jan Haddemansz met een halve sloot, ten oosten Matte
Pouwels met een halve sloot, en ten zuiden de hele sloot aan de laan van
Ghysbrecht Knoop, en een roede voet over de sloot op de laan, welke tuinen
met huis de voornoemde Luyt Willemsz gehuurd heeft in rechte erfhuur van
Ghysbrecht Knoop voornoemd.
Marge
z.d.
Davidt van Valckesteyn
Bovenaan
z.d.
Erfhuur van 31 stuivers per jaar waarvan 21
stuivers worden betaald door de erfgenamen van
Floris de timmerman op het Hof, en 10 stuivers
door Jacob Fredericxsz schoenmaker als
getrouwd hebbende de weduwe van Willem Jansz
in Padmoes.55
TMD1011-TMD1018 Noordzijde Padmoes. Dit is een conclusie van mij,
gebaseerd op het volgende.
De percelen bedoeld in dit regest lagen ten zuiden van de Gedempte Gracht.
Speculatief kom ik uit op TMD1013, een kamer, TMD1014, TMD1015, een
tuin, TMD1016, TMD1017 en TMD1018, allen in 1562 percelen aan de
Noordzijde Padmoes waarvoor de erfgenamen van Floris Claesz de hofhuur
dienden te betalen. Florys Claesz, timmerman, betaalde toen ook hofhuur voor
TMD981 Zuidzijde Voldersgracht [= nu Gedempte Gracht] en voor TMD996,
een huis in het Slop van het Padmoes. De schoenmaker Jacob Vredricksz
betaalde in 1562 de hofhuur voor TMD1011.56 Ik concludeer tevens dat de laan
van Ghysbrecht Knoop identiek moet zijn aan het Padmoes.
[Regest 41] Schepenen van Den Haag oorkonden dat oorkonden dat Govert
Gherijtsz verklaarde schuldig te zijn aan Jan Gerytsz Nachtegael een rente van
20 schelling per jaar, te betalen Kerstavond, verzekerd op zijn huis en erf waar
hij nu in woont, staande aan de Voldersgracht, belend ten oosten Thonis Dirck
Jan Caspersz, ten zuiden Jan Zoet, ten westen Ghert de bakkers erfgenaam, en
ten noorden de heerstraat.57
TMD??? Zuidzijde Gedempte Gracht. Ik kan dit perceel niet nader lokaliseren.
Jan Zoet bezat op een mij niet bekend tijdstip TMD1038 Westzijde Spui. Zie
regest HG27. Dat perceel lag echter noordwaarts van de Gedempte Gracht.
[Regest 42] Landschepenen van ’s-Gravenzande oorkonden dat Jan Potter van
der Loo verklaarde te hebben verkocht aan Coman Claes ter Heyde een stuk
land genaamd ’die Stekelcamp’, gelegen binnen het ambacht van ’sGravenzande, nu belend ten noorden westen aan de gemene weide, ten zuiden
de Monsterlaan, en ten oosten Jacob Heerman met eigen land, onder
vrijwaring.
Zie regest 54.
Marge
1565
Jonge Zyer Zyersz ter Heyden.58
[Regest 43] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Jacob Jansz verklaarde
schuldig te zijn aan Pieter Bertoutsz een rente van 20 schelling Hollands per
jaar, te betalen Heiligermis, verzekerd op een huisje en erf staande op de
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Gracht achter Jan Symonsz, belend ten noorden Anthonys Dircxsz, ten westen
meester Claes Berbier, ten zuiden Willem mandemaker, en ten oosten de
Gracht.59
Zie regest 153.
TMD??? Westzijde Voldersgracht (v/h Volderslaan). Volgens de inventaris
staat deze rente op een perceel op de Gedempte Gracht maar dat moet onjuist
zijn. Die gracht loopt namelijk west-oost, terwijl uit de belendingen blijkt dat
het onderhavige perceel aan een noord-zuid lopende gracht lag. Verder kom ik
niet met de lokalisering, ook niet m.b.v. het HB1458.
[Regest 44] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Jan Scout Ysbrantsz
verklaarde schuldig te zijn aan de Zieken in Den Haag een rente van 2pond
hollands per jaar, te betalen OLV Lichtmis, verzekerd op zijn huis erf staande
in het Zuideinde van Den Haag over de Sint Anthonisbrug, belend ten zuiden
de Jacopijnen in Den Haag, ten westen Matheus Willemsz bakker, ten noorden
Gheertruut Jacob Herperszs weduwe, en ten oosten de heerstraat.60
TMD??? Westzijde Wagenstraat, in de reeks TMD885-TMD909. Verder kom
ik niet, Ter Meer Derval noemt daar geen perceel van de Jacopijnen.61
[Regest 45] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Lijsbet Kerstant
Gherytszs weduwe met haar gekoren voogd en Cornelis Kerstantsz, Aernte
Kerstantsz en Gheryt Kerstantsz voor zich zelf en Cornelis voornoemd als
voogd van Jacob, Alijt en Stijgen, de kinderen van Kerstant Gherytsz
voornoemd, verklaarden dat zij gezamenlijk hebben verkocht aan Goeswijn
Louwerijsz een rijstuin, liggende tegenover de Zieken in het ambacht van
Rijswijk, belend ten oosten, zuiden en westen Vranck Ruuchroex erfgenamen,
en ten noorden kade. Zij verzekerden tezamen voor zich en hun erven t.b.v.
Goeswijn Louwerysz voornoemd de rijstuin te vrijwaren en als blijkt dat er
toch een last op de rijstuin drukte ten nadele van Goeswijn voornoemd
gevestigd voor datum van deze akte, beloven zij hem de schade te vergoeden,
namelijk op de rijstuin die zij tezamen bezitten ten zuiden van Den Haag aan
het einde van de Zusterlaan van het Sint Elizabeths Zusterhuis in Den Haag.
Zie regest 31.
Marge
z.d.
Er is een brief d.d. 12-11-1467
Bovenaan
z.d.
Rente op een rijstuin in het ambacht Rijswijk.62
[Regest 46] Schepenen van Den Haag oorkonden dat zij hebben verkocht aan
Katrijn Willemsdr, Ade Willemsdr en Lijsbet Willemsdr, gezusters, een
erfrente van 2 pond Vlaams per jaar, te betalen Sint Odulf.63
[Regest 46A] Schepenen van Den Haag oorkonden dat NN verklaart schuldig
te zijn aan NN een rente van 2 pond 10 schelling, verzekerd op het huis van
Pieter Ghertsz.64
Zie regest 63.
[Regest 47] Jan Willemsz, schout in het ambacht van Zuidwijk, oorkondt dat
Jacop Arijsz verklaarde te hebben verkocht aan Jan Aerntsz van Tetroen een
rente van 6½ pond per jaar, staande op het huis van Wigger Pietersz en nu
toebehorend aan Aernt Reijnersz, en die Jacop Arijsz voornoemd had
verkregen van Claes Pietersz tot Scheveningen en Lysberth Wyggers weduwe
en Jutte Dirc Enghebrechtszs weduwe, zuster van voornoemde Wygger, op
welk huis al een rente van 4 pond per jaar staat. Jacop voornoemt vrijwaart de
voornoemde rente van 6½ pond per jaar krachtens de twee akten hieraan
gehecht, en voor het geval dat er geen rente wordt betaald, zo zal Jan aerntsz
voornoemd dit verhalen op Jacob Arijsz voornoemd, Als getuigen zijn
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aanwezig Cornelis Aemsz en Hughe Willemsz. De woning is belend ten oosten
Jan Dircxsz, ten zuiden de banwatering, ten westen Jan Oem van Wijngaerden,
en ten noorden de wildernis.
Zie regesten 15, 16, 70, 133 en 201.
Marge
1588
Jan van der Rivyere.65
[Regest 48] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Jan Hendricxsz
verklaarde schuldig te zijn aan de Zieken in Den Haag een rente van 20
schelling per jaar, te betalen Sint Jacobsdag, verzkerd op zijn huis en erf aan de
noordzijde van De Geest, belend ten westen Henric Danckertsz, ten noorden de
pastoor, ten oosten Dirc Jacobsz, en ten zuiden de heerstraat.
Marge
1560
Adriaen Geritsz degelickman.66
TMD258 Noordzijde Molenstraat.67
[Regest 49] Dirck reyersz, schout van Voorburg, oorkondt dat Geriiddijn
Meeusz verklaarde te hebben verkocht aan Pieter Crues een rente van 1 pond
Hollands per jaar, te betalen Sint Pontiaansdag, verzekerd op zijn woning en
land, waar hij nu woont, in het ambacht van Voorburg, belend ten oosten de
grafelijkheid van Holland, ten zuiden de Vliet, ten westen Willem Pietersz, en
ten noorden de veensloot. Gerudijn beloofde Pieter Crues te vrijwaren met 6
pond 6 stuivers per jaar. Getuigen waren Claes Jansz de wielmaker en Jan van
Westfalen.
Marge
z.d.
Pouwels Claesz Sarclen weduwe.68
[Regest 50] Dirck Reyersz, schout van Voorburg, oorkondt dat Wigger
Willemsz verklaarde te hebben verkocht aan Pieter Crues een rente van 1 pond
Hollands per jaar, te betalen Halfvasten, verzekerd op een derde deel zijn
woning staande in het ambacht van Voorburg, belend ten westen Adriaen
Claesz, ten noorden strekkend tot in de middelweg, ten oosten Baerte Jan van
Houten weduwe, en ten zuiden de Vliet, met vrijwaring. Op het land staat niet
meer dan ‘Louwerijs geld’, zijnde op elke hond 1 stuiver Hollands rente.
Getuigen waren Claes Jansz de wielmaker en Jan van Westfalen.
Marge
9-11-1560
Afgelost door Vlack Dircxsz tot Voorburg.69
[Regest 51] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Willem Bertelmeesz
verklaarde schuldig te zijn aan Jan Florijsz een rente van 14 schelling Hollands
per jaar, te betalen Voorschoter markt, verzekerd op een tuin en erf liggende
aan de Molenstraat, waar nu zijn berg op staat, belend ten westen en noorden
de laan, ten oosten Cornelis Roelesz, en ten zuiden de gemene buren van de
Molenstraat.
Marge
1561
Mr.Jan Jacobsz van Ouwen.70
Mogelijk maar niet waarschijnlijk TMD268 Noordzijde Molenstraat.71 Mr. Jan
den Ouwen betaalde in 1562 de hoofhuur voor dit perceel.72 Ik denk eerder aan
een iets noordelijker gelegen perceel in het Noordveen, aangezien het ten
zuiden aan de gemene buren van de Molenstraat belende, oftewel wel aan de
percelen die aan de noordzijde van de Molenstraat stonden. Meester Jan den
Ouwen barbier betaalde in 1562 hofhuur voor twee percelen van elk 1 morgen
gelegen in het deel van het Noordveen dat tussen de Noordmolenseweg en de
Westerbeek. Een van die percelen belende ten westen aan een laan die van de
Molenstraat naar de watering liep.73
[Regest 52] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Claes Claesz die cock
verklaarde schuldig te zijn aan Merrytgen Geryt lange Jans weduwe een rente
van 2 pond Hollands per jaar, te betalen OLV-dag Visitatio, verzekerd op zijn
huis en erf waar hij nu in woont, staande op het Spui aan de westzijde van de
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vaart, belend ten zuiden en noorden Boudyn tSchoutensz, ten westen Jan de
beurzenmaker met een ‘twy’, en ten oosten de vaart.
Bovenaan
z.d.
Cornelis Dirixsz van Delfshaven.74
TMD1049 of TMD1051 Westzijde Spui. Bouden Scoutensz bezat op een mij
niet bekend tijdstip namelijk TMD1050. Zie daarvoor regest HG374.
[Regest 53] Gheertruut Aem Claeszs weduwe oorkondt dat zij heeft verkocht
aan Pieter Cruesingh met haar voogd een erfrente van 1 pond Hollands per jaar,
te betalen Sint Andries, staande op 2 morgen land geheten het rietveld,
liggende gemene voor en aarde met Pieter Kerstensz en Pieter Gherrebrantsz,
gelegen tussen de twee ‘zytwynen’ achter de Zieken tot Delft. Op verzoek
bezegeld door Jacob Reyniersz, schout van Rijswijk.
Marge
z.d.
De kinderen van Dirck Willemsz in Delft.75
[Regest 54] Landschepenen van het ambacht van ’s-Gravenzande oorkonden
dat Claes Heynricksz verklaarde te hebben verkocht aan de Ziekmeesters in
Den Haag omtrent 2½ morgen land gelegen binnen het ambacht van ’sGravenzande, geheten de Stekelkamp, belend ten westen en noorden de
gemene weide, ten oosten Jacob Heerman, en ten zuiden de banweg, welk land
is belast met een rente van 16 stuivers per jaar van ‘sheere pachte’, met
vrijwaring.76
Zie regest 42.
[Regest 55] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Jan Jacobsz verklaarde
schuldig te zijn aan Pieter Claesz een rente van 3 pond Hollands per jaar, te
betalen meidag, verzekerd op zijn huis en erf staande in het Zuideinde van Den
Haag, belend ten zuiden en westen de Raamgrachten, ten noorden Pieter
timmerman, Gerijt Bruunsz en Pieter Claesz voornoemd, en ten oosten de
heerstraat.
Marge
1561
Joris in den Aern.77
TMD884 Westzijde Wagenstraat.78 Lokalisering aldaar omdat in 1562 Joris
Cornelisz uit de Gulden Arend de hofhuur voor dit perceel betaalde.
[Regest 56] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Adriaen Jacobsz verklaart
te hebben verkocht aan Pieter Bertoutsz een stuk land liggende in Escamp in
het Westambacht van Den Haag, belend ten zuiden en westen Jannetgen
Ghysen, ten noorden heer Dirck van Tol, en ten oosten de Moerweg.79
Zie regest 94.
[Regest 57] Schepenen in het ambacht van Monster oorkonden dat Margriete
Jan Oudrogszs weduwe met Jan Jansz haar gekoren voofd heeft verkocht aan
Jan Jacobsz de helft van 14 hond land, liggende bij de woning van Dirc Jansz,
belend ten zuiden de Madeweg, ten westen mijn vrouwe van Loosduinen, ten
oosten Huych Moy, en ten westen Jan Gomansz, en dat eveneens Dirck Jansz
verklaarde te hebben verkocht aan de voornoemde Jan Jacobsz drie delen van
de andere helft die hij daar had liggen, zijnde een deel hem toebehorende, een
deel van Jan Gomansen, en een deel van jonge Jan Oudrog, welke 14 hond
tezamen is gelegen gemene voor en aarde. Margriet voornoemd beloofd Dirck
Jansz dit land vrij te leveren en te vrijwaren.80
Zie regesten 59 en 91.
[Regest 58] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Jacob Claesz verklaarde
schuldig te zijn aan Pieter Bertoutsz een rente van 20 schelling Hollands per
jaar, te betalen 10 april, verzekerd op zijn huis en erf in de Jan Hendriksstraat,
belend ten noorden Dirck Jansz bakker, ten oosten Mr.Willem van
Berendrecht, ten zuiden Huge Dierxsz, en ten westen de heerstraat.81
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16-11-1499

18-1-1499

5-2-1501

19-3-1501

6-3-1503

20-4-1503js

TMD661 Oostzijde Jan Hendriksstraat??? Huge Dircx van Voorburg vond ik
terug in HB1458 en HB1466.82
[Regest 59] Schepenen van Monster oorkonden dat Pieter Jansz verklaarde te
hebben verkocht als vrij eigen goed aan Jan Jacobsz en Lijsbeth, zijn moeder, 2
delen van 7 hond land, liggende in de made, belend ten westen Jan Gomansz,
ten oosten Huych Moy, ten zuiden de madeweg, en ten noorden mijn vrouwe
van Loosduinen, welke twee delen hij had geërft van zijn vader vrij en onbelast
van alle jaarlijke renten en opstal van vóór deze akte.83
Zie regesten 57 en 91.
[Regest 60] Schepenen van Den Haag oorkonden dat zij hebben verkocht aan
Clais Deym een erfrente van 10 pond groot Vlaams per jaar, te betalen op 30
september of binnen 14 dagen daarna, op voorwaarden.84
[Regest 61] Baljuw, schout en schepenen van Den Haag oorkonden dat zij
hebben verkocht aan Jacob Adriaensz een erfrente van 2 pond groot Vlaams
per jaar, te betalen Sint Laurensdag of binnen 14 dagen daarna, voor een som
geld die zij hebben ontvangen van Jacop Adriaensz, op voorwaarden.85
Zie regest 93.
[Regest 62] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Dirc Jansz volder
verklaarde schuldig te zijn aan Cornelis Jansz kammaker een rente van 3 pond
hollaNds per jaar, te betalen 4 februari, verzekerd op zijn huis en erf waar hij
nu woont, staande op de Voldersgracht, belend ten oosten Coman Jacob, ten
zuiden en noorden de heerstraat, en ten westen Claes Hugesz.86
Zie regesten 19 en 77.
TMD??? Zuidzijde Gedempte Gracht [= moderne naam voor de
Voldersgracht]. De zuidbelendende heerstraat is identiek aan het Padmoes. Zie
regest 77 dat ook dit perceel betreft waar expliciet staat dat het Padmoes de
zuidbelending vormde.
[Regest 63] Schepenen van Den Haag oorkonden bij octrooi van de aartshertog
van Oostenrijk etc. en bij consent van de gemene buren, vroedschap, rijkdom
en alle ingezetenen van Den Haag en Haagambacht schuldig te zijn aan de
Zieken in Den Haag een losrente van 4 Rijns gulden per jaar, te betalen Sint
Gillisdag, met voorwaarden. De rente is gedeeld uit een schepenakte van Den
Haag d.d. 1-9-1485, betreffende een rente van 2 pond 10 schelling sprekende
op het huis van Pieter Ghertsz, welke akte nu is gecasseerd.87
Zie regest 46A.
[Regest 64] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Balthasar Goessensz
verklaarde schuldig te zijn aan de Ziekhuismeesters in Den Haag een rente van
2 pond Hollands per jaar, te betalen 6 maart, verzekerd op zijn huis en erf aan
de westzijde van het Spui, belend ten zuiden Thijs Pietersz, ten westen Willem
Wolfaertsz, ten noorden Jan die brouwer, en ten oosten de heerstraat.
Marge
1561
Joris Pyer Zyeren.88
TMD1042 Westzijde Spui? In 1565 bezat Joris Pietersz dit perceel, als
opvolger van Pieter Syeren wielmaker, die in 1562 de Hofhuur voor dit perceel
betaalde. Die laatste betaalde toen ook de hofhuur voor TMD1025 en
TMD1033, ook gelegen aan de Westzijde Spui.89 Vandaar het vraagteken.
[Regest 65] Dirck Reyersz, schout van Voorburg, oorkondt dat Hubrecht
Phillipsz verklaarde te hebbn verkocht aan Mr.Albert van Loo, advocaat in de
kamer van de raad van Holland, een losrente van 2 pond Hollands per jaar te
betalen maandag na Beloken Pasen, verzekerd op 6 morgen land in het
ambacht van Voorburg en behorend bij de woning van voornoemde Phillipsz,
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7-7-1503

1-5-1504

209-1504

1-3-1505

7-4-1505js

20-6-1505

strekkende ten zuiden tot de veenwatering, ten noorden tot aan de Schenk, en
ten oosten tot het land van Tryn Bruynen, Getuige was Mr.Frans Dircxsz,
procureur.
Zie regest 135.
Marge
z.d.
2 pond op 6 morgen in het ambacht van Voorburg
op Hubrecht Pietersz.90
[Regest 66] Schepenen in Monster oorkonden dat zij op verzoek van de rector
van de Zieken in Den Haag hebben toegepacht aan de Zieken in Den Haag 4½
morgen land, gelegen binnen voornoemd ambacht, belend ten westen Ariaen
Hugesz, ten oosten Cornelis die puyr, ten noorden de buurweg, en ten zuiden
de Rijnweg, en placht te behoren aan Pieter Cornelis de puyr.
Onderaan
z.d.
Dit land is gekocht door Ysbrant Roelen.91
[Regest 67] Schepenen in Den Haag oorkonden dat Dirc Ghertsz verklaarde
schuldig te zijn aan de Leproosmeesters in Den Haag een rente van 3 pond
Hollands per jaar, verzekerd op het huis en erf waar hij nu woont, staande
achter ‘Die Clocke’, belend ten oosten Wolbrant die scilder, ten zuiden Jan
Willemsz, en ten westen en noorden de heerstraat.92
TMD546 Zuidzijde Korenmarkt.93
[Regest 68] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Griete Jan Aertszs
weduwe, met Arent Jansz, Zijbrant Jansz en Willemge Jansdr, haar vier
kinderen, verklaarden gezamenlijk schuldig te zijn aan de Ziekhuismeesters
een rente van 4 pond 10 schelling Hollands per jaar, te betalen 1 september,
verzekerd op een huis en erf aan de Plaats, belend ten oosten Aernt in den
appoteke, ten zuiden Mr.Frans Dircxsz, ten westen Evert Jacobsz zadelmaker,
en ten noorden de heerstraat.
Zie regest 171.
Marge
1561
De weduwe van Claes de boekbinden.94
95
TMD1153 Zuidzijde Plaats.
[Regest 69] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Mr.Anthonis Harmansz
verklaarde schuldig te zijn aan de ziekhuismeesters van Den Haag 2 pond
Hollands per jaar, te betalen 1 maart, verzekerd op twee huisjes staande in de
Jan Hendrikstraat, belend ten noorden Dirc Dirxsz alias de tumelaer, ten oosten
Mr.Willem van Berendrecht, ten zuiden Huge Claesz metselaar, en ten westen
de heerstraat. Met belofte van Mr.Anthonis dat hij de 2 pond die al op de
huisjes staat binnen een jaar zal aflossen.96
TMD658 Oostzijde Jan Hendrikstraat. Lokalisering op basis van mijn notitie
Munt in Den Haag en het HB1512.97
[Regest 70] Dirick Reyersz, onderbaljuw van Wassenaar, oorkondt dat
Cornelis Jacopsz Copheer, als man en voogd van Arentgen, Jan Arentsz van
Tetrodesdr, zijn huisvrouw, verklaarde te hebben verkocht aan Mr.Albert van
Loo, advocaat in de kamer van de raad in Holland, een rente van 6½ pond
Hollands per jaar, die hij heeft geërfd van wijlen Jan Arentsz van Tetrode, in
naam van zijn huisvrouw, staande op een woning gelegen in de ban van
Zuidwijk tot Wassenaar, waar nu Arent Reijersz op woont, krachtens de akte
die hierdoor is getransfigeerd.98
Zie de regesten 15, 16, 47, 133 en 201.
[Regest 71] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Jan Jacobsz verklaarde te
hebben verkocht en getransporteerd aan de ziekhuismeesters van Den Haag de
pacht van 1 morgen land, belend ten oosten het voornoemde Ziekhuis, ten
zuiden de watering, ten westen Cornelis Bruynsz, en ten noorden Jacob
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4-8-1505

10-9-1505

15-9-1505

Cornelisz ballemaker, ten 3 pond 7 schelling 6 penning Hollands op het land
staande.
Marge
1565
Gerrit Noelen, biervoerder.99
Gezien de zuidbelending de watering moet dit land hebben gelegen in De
Hoeve. Het was dus niet hofhuurplichtig.
[Regest 72] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Zijvert Jacopsz
verklaarde schuldig te zijn aan de Ziekhuismeesters van Den Haag een rente
van 48 schelling Hollands per jaar, te betalen op Voorschoter markt, verzekerd
op zijn twee huizen en ervan aan de oostzijde van het Spui, belend ten noorden
Pieter Dircx weduwe, ten oosten het Zusterhuis op het Spui, ten zuiden Jan van
Scellach, en ten westen de heerstraat.100
TMD1078 of TMD1079 Oostzijde Spui, met aarzeling. Bevestiging zou
moeten komen uit een uitvoerig onderzoek naar de hofhuurplichtige percelen
aan de oostzijde van het Spui. Ik vermeld hier als startpunt de volgende twee
vermeldingen uit het HB1512 van twee op elkaar opvolgende percelen aan de
oostzijde van het Spui:
HB1512
Jan Jansz van Scelach met een huis daarnaast
en met een tuin, tezamen 60 roeden
7 denier.101
Direct ten noorden daarvan:
HB1512
Zybert Jacopsz met het huis daarnaast
2 denier.102
Ik heb vervolgens de percelen aan de oostzijde van het Spui in het HB1512 en
in het HG1562 met elkaar vergeleken, en vervolgens het in aanmerking
komende TMD-nummer opgezocht. Zo kwam ik uit op de genoemde nummers
maar met een vraagteken!!!103
[Regest 73] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Jan Potter, Dirc Potter en
Kathrijn Gerijt Potterdr met haar twee voornoemde broers als bestorven
voogden verklaarden te hebben verkocht aan Jacob Adriaensz een rente van 8
pond Hollands per jaar, te betalen OLV Geboorte, verzekerd op de helft van
een huis geheten ‘De Pauw’, en nog op de helft van twee andere huizen staande
daarachter, met alle toebehoren, zoals zij er nu staan en waarvan de andere
helft toebehoort aan Vrederick van Onckel, hun stiefvader, terwijl deze 3
huisen en erven zijn belend ten noorden Foppe de snijder en achteraan het
stinksteegje, ten oosten Dirc van Boveem met het huis geheten De Kraan, en
ten zuiden en westen de heerstraat, terwijl zij verklaarden dat de drie hele
huizen niet meer waren verhypothekeerd dan ten behoeve van de Heilige Geest
in Den Haag. Dat volgens de uitkoop die zijn de twee voornoemde broers en
hun zuster, gedaan hebben voor hun drie andere geestelijke zusters en een
wereldlijke zuster, en volgens de uitkoop, die Jan Potter voornoemd heeft
gedaan aan zijn oudste broer Gherijt Potter.
Zie regest 74.
Bovenaan
z.d.
Aan de Plaats in De Pauw
Marge
z.d.
Aernt Jansz in De Pauw
Symon de dekker.104
TMD121 Huis de Pauw, Noordzijde Plaats c.q. Oostzijde Noordeinde.105
TMD1163 Huis De Kraan, Noordzijde Plaats.106
[Regest 74] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Jacob Adriaensz,
medeschepen, verklaarde te hebben overgedragen en verkocht aan de Zieken in
Den Haag een rentebrief van 1 pond groot Vlaams, sprekende en verzekerde op
hetgeen vermeld staat in de brief d.d. 10-9-1505, waardoor deze brief is
getransfixeerd.107
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28-11-1505

31-12-1506

17-2-1507

1-12-1507

27-12-1507

Zie regest 73.
[Regest 75] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Wouter Claesz verklaarde
schuldig te zijn aan Thijs Jansz een rente van 4 pond Hollands per jaar, te
betalen Allerheiligendag, verzekerd op zijn huis en erf staande aan de westzijde
van het Spui, belend ten zuiden Willem de Vries, ten westen Jan Willemsz, ten
noorden Willem Grauwairt, en ten oosten de heerstraat, en verder verzekerd op
al zijn goederen.108
TMD1055 Westzijde Spui. De lokalisering is gebaseerd op een vergelijking
van het HB1512 en het HB1562. Ter Meer Derval leverde vervolgens het
TMD-nummer.109
[Regest 76] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Dirc Jacobsz en Claes
Jacobsz verklaarden te hebben verkocht aan de Ziekhuismeesters in Den Haag
een stuk land groot omtrent 8 hond, gelegen Bijzuidenhout, aan het einde van
de Coman Willemslaan, belend ten oosten de Zusters op het Spuim ten westen
de vaart, ten noorden de Zusters op het Spui en Willem Jansz Haddeman, en
ten zuiden Huuch Jansz van Delft, onder vrijwaring, waarvoor Claes Jacobsz
zijn huis en erf waar hij nu woont, op het Spui tegenover de houten brug.
Marge
1564
Ewout de wagenaars weduwe.110
[Regest 77] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Symon Bouwensz
verklaarde schuldig te zijn aan heer Willem Zuyermont, priester, een rente van
4 pond Hollands per jaar, te betalen meidag, verzekerd op zijn huis en erf
staande aan de Voldersgracht, belend ten oosten Coman Jacob, ten zuiden het
Padtmoes, ten westen Claes Hughesz, en ten noorden de Voldersgracht.
Zie regesten 19 en 62.
Marge
..-7-1561
Afgelost door François Cornille.111
TMD??? Zuidzijde Gedempte Gracht (huidige naam Voldersgracht). Verder
kom ik niet met de lokalisering.
[Regest 78] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Floris Adriaensz
schuitvoerder verklaarde schuldig te zijn aan Jan Jacobsz timmerman een rente
van 20 schelling Hollands per jaar, te betalen Sint Catharina, verzekerd op zijn
huis en erf waarin hij nu woont, aan de westzijde van het Spui, belend ten
noorden Machtelt Heyn van Bouten, ten zuiden Frans Florisz, ten westen
Willem Claesz, en ten oosten het Spui.
Marge
z.d.
Cornelis Jansz schoenlapper.112
TMD1068 Westzijde Spui???, of daar in de buurt. Floris Adriaensz en Frans
Florijsz staan als buren in het HB1512.113 Ik heb geprobeerd de informatie in
dat Hofboek te vergelijken met die in HB1562 om vervolgens het TMDnummer op te zoeken bij Ter Meer Derval.114 Dat lukte niet goed. Mijn
lokalisering is vooral een speculatieve gok.
[Regest 79] Willem Jansz van Beerg… oorkondt dat Diewer Claes Hugenszs
weduwe met Cornelis Jansz, haar voogd, verklaarde te hebben verkocht aan
Mr.Pieter, pstoor tot Nootdorp, de rechte helft van 6½ morgen land, gemeen
met Heijn Aemsz, gelegen in het amabcht van de Nieuweveen op ‘De Honderd
Morgen’, belend ten oosten Cleemens Ackeeren of zijn erven, ten westen Claes
Aellaerdsz, ten noorden de Nieuweweg. En ten zuiden de Scravenwech.
Diewer met Cornelis beloofden dit land te vrijwaren, met niet meer belast dan
met morgen- of molengeld, terwijl Neel Claesz Hugensz zich borg stelt.
Zie regest 80.
Marge
10-7-1518
Deze brief en de drie volgende zijn geleverd aan
de weduwe van Pieter Boen Jacobsz, omdat zij dit
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27-12-1507

10-1-1508

10-3-1508

16-5-1508

gekocht heeft voor een rente van 9 gulden per jaar
[welke rente in niet terug kan vinden bij deze
regesten].115
[Regest 80] Willem Jansz van Beerg… oorkondt dat Diewer Claes Hugenszs
weduwe met Cornelis Jansz, haar voogd, verklaarde te hebben verkocht aan
Mr.Pieter, pstoor tot Nootdorp, de rechte helft van 6½ morgen land, gemeen
met Heijn Aemsz, gelegen in het amabcht van de Nieuweveen op ‘De Honderd
Morgen’, belend ten oosten Cleemans Ackeeren of zijn erven, ten westen Claes
Aelbaernsz, ten noorden de Nieuweweg. En ten zuiden de Scravenwech.
Diewer met Cornelis beloofden dit land te vrijwaren, met niet meer belast dan
met morgen- of molengeld, terwijl Neel Claes Hugensz zich borg stelt.
Zie regest 79.
Marge
10-7-1518
Deze brief en de drie volgende zijn geleverd aan
de weduwe van Pieter Bom Jacobsz, omdat zij dit
gekocht heeft voor een rente van 9 gulden per jaar
[welke rente in niet terug kan vinden bij deze
regesten].116
[Regest 81] Dirck Reyersz, schout in het ambacht van Voorburg, oorkondt dat
Mees Rembrantsz verklaarde schuldig te zijn aan Pieter Engebrechtsz een rente
van 20 schelling Hollands per jaar, te betalen Heilige Kerstavond, verzekerd op
2 morgen land gelegen over de scheiding in Voorburgerambacht, belend ten
oosten Neeltgen Copheerman, ten westen Huych Veerman, ten noorden de
Scheiding, en ten zuiden de veenwatering. Getuigen waren Louweris Dircxsz
en Vrederick Jacobsz, buurlieden van Den Haag.
Bovenaan
z.d.
Nu de weduwe van Jan Henrixsz, rentmeester van
de exploiten.117
[Regest 82] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Barber Jansdr, weduwe
van wijlen Jacop Dammasz, verklaarde schuldig te zijn aan de
ziekhuismeesters van Den Haag een rente van 4 pond Hollands per jaar, te
betalen Sint Mathijsdag, verzekerd op 2 morgen land, gelegen in het
Westambacht van Den Haag, belend ten westen Sint Elizabeth Zusterhuis, ten
oosten de Heilige Geest, ten zuiden de banwatering,118 en ten noorden de
heerstraat. En voorts op haar huis een erf in de Nieuwstraat, belend ten noorden
Dirck Tymansz, ten westen Ghijsbrecht Dircz, ten zuiden heer Willem
Zuyrmont priester, en ten oosten de heerstraat.
Onderaan
24-3-1552js Afgelost door Niclaes van Nes, deurwaarder ven
het Hof van Holland.119
TMD623 Westzijde Nieuwstraat In het HB1512 komen na elkaar voor heer
Willem Zuermont, Dirck Tymansz en Berber Jacop Dammas weduwe.120 Ik
vergeleek de informatie daar met het HB1562.121 Ik kwam zo uit op TMD622
of TMD623.122 Zie ook regest HG474 betreffende TMD622, waar geen sprake
is van de hier genoemde personen. Dus mogelijk geen TMD622. Raadpleging
van de TP1553 (f.5) leerde dat deurwaarder Claes van Nes het perceel direct
ten zuiden van dat van Jan Michielsz bewoonde. Jan Michielsz zat op
TMD622,123 hetgeen voor Van Nes TMD623 opleverde.
[Regest 83] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Pieter Jansz verklaarde
schuldig te zijn aan Louweris Lambrechtsz een rente van 20 schelling Hollands
per jaar, te betalen meidag, verzekerd op zijn huis en erf aan de oostzijde van
het Spui, belend ten noorden Pieter Jansz zelf, ten oosten het bleekveld van Jan
Kock, ten zuiden Pieter Alleman, en ten westen de heerstraat.
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26-6-1508

10-7-1508

9-8-1508

12-6-1509

27-7-1509

25-8-1509

Marge
1565
Heer Jan Willemsz presbyter.124
125
TMD1108 Oostzijde Spui.
[Regest 84] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Daniël Jansz verklaarde
schuldig te zijn aan de Ziekhuismeesters in Den Haag een rente van 2 pond
Hollands per jaar, te betalen Sint Pieter en Paulusdag, verzekerd op huis een erf
staande [hier ontbreekt tekst in het regest], belend ten zuiden Symon Jansz
tingieter, ten westen Engebrecht Jansz goudsmid, en ten noorden de heerstraat.
Marge
12-3-1524
Afgelost.126
TMD102 Zuidzijde Papestraat. Ik vind in het HB1512 achter elkaar staand de
hofhuurbetalers Symon Jansz tinnegieter, Danyel Jansz droogscheerder en
Eynghebrecht Jansz, met twee percelen. Zij betaalden hofhuur voor percelen
gelegen aan de westzijde van de Hoogstraat tussen de Papestraat en de
Lapstraat. Een vergelijking tussen het HB1512 en het HB1562 leerde al snel
dat het perceel van Daniël Jansz niet direct aan de westzijde van de Hoogstraat
kon hebben gestaand.127 Het perceel moest dus aan de zuidzijde van de
Papestraat worden gezocht.
[Regest 85] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Jan Gerytsz verklaarde te
hebben getransporteerd en verkocht aan Pieter Engelbrechtsz een schepenakte
d.d. 22-2-1447, waardoor deze akte is gestoken, en door Pieter Engelbrechtsz
te zijn voldaan.128
Zie regest 10.
[Regest 86] Baljuw, schout en schepenen van Den Haag oorkonden dat zij om
de kosten tegen te gaan, die de stad tegenwoordig heeft krachtens octrooi van
zijne majesteit d.d. 17-10-1505, hebben verkocht aan Cornelis Zybrantsz een
erfretne van 20 schelling groot Vlaams per jaar, te betalen Sint Laurensdag,
met borgstelling en voorwaarden.129
[Regest 87] Jacob van de Wyel Adriaensz en Dirck Jansz Duycker, schepenen
in Den Haag, oorkonden dat Symon Pietersz Deckere verklaarde schuldig te
zijn aan de ziekhuismeesters van Den Haag een rente van 5 pond Hollands per
jaar, te betalen 12 juni, verzekerd op zijn huis en erf aan de zuidzijde van de
Spuistraat, belend ten oosten Aernt Claeszsteeg, ten noorden de heerstraat, ten
westen Anthonis Jansz wever, en ten zuiden Jan Nachtegael.
Marge
1513
Afgelost door Pouwels Pieter Bartouts.130
TMD827 Huis Het Wolfje, Zuidzijde Spuistraat???131 Ik kom tot mijn
lokalisering op grond van mijn identificatie van de Aernt Claeszsteeg met de
Voldersgracht, die in de Middeleeuwen Volderslaan heette.
[Regest 88] Jacob van de Wyel Adriaensz en Dirck van Boveem, schepenen
van Den Haag, oorkonden dat Heynrich van Santen en Jutte Henricxsdr, zijn
dochter, verklaarden schuldig te zijn aan Jacob Willemsz een rente van 5 pond
Hollands per jaar, te betalen de andere dag in mei, verzekerd op hun huis en erf
aan de noordzijde van de Lapstraat, belend ten oosten Wigger Claesz, ten
noorden Neeltgen Jan Meynaertszs weduwe, ten westen Ysbrant Pietersz, en
ten zuiden de heerstraat.132
Zie regest 89.
TDM41 en/of TMD42 Noordzijde Annastraat. Dit op basis van de Hofboeken.
[Regest 89] Jacob van de Wyel Adriaensz en Dirck Jansz Duycker, schepenen
in Den Haag, oorkonden dat Jacob Willemsz verklaarde te hebben verkocht aan
de Ziekhuismeesters van Den Haag een rente van 5 pond Hollands per jaar,
welke rente hij verzekerd heeft op het huis en erf van Henrick van Santen en
diens dochter in de Lapstraat, volgens de akte waar het onderhavige charter
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9-11-1509

22-6-1510

10-10-1510

10-10-1510

door is getransfixeerd [=regest 88 RAvdSp], terwijl Jacob Willemsz belooft de
rente te vrijwaren tegen uitwinning door daartoe als onderpand te stellen zijn
huis ‘In Spanje’, na zijn vaders dood zijn eigendom.133
TMD41 en/of TMD42 Noordzijde Annastraat.
TMD556 Huis Spanje, Korenmarkt.134
[Regest 90] Dirck van Boveem en Willem jacobsz, schepenen in Den Haag,
oorkonden dat Mr.Heynrick, pasteibakker, verklaarde schuldig te zijn aan de
Ziekhuismeesters van Den Haag een rente van 4 pond Hollands per jaar, te
betalen Sint Thomasdag, verzekerd op zijn huis en erf aan de noordzijde van de
Papestraat, belend ten westen heer Willem Suyermont, ten noorden heer Dirck
Pietersz, ten oosten Mr.Ysbrant, pastoor, en ten zuiden de heerstraat, met
allerlei bepalingen.
Marge
z.d.
Afgelost.135
TMD82 Noordzijde Papestraat.136
[Regest 91] Schepenen van Monster oorkonden dat Dirck Jansz verklaarde te
hebben verkocht aan Lijsbeth Jacob Tijemansdr en haar erven ¼ deel van 7
hond land, gelegen bij de woning van Dirck Jansz bij Loosduinen, waar nu
Gerit Doesz op woont, belend zoals in de getransfigeerde actie [zie regest 57
RAvdSp], terwijl Dirck Jansz verklaarde te hebben verkocht aan Lijsbeth
voornoemd alle actie aan zeggen en opzeggen als hij tot nu toe op het
voorschreven land had en geeft volledige bezitsrechten aan de voornoemde
Liesbeth en haar nakomelingen, terwijl hij renuncieert en overgeeft aan
Lijsbeth zijn eigendomsrecht op dit land.137
Zie regesten 57 en 59.
[Regest 92] Baljuw, schout en schepenen in het ambacht van Den Haag
oorkonden dat volgens het rapport van hun tresoriers veel renten verzekerd zijn
op de goederen van Den Haag en Haagambacht tegen de penning 15 en hun
herhaaldelijk is gevraagd losrenten op Den Haag te verkopen tegen de penning
16 en dat zij daarom de tresoriers, namelijk Adriaen die Wilde en Cornelis
Jansz Cammaecker, bevolen hebben om de personen die renten tegen de
penning 15 hebben gekocht, te bewegen toe te stemmen die tegen de penning
16 te behouden, waartoe die van Den Haag aan hen een trasfix zouden geven
door hun principale akte en de renten van diegenen die daarin niet toestemden,
te lossen. Naar aanleiding hiervan heeft Claes Deim een akte ingeleverd van
een rente van 10 pond groot Vlaams per jaar en schepenen verklaarden van
Claes Deym te hebben ontvangen 10 pond groot Vlaams in courant geld tegen
de penning 16, terwijl de oude rentebrieven van kracht zullen blijven.138
[Regest 93] Baljuw, schout en schepenen in het ambacht van Den Haag
oorkonden dat volgens bij monde van hun tresoriers bekend is geworden dat
veel renten staande op Den Haag en Haagambacht verkocht zijn voor de
penning 15 en dat dezelfde tresoriers hun verklaard hebben op diverse
tijdstippen te zijn gevraagd of die van Den Haag de losrenten wilden verkopen
tegen de penning 16; dat baljuw, schout en schepenen de tresoriers hebben
bevolen de rente te verhogen tot de epnning 16 en dat die van Den Haag een
transfix met de verhoging zullen geven door de rentebrief met de clausule, of
wanneer deze ontbreekt en aan degenen die dat niet willen, de rente in te lossen
en deze rente opnieuw te verkopen tegen de penning 16; dat zij van de
inkomende penning 16 verantwoording moeten afleggen; dat de
Ziekhuismeesters van Den Haag een brief hebben gegeven, inhoudende 2 pond
groot Vlaams per jaar, waardoor de brief van die Den Haag getransfigeerd is,
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en die hun is toegekomen door hem te kopen van Jacob Adriaensz; dat zij in
deze brief mededelen hun rente zelf te willen verhogen, welke rente baljuw,
schout en schepenen verklaren te hebben ontvangen en dat de andere
voorwaarden genoemd in de brief zullen blijven gehandhaafd.139
Zie regest 61.
[Regest 94] Dirck Deym Jansz en Willem Jansz Schouten, schepenen in Den
Haag, oorkonden dat Bruijn Gerijtsz heeft getransporteerd en verkocht aan de
Ziekhuismeesters van Den Haag een stuk land gelegen in Escamp met alle
rechten in die akte beschreven waardoor deze akte is gestoken, terwijl hij
verklaarde te zijn betaald door de Ziekhuismeesters.140
Zie regest 56.
[Regest 95] Alijt Jacob Jansz de kosters weduwe met haar gekoren voogd
oorkondt te hebben verkocht aan Lijsbet Jacob Tijemanszsdr erfelijke losrente
van 1 pond Hollands per jaar, verzkerd op haar huis en erf waar zij nu in
woont, staande in de Vleerstraat in het ambacht van Wateringen, te betalen
OLV Lichtmis. Op verzoek bezegeld door Jacob Arlewijnsz, baljuw van
Wateringen.141
[Regest 96] Adriaen Jacopsz en Willem Jansz, waard in “Engeland”, schepenen
van Den Haag, oorkonden dat Daem Pietersz verklaarde schuldig te zijn aan de
kapelmeesters van OLV-kapel een rente van 20 schelling Hollands per jaar, te
betalen Sint Maartensdag in de Winter, verzekerd op zijn huis en erf staande op
het Spui aan de westzijde van de vaart, belend ten zuiden en noorden Haesch
Damen, ten westen Heynrick Dircxsz met Thomas Jansz, en ten oosten de
heerstraat.142
TMD??? Westzijde Spui. Ik kan het huis niet nader lokaliseren, ook niet m.b.v.
het HB1512. Daem Pietersz en Haesch Damen komen daar niet in voor als
hofhuurbetalers aan de westzijde van het Spui.
TMD551 Huis In Engeland, Zuidzijde Korenmarkt.143
[Regest 97] Jacob Adriaensz van de Wyel en Nicolaes Carboen, schepenen van
Den Haag, oorkonden dat Mancke Maye met Cornelys Jansz, haar gekoren
voogd in deze zaak, verklaarde schuldig te zijn aan de Ziekhuismeesters van
Den Haag een rente van 1 pond Hollands per jaar, te betalen meidag, verzekerd
op haar huis en erf staande aan de oostzijde van het Spui, belend ten westen het
Spui, ten noorden Engelbrecht Vranckesz, ten oosten Diricx Cock met het
bleekveld, en ten zuiden Haes Damen Cornelyszs weduwe.
Marge
28-12-1561 Gelost door Jacob Lubbertsz.144
TMD1102 of TMD1103 Oostzijde Spui? In het HB1512 staan achter elkaar als
hofhuurbetalers, gaande van zuid naar noord, Eynghebrecht Franckesz,
Marigen Jan Willemsz de snijders weduwe met 3 kamers in een gang, en Daem
Cornelisz schipper.145 Marige zou zomaar manke Maye kunnen zijn. Als ik het
HB1512 met het HB1562 vergelijk, kom ik uit op TMD1102.146 Ter Meer
Derval omschrijft dit perceel als het voorhuis van Huybrecht Jansz. Hij
omschrijft TMD1103 als de 11 kamers van Huybrecht Jansz Soet, in het slop
van Jan Soet.147
[Regest 98] Jacob Adriaensz van de Wyel en Nicolaes Carboen, schepenen van
Den Haag, oorkonden dat Hillegondt Henricksdr, met Heyndrick Simonsz haar
gekoren voogd, verklaarde schuldig te zijn aan Louweris Lambrachtsz een
rente van 2 pond Hollands per jaar, te betalen 1 mei, verzekerd op 2 huizen en
erven aan de zuidzijde van het Voorhout, belend ten noorden het Voorhout, ten
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zuiden Neeltgen Anthonis Janszs weduwe, ten oosten Gerrit van der Beeck, en
ten westen Jan Willemsz, met bepalingen.
Onderaan
1558
Afgelost.148
TMD??? Zuidzijde Voorhout. Ik kan dit perceel niet nader lokaliseren, ook niet
m.b.v. het HB1512. Daar vond ik Neelgen Anthonis Janszs weduwe en Jan
Willemsz ‘dye Tennehout plech te wonen’ met percelen in de Hoge
Nieuwstraat die al dan niet doorliepen tot het Voorhout.149 Maar ik kon de
informatie aldaar niet in overeenstemming brengen met die in het HB1562. 150
Ik heb het Voorhout-boek niet geraadpleegd.
[Regest 99] Gerijt Deym en Willem Jansz Schouten, schepenen in Den Haag,
oorkonden dat Mr.Cornelis Gerijtsz, barbier wonende in ‘De Regenboog’ in de
Hoogstraat, verklaarde schuldig te zijn aan de ziekhuismeesters een rente van 4
pond Hollands per jaar, te betalen Sint Bartholomeusdag, verzekerd op zijn
twee huizen en erven met zijn achterkamer, belend ten noorden Nicolaes
Carboen, ten zuiden De Ring, ten westen Vincent d’aptheker, en ten oosten de
heerstraat, met bepalingen.151
TMD27 Huis De Regenboog, Westzijde Hoogstraat.152
[Regest 100] Mees Heynricksz en Wisse Jacopsz, schepenen in Den Haag,
oorkonden dat Dirick Rouches Stoelges verklaarde schuldig te zijn aan de
Zieken binnen Den Haag een rente van 1 pond groot Vlaams per jaar, te
betalen Kerstdag, verzekerd op zijn huis een erf aan de Vismarkt achter het
Heilige kruis, belend ten noorden Claes Airtsz, belend ten oosten de beek, ten
zuiden Willem Willemsz de molenaar, en ten westen de heerstraat, met
bepalingen.
Zie regest 121.
Marge
1561
Jacob Dircxsz stoeldraaier.153
TMD564 Huis In Holland, Oostzijde Vismarkt.154
[Regest 101] Dirick Jansz Duijcker en Wermbrecht Willemsz, schepenen in
Den Haag, oorkonden dat Dirick Diricksz Cock verklaarde schuldig te zijn aan
Louweris Lambrechtsz 1 pond Hollands rente per jaar, te betalen OLV
Lichtmis, verzekerd op drie huizen en erven aan de oostzijde van het Voorhout,
belend ten oosten het Bos, ten westen het Voorhout, en ten zuiden en noorden
Henrick Symonsz, secretaris van Den Haag, met bepalingen.155
Zie regest 105.
TMD??? Oostzijde Voorhout. Verder kom ik niet, ik kan de genoemde
personen niet terugvinden in het HB1512. Ik heb het Voorhout-boek niet
geraadpleegd. Zie ook regest SCG113.
[Regest 102] Dirick Jansz Duycker en Arent Pietersz, schepenen in Den Haag,
oorkonden dat Huych Heynricxsz Pyl verklaarde schuldig te zijn aan de Zieken
in Den Haag een rente van 1 pond Hollands per jaar, te betalen 1 april,
verzekerd op zijn huis en erf staande aan de oostzijde van het Spui, belend ten
zuiden Pieter Maertsz, ten noorden Heynrick Pietersz, ten oosten het bleekveld,
en ten westen de heerstraat met het Spui, met bepalingen.
Marge
z.d.
Op het huis van Ysbrant Gerritszs weduwe.156
TMD1086 of TMD1104 Oostzijde Spui. In 1562 betaalde Ijsbrant Gerritsz de
hofhuur voor TMD1086. In 1563 was Ijsbrant Gerritsz de eigenaar van
TMD1104, een jaar later zijn weduwe157 Mijn voorkeur gaat uit naar
TMD1104 omdat Ter Meer Derval op zijn kaartjes ten oosten van dit perceel
wel een bleekveld plaatst en bij TMD1086 niet.
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[Regest 103] Joost Gherijt Vossensz tot Naaldwijk verklaarde te hebben
verkocht aan Mr.Tielman Woutersz, meester van de Rekenkamer in Den Haag,
een erflosrente van 4 pond groot Vlaams per jaar, te betalen op 26 april,
verzekerd op 13 morgen land gelegen in het ambacht van Naaldwijk in
Monsterrecht, belend ten oosten Geertgen Doman Janszs weduwe, ten zuiden
de Kleine Gantel, ten noorden de Grote Gantel, en ten westen het klooster van
Leiderdorp, met voorwaarden. Bezegeld door Gyelis Hugesz en Pieter Dirck
Woutersz, poorters van Delft.158
Zie regest 122.
[Regest 104] Claes Willemsz en Cornelis Jansz, schepenen in Den Haag,
oorkonden dat Cornelis Gielisz verklaarde schuldig te zijn aan Lourys
Lambrechtsz, de Ziekenknecht, een rente van 1 pond Hollands per jaar, te
betalen Meidag, verzekerd op zijn huis en erf aan de westkant van het Spui,
belend ten zuiden Cornelis Pietersz, ten westen Geerijt Bruynsz, ten noorden
Jan Dirycxsz van Delft, en ten oosten de heerstraat.
Marge
1563
Adriaen Jacobsz Bol.159
TMD-geen nummer Westzijde Spui; Ter Meer Derval kende geen TMDnummer toe aan dit perceel.160
[Regest 105] Claes Willemsz en Wermbrecht Willemsz, schepenen in Den
Haag, oorkonden dat Dirick Cock verklaarde schuldig te zijn aan Louris
Lambrechtsz 1 pond Hollands rente per jaar, te betalen Meidag, verzekerd op
drie huizen en erven aan de oostzijde van het Voorhout, belend ten oosten het
Bos, ten westen het Voorhout, en ten zuiden en noorden de weduwe van
Henryck Simonsz, met bepalingen.161
Zie regest 101.
TMD??? Oostzijde Voorhout. Verder kom ik niet, ik kan de genoemde
personen niet terugvinden in het HB1512. Ik heb het Voorhout-boek niet
geraadpleegd. Zie ook regest SCG114.
[Regest 106] Dirick Jansz in Coelen en Wermbrecht Willemsz, schepenen in
Den Haag, oorkonden dat Maritgen Thaemsdr, weduwe van wijlen Nan die
deurwaarder, met Dirck Jansz haar gekoren voogd in deze, verklaarde schuldig
te zijn aan Lourys Lambrechtsz, de Ziekenknecht, een rente van 2 pond
Hollands per jaar, te betalen Sint Bavo, verzekerd op haar huis en erf aan de
noordzijde van De Poten, belend ten westen Mr.Adriaen Nannesz, haar zoon,
ten noorden het Hof, ten oosten Arijs Simonsz, en ten zuiden de heerstraat.
Marge
1560
Zybrant Cornelisz
z.d.
Nu Baernt Baerntsz Minnesanck
1594
Maerten Lambertsz in de Kaatsbaan.162
163
TMD1140 Noordzijde Poten.
[Regest 107] Dirck Jansz en Cornelis Jansz, schepenen in Den Haag,
oorkonden dat Floer Maerkolff verklaarde schuldig te zijn aan de
Ziekhuismeesters in Den Haag een rente van 1 pond Hollands per jaar, te
betalen 1 november, verzekerd op zijn huis een erf aan de Westzijde van het
Zuideinde, belend ten zuiden de Raampoort, ten westzijde de Raamgracht, ten
noorden Aernt Philipsz van Scheveningen, en ten oosten de heerstraat.
Marge
30-1-15..
Afgelost.164
TMD900 Westzijde Wagenstraat.165
[Regest 108] Adriaen Gerrijtsz en Cornelis Jansz, schepenen van Den Haag,
oorkonden dat Henrick Matheusz verklaarde schuldig te zijn aan de
Ziekhuismeesters van Den Haag een rente van 20 stuivers per jaar, te betalen
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13 november, verzekerd op zijn huis en erf, waar hij nu in woont, aan de
oostzijde van het Spui, belend ten oosten Jan Bruijnsz, ten zuiden Kersken
Pieter Dircksz, ten noorden Lenaert de Zeuwe, en ten westen de Spuivaart, met
voorwaarden.
Zie regest 131.
Marge
1561
Werbout de schipper, die nog een rente moet
betalen van 15 stuivers, verschijnende op 13
november
Nota
z.d.
“Schouten ende na Aernt Heynricksz”.166
TMD1118 Oostzijde Spui.167
[Regest 109] Claes Willemsz en Wermbrecht Willemsz, schepenen van Den
Haag, oorkonden dat magister Pieter Dircsz van Delft, pastoor van Nootdorp,
en Willem Mourijsz en Cornelis Claesz, onderzaten en parochianen van de
parochie van Nootdorp, verklaarden, dat zij een overeenkomst heben
aangegaan van zodanige erfhuren en koop als hierna staat verklaard. Ten eerste
een zekere erfpacht van de helft van dergelijk land als de voornoemde magister
Pieter toebehoort, gemeen met Heynrick Aemszs land op ‘De Honderd
Morgen’ in de Nieuweveen onder de voornoemde parochie, omtrent 5 of 6½
morgen groot, welk land de voornoemde Willem heeft gehuurd in erfpacht,
voor welke erfpacht Willem verklaarde bervijd te zijn, waarna Cornelis Claesz
van magister Pieter het land in erfpacht verkreeg van Nieuweveen en ook een
voorwaardelijke koop begrepen in dezelfde erfpacht heeft aangegaan mits hij
geeft daarop een godspenning van een halve Hertog Carolus stuiver in handen
van de voornoemde Mr.Pieter, eigenaar van het land, op velerlei
voorwaarden.168
Zie regest 116.
[Regest 110] Claes Willemsz en Wermbrecht Willemsz, schepenen van Den
Haag, oorkonden dat Barbara Jansdr, weduwe wijlen Jan die Roeper,
verklaarde schuldig te zijn aan de Zieken buiten Den Haag tot Sint Cornelis
een rente van 15 stuivers Hollands per jaar, te betalen meidag, verzekerd op
haar huis en erf “in de Laen”, belend ten oosten Jacob Coppier, ten westen
Barbara voornoemd zelf, ten zuiden Meysken Mathijsdr, en ten noorden de
heerstraat.
Zie regest 109. Zie ook regesten 62 en 77.
Marge
z.d.
Afgelost door Franchois Cornille. Zie ook de
brief uit 1456.169
TMD??? Zuidzijde Laan. Verder kom ik niet, ook niet m.b.v. het HB1512.
Jacob Copier komt daar heel veel in voor, Barbara Jansdr en Jan die Roeper
echter niet. Meysken Mathijsdr vond ik wel terug in de hofboeken:170
[Percelen tussen de Jan van Ijsselsteynlaan en de Zusterenlaan, strekkende van
de Hoeve tot de weg en straat toe, met de huizingen en tuinen die daar
inbegrepen zijn, eerst beginnende aan het zuideinde van de Jan van
Ijsselsteynlaan] [Ik vermeld hier alle daar gelegen percelen]
HB1512
Meester Wollebrant 2 morgen 2 hond
14 schelling
HB1512
Meester Gillis doctor in de Godheid 7 hond
7 schelling
HB1512
De zusters tot Sint Elizabeth een stuk land strekkende
langs de laan, houdende 12 hond
12 schelling
HB1512
Clemeynsse Mathijsdr, wonende in het convent
van Sint Elizabeth een tuin
6 denier
HB1512
Jannegen Andries Gortmansdr
6 denier

Pagina 24 van 56 pagina’s
Dit document is afkomstig van www.hogenda.nl

Klik hier voor het totale register van Hogenda bronnen.

Regesten Heilige Geest
HB1512
HB1512

10-7-1518

De Zusters van Sint Elizabeth 2 kamers
6 denier
Nog de zusters van Sint Elizabeth 2 kamers
gekomen van Jacop Claesz
3 denier
HB1512
Nog de Zusters van Sint Elizabeth een huis
gekomen van Pieter Eyngebrechsz
3 denier
HB1512
Meester Cornelis Hoen 2 kamers
3 denier
HB1512
De Zusters van Sint Elizabeth een huis met een tuin
gekomen van Cornelis Ghijsbrechsz
3 denier
HB1512
Heer Florijs Gherijtsz, priester en prior
van Sint Elizabeth Convent
3 denier
HB1152
De Zusters van Sint Elizabeth op de hoek
van hun laan een huis met een tuin ernaast
3 denier
HB1512
Nog de zusters van Sint Elizabeth een grote tuin
gekomen van Jan Mijchielsz
10 denier
HB1512
Nog dezelfde Zusters van Sint Elizabeth de
andere helft van de tuin
10 denier
HB1512
De Zusters van Sint Elizabeth aan tuinen ½ morgen 3 schelling
HB1512
Nog dezelfde voorschreven Zusters
aan hun laan 5½ morgen facit in geld
33 schelling
HB1512
De Zusters voorschreven 9 morgen 60 roeden tussen
hun laan met het Zusterhuis daarin begrepen de morgen
3 schelling in hoenders maakt
2 pond 14 schelling 7 denier
Kijkend naar een moderne kaart en de kaart van Jacob van Deventer kom ik tot
de conclusie dat de Zusterenlaan tegenwoordig geheten is de Boekhorststraat.
De Brouwersgracht zou de huidige naam van de Jan van Ijsselsteinlaan kunnen
zijn. Als ik deze conclusie combineer met de informatie in het HB1512
concludeer ik verder dat het hofhuurplichtige perceel van Clemeynsse
Mathijsdr gelegen moet hebben in moderne termen aan De Laan, ten westen
van het verlengde van de Boekhorststraat, oftewel de westzijde van wat nu de
Grote Markt is.
Het huis van Barbara Jansdr, als gelegen direct ten noorden van het perceel van
Clemeynsse, lag dus ook tussen de Lange Beestenmarkt en de westzijde van de
Grote Markt. Dit huis lag aan de zuidkant van een laan, die de huidige De Laan
moet zijn.
Het huis van Barbara Jansdr kan identiek zijn aan het perceel van Jannegen
Andries Gortmansdr. Dwingend is dat niet, het kan ook een buurhuis zijn. Zie
de regesten d.d.16-1-1509 van het Sint Elizabeths klooster, waaruit blijkt dat
Jannegen een perceel bezat dat ten noorden belende aan een heerstraat, die ik
identificeer als De Laan.
Voor het bepalen van een TMD-nummer maakt dit alles niets uit. Ter Meer
Derval kende aan de pecelen aan de zuidzijde van De Laan slechts twee
nummers toe, die geen van beide betrekking hebben op het perceel van Barbara
Jansdr.171
[Regest 111] Jan Thysen alias Fourier oorkondt dat hij heeft getransporteerd
aan Barent Vim de helft van zulke akte van condemnatie als hij bij transport
van de erfgenam,en van wijlen Anthonne, enige achtergelaten dochter van
engelram de Jonge en jonkvrouwe Kateline van Ranquiers, sprekende had op
Dirck van Dorp als principaal schuldenaar, Jorijs van Houdempijl en Adriaen
van Dorp als borgen, op 21-9-1499 gepasseerd voor de Raad van Holland,
omvattende 2 pond 10 schelling groot Vlaams per jaar, waarvan Vranck van de
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Houve de andere helft toebehoort volgens dezelfde akte, benevens het transport
op hem, Jan Thysen, en de helft van de verlopen rente.172
Zie regest 137.
[Regest 112] Heijnrick Thou Aemtsz, schout van het Nieuweveen, en Dirck
Simonsz, Pieter Cornelisz, Willem van Boven Willemsz, Claes Pietersz
Boeijen en Cornelis Claesz, gezworenen, oorkonden dat op 10-7-1518
Mr.Pieter Dircsz, pastoor van Nootdorp, aan de ene kant, en Henrick Aemsz
voor zich zelf en voor zijn 7 kinderen, aan de andere kant, hebben uitgeruild
het land dat zij teamen bezitten gemengde aarde in het ambacht van
Nieuweveen op De Honderd Morgen, genaamd Griete Ariaensz Plas, belend
ten oosten Clemens Ackeren, ten zuiden de Gravenweg, ten westen Cornelis
Claesz en Willem Mourijnsz, en ten noorden de Nieuweweg, waarvan
Mr.Pieter Dircsz de noordelijke helft heeft tot de dwarssloot, en Heijnrick
Aemsz de zuidelijke helft tot de dwarssloot, onder voorwaarde dat wie het
meeste land heeft het meeste morgengeld betaalt. Met nadere voorwaarden.173
[Regest 113] Cornelis Claesz verklaarde verkocht te hebben aan Mr.Pieter
Dircsz, pastoor van Nootdorp, omtrent ½ morgen land, gelegen in het ambacht
van Nieuweveen, belend ten oosten de pastoor voornoemd gemengder aarde,
ten westen het Vesperland, ten zuiden Willem Mouwersz en Heynric Aemsz,
en ten noorden de Nieuweweg.174
[Regest 114] De rekenkmaer oorkondt dat zij de Ziekhuismeesters van de
Lazarije van Den Haag geconsenteerd hebben tot wederopzegging om op eigen
kosten de kanten van de heerweg aan beide zijden met wilgen, elzen of
populieren te beplanten, strekkende aan de laatste huizen van Den Haag tot
voorbij het Ziekhuis naar Rijswijk aan het laatste bruggetje vast aan
noordwaarts van Rijswijk [sic], en dat de zieken het profijt zullen hebben van
het afval en het hakken van de bomen, mits zij de bomen zullen onderhouden
en de kanten van de weg repareren.175
[Regest 115] Eliabeth Symonsdr, ministra, en de gemene conventualen in het
besloten convent van OLV in Galilea op het Spui oorkonden dat zij aan Philips
Korstensz in erfpacht hebben gegeven omtrent de helft van een riettuin,
gelegen ongeveer tegenover de Zieken van Den Haag tussen Pieter Karelsz ten
noorden, en Pieter Engebrechtszs tuin van dezelfde zieken ten zuiden,
strekkende van de vaart tot de Binkhorstkade daar in begrepen, welke kade
Philips voornoemd eveneens zal hebben op zijn kosten en baten van de keuren,
voor een erfhuur van 15 stuivers vrij geld met het recht van de Hofpenning, een
½ stuiver per jaar, onder voorwaarde dat als de erfhuur drie jaar lang niet
betaald wordt, de tuin weer het eigendom zal worden van het convent met de
beterschap.176
Zie regest 125.
[Regest 116] Wermbrecht Willemsz en Willem Jansz, schepenen van Den
Haag, oorkonden dat magister Pieter Dircxsz, priester, pastoor van Nootdorp,
en Cornelis Claesz, parochiaan in Nootdorp, verklaarden dat zij een
overeenkomst hebben gesloten betreffende een erfhuur benevens een
voorwaardelijk koop van een stuk land toebehorende aan de voorschreven
mr.Pieter, omtrent ½ morgen groot, welk land Cornelis voornoemd had
verkocht voor courant geld daags na Sint Lambrechts lesleden, en nu
gemenschappelijk ligt gemengder aarde net dat van mr.Pieter, welk land
Cornelis nu in erfpacht heeft en onder zekere voorwaardelijke koop, te weten
dat Cornelis voornoemd deze ½ morgen land voortaan zal huren zoals hij het
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20-7-1519

24-6-1520

17-1-1521

12-1-1523

andere land gebruikt, terwijl hij als huur een ½ pond Hollands per jaar zal
betalen en betreffende de koop zullen beide stukken land als één worden
beschouwd.177
Zie regest 109.
[Regest 117] Jacop van de Wiele Adriaensz en Claes Carboen, schepenen van
Den Haag, oorkonden dat Barbara Pietersdr, Maerten Jacopszs weduwe, met
haar gekoren voogd in deze, verklaarde te hebben verkocht aan Lourys
Lambrechtsz, de Ziekeknecht, een rente van 1 pond Hollands per jaar, te
betalen Sint Jacobsdag, verzekerd op haar huis en erf aan de westzijde van het
Spui, belend ten zuiden Aertgen Teyndenhout, ten noorden Jan Huygesz de
volder, ten westen Claes Meeszs de brouwersland, en ten oosten de heerstraat
met het Spui.
Marge
z.d.
Jaepgen Adriaen Jacob Bollen
1560
Andries Huybertus smid ten Hove, met nog een
rente van 20 stuivers Holland, te betalen 25 maart
22-1-1621
Afgelost door Dirckge Bols.178
TMD??? Westzijde Spui. In het HB1512 vind ik de volgende drie
Hofhuurbetalers achter elkaar, gaande van zuid naar noord:179
HB1512
Arent Willemsz Tennenhout
1 denier
HB1512
Martijn Jacopsz
1 denier
HB1512
Jan Hugesz
1 denier
Helaas kan ik deze informatie niet ‘koppelen’ aan die in het HB1562. En zo
kan ik dit perceel niet nader lokaliseren.
[Regest 118] Schepenen in Monster oorkonden dat Willem Claesz verklaarde
te hebben verkocht aan Cornelis Adriaensz de bakker in Den Haag een losrente
van 4 pond Hollands per jaar, te betalen Sint Jansdag Midzomer, verzekerd op
omtrent 10 hond eigen land, liggende in het ambacht van Monster, belend ten
oosten Mr.Anthonis van den Mije, ten westen het klooster tot Rijnsburg, ten
zuiden Willem Claesz voornoemd met het klooster tot Wateringen, en ten
noorden de banweg, met nadere bepalingen.180
Zie regest 138.
[Regest 119] Wermbrecht Willemsz en Adriaen de Milde Claesz, schepenen
van Den Haag, oorkonden dat Jan Tijsen alias Forier verklaarde schuldig te
zijn aan Willem Jacopsz de som van 9 rijsn gulden per jaar, te betalen 18
januari, verzekerd op zijn huis een erf waar hij nu in woont, genaamd ‘De
Gulden Burch’, staande in de Hoogstraat, beelnd ten zuiden Jan Claesz, ten
noorden … in de Papagaai, ten oosten het Hof, en ten westen de Hoogstraat.
Zie regest 148.
Marge
1560
Jacob Vermij burgemeester
12-6-1562
Afgelost.181
TMD11 Huis de Gulden Burcht, Oostzijde Hoogstraat.182
[Regest 120] Jacop van de Wyel Adriaensz en Adriaen de Milde Claesz,
schepenen van Den Haag, oorkonden dat Gijsbrecht Dircxsz, medeschepen,
verklaarde schuldig te zijn aan de Leprozen en Zieken buiten Den Haag een
rente van 7 Rijsn gulden per jaar, te betalen 28 mei, verzkerd op zijn huis en erf
waar hij nu in woont, geheten ‘In ’t Sack’, aan de westzijde van de Hoogstraat,
dat hij van de executeurs-testamentais van wijlen Claes Carboen en juffrouw
Margriet, zijn huisvrouw, heeft gekocht op zekere jaarlijkse losrente en gerede
penningen, door hem betaald volgens de desbetreffende koopbrief, welk huis is
belend ten zuiden Govaert de schoenmaker met Vincent Cristoffelsz, ten
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11-2-1523

18-7-1524

7-10-1524

23-5-1526

21-7-1526

14-6-1527

westen Pouwels Dircxsz tinnegieter, ten noorden de gemene buren in de
Papestraat en aan de voorkant ‘De Bonte Mantel’, die toebehoord aan Pouwels
Dicxsz, en ten oosten de heerstraat, terwijl de Ziekhuismeesters gehouden
worden voor de voornoemde rente iedere week een mis op te dragen in de
kapel van het Leprppshuis voor de ziel van wijlen Claes Carbon en Margriet
zijn huisvrouw, en deze erfrenten komen voort ter zake van de erfpenning en
de koop van het voornoemde huis en erf.
Marge
z.d.
Afgelost door Ghiesbrecht Diericks.183
TMD26 Huis Het Schaak, Westzijde Hoogstraat.184
[Regest 121] Adriaen die Milde Claesz en Gijsbrecht Dircxsz, schepenen in
Den Haag, oorkonden dat Dirck Roucxsz Stoeltgen verklaarde schuldig te zijn
aan de ziekhuismeesters van Den Haag een rente van 2 pond Hollands per jaar,
te betalen Heilige Kerstdag, verzekerd op zijn huis en erf, staande aan de
Vismarkt achter het Heilige Kruis, belend volgens de schepenbrief d.d. 13-121514 (regest 100), die hierdoor is getransfixeerd. Wygger Claesz stelt zich borg
en verzekerd dat er geen andere hypotheek op dit huis staan.185
Zie regest 100.
TMD564 huis In Holland, Oostzijde Vismarkt.186
[Regest 122] Het Hof van Holland oorkondt dat Joost Gherijt Vossz, wonende
te naaldwijk, verklaarde te hebben verkocht aan Mr.Tilman Woutersz van
dulkom, meester van de rekeningen in Holland, een losrente van 4 pond groot
Vlaams per jaar, verzekerd en betaald volgens de akte d.d.16-4-1517.187
Zie regest 103.
[Regest 123] Willem Jansz en Maerten Adriaensz, schepenen van Den Haag,
oorkonden dat Pieter Osijersz verklaarde om Gods wil voor hem en zijn erven
te hebben geschonken aan de zieken in Den Haag een rente van 1 pond
Hollands per jaar, te betalen Sint Lambrechtsdag, verzekerd op 2 morgen land,
gelegen aan de Leyweg, belend ten westen de Leyweg, ten oosten Claes
Diricxsz, ten noorden Adriaen Osijers, en ten zuiden Pieter Osijersz.
Marge
z.d.
Pouwels Claesz tot Monster.188
[Regest 124] Adriaen Gerijtsz Paert en Huijch Arensz, schepenen van Den
Haag, oorkonden dat Adriaen Jacopsz, Philips Marcelisz, Pieter Pietersz en
Wijs Jacopsz, gasthuismeesters van het Sint Nicolaasgasthuis binnen Den
Haag, verklaarden te hebben verkocht aan de Ziekhuismeesters binnen Den
Haag een losrente van 1 pond groot Vlaams, te betalen 23 mei, verzekerd op
het voornoemde gasthuis op de Vismarkt van Den Haag.189
[Regest 125] Adriaen Gerytsz Paert en Huych Aertsz, schepenen van Den
Haag, oorkonden dat Dirick Matheusz verklaarde te hebben verkocht aan de
Ziekhuismeesters van Den Haag een rente, door welke akte deze akte is
getransfigeerd, en wanneer de Ziekhuismeesters worden aangesproken ter zake
van kosten, staande op de riettuin voor de datum van de koop gemaakt, dan
verzekert Dirick Matheusz hun dit te mogen verhalen op al zijn goederen.190
Zie regest 115.
[Regest 126] Adriaen Gerijtsz Paert en Kors Pietersz van den Beeck,
schepenen van Den Haag, oorkonden dat Jan Jansz verklaarde te hebben
verkocht aan Laurijs Lambrechtsz een losrente van 1 pond Hollands, te betalen
op 14 juni, verzekerd op zijn huis en erf aan de westzijde van het Spui, belend
ten zuiden Heyn Oudt timmerman, ten noorden Cornelis Diricxsz, ten westen
Jan Bruijnsz, en ten oosten het Spui of de vaart, met nadere bepalingen.
Zie regest 129.
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Marge

2-7-1527

10-9-1528

23-2-1529

22-10-1529

1560

Dirck Hubertsz, die nog een rente van 6 stuivers,
te verschijnen 22 februari, moet betalen.191
TMD??? Westzijde Spui. Ik kan dit perceel niet nader lokaliseren, ook niet
m.b.v. het HB1512. Dirck Hubertsz ontbreekt in het HB1562.
[Regest 127] Gerijt Bruijnsz en Kors Pietersz van den Beeck, schepenen van
Den Haag, oorkonden dat Alijt Gerijtsdr, met haar gekoren voogd in deze,
verklaarde te hebben verkocht aan Lourys Lambrechtsz een rente van 2 pond
Hollands per jaar, te betalen 2 juli, verzekerd op haar huis en er aan de
westzijde van het Spui, belend ten zuiden Jan Pietersz, ten noorden en westen
Gerijt Jansz, en ten oosten het Spui of de vaart, met nadere bepalingen.
Marge
1561
Adriaen de Zwart baljuws dienaar.192
TMD1065 Westzijde Spui. Adriaen Heynricksz, baljuws dienaar, betaalde in
1562 de hofhuur voor dit perceel.193
[Regest 128] Adriaen Gerytsz Paert en Adriaen de Milse Claesz, schepenen
van Den Haag, oorkonden dat Kors Pietersz van den Beeck verklaarde te
hebben getransporteerd en verkocht aan Lourijs Lambrechtsz 4 hond land ten
zuiden van Den Haag, verklaard in de brief waardoor deze is gestoken.194
NB Ik kan die andere brief niet terug vinden.
[Regest 129] Adriaen Gerijtsz Paert en Kors Pietersz van den Beeck,
schepenen van Den Haag, oorkonden dat Jan Jansz, timmerman, wonende op
het Spui, verklaarde te hebben verkocht aan Lourijs Lambrechtsz, wonende op
het Zieken, een losrente van 6 stuivers per jaar, te betalen 22 februari,
verzekerd op zijn huis en erf, staande aan de westzijde van het Spui, belend ten
westen Jan Bruynsz, ten zuiden Heyn Oudt, timmerman, ten noorden Cornelis
Cruijff, en ten oosten de heerstraat of het Spui, met nadere bepalingen.
Zie regest 126.
Marge
1560
Dirck Huubertsz, die nog een rente van 15
stuivers, te verschijnen 14 juni, moet betalen.195
TMD??? Westzijde Spui. Ik kan dit perceel niet nader lokaliseren, ook niet
m.b.v. het HB1512. Dirck Hubertsz ontbreekt in het HB1562.
[Regest 130] Adriaen Gerytsz Paert en Korstijn Pietersz van der Beeck,
schepenen van Den Haag, oorkonden dat Jan Willem Jansz, rpocureur van het
Hof van Holland, met Anna Diricxdr, zijn huisvrouw, verklaarden op de stad
delft een vordring te hebben van 4 pond groot Vlaams per jaar, waarvan zij 1
pond hebben geërfd van Evertgen Pouwelsdr, weduwe van Mr.Jan Stalpaert, en
de andere 3 pond van Jan Pouwels en Cornelis Deym elk 1 pond [dit klopt niet!
RAvdSp], dat hij door koop verkregen heeft krachtens een akte, inhoudende de
som van 10 pond 10 schelling groot Vlaams, die voornoemde Evertgen te
vorderen had op de stad Delft en die nu zijn overgegaan aan Dirick Deym
Janszs kinderen,gekomen van Adriaen Adriaendsdr van der Wyele, en welke
akte nu berust onder Dirick Deym, terwijl van deze rente een helft wordt
betaald op Sint Jansmis Midzomer en de ander helft op Kerstmis. Voort
verklaarden de comparanten tot hun zieleheil te transporteren de vorderingen
aan de Lazarmeesters buiten Den Haag, aan de Arme Huiszitten in Den Haag,
aan het Heilig Sacrament en het Sint Nicolaasgasthuis ook in Den Haag, ui dit
4 pond groot Vlaams per jaar 2 pond groot te weten elk een ½ pond met
bepaling dat de rente moet voortdyuren, aldus beschikt in hun testament,
opgemaakt door notaris heer Anthonis, provisor van Delfland, Mr.Jan Pietersz
van Woerden, advocaat, en Claes Brugman, exploitier.196
Zie regesten ScG142 en SNG241.
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[Regest 131] Huych Aertsz en Kors Pietersz van den Beeck, schepenen van
Den Haag, oorkonden dat Tryntgen Doendr, weduwe van Henryck Matheeusz,
met haar gekoren voogd in deze verklaarde schuldig te zijn aan de
Ziekmeesters in Den Haag een rente van 15 stuivers per jaar, te betalen op 13
november, verzekerd op haar huis en erf staande op het Spui aan de oostzijde
van de vaart, belend ten oosten Jan Bruynsz, ten zuiden Kersten Pieter Denis,
ten noorden Lenaert de Zeuwe, en ten westen de Spuivaart, met voorwaarden.
Zie regest 108.
Marge
z.d.
Er staat op dit huis nog een rente van 20 stuivers,
verschijnende mede op 13 november.
z.d.
“Nu Schouten en nu Aernt Heynnen”
Op het huis van Werbout de schipper aan de
oostzijde van het Spui.197
TMD1118 Oostzijde Spui.198
[Regest 132] Kors Pietersz van den Beeck en Cornelis Jansz van Montphoert,
schepenen van Den Haag, oorkonden dat Cornelis Dircxsz vrklaarde te hebben
verkocht aan de Leprozen van Den Haag een tuin en erf gelegen in
Haagambacht tegenover de Leprozen met 22 halve stuivers daarop staande per
jaar, belend ten zuiden en noorden Doe Gilisz, ten oosten de kade, en ten
westen de vaart.199
[Regest 133] Kors Pietersz van den Beeck en Marten Adriaensz, schepenen van
Den Haag, oorkonden dat Gerijt van Loo, klerk van de Rekenkamer in Den
Haag, verklaarde verkocht en getransporteerd te hebben aan de
Ziekhuismeesters buiten Den Haag een rente als hij verkregen heeft krachtens
een rentebrief van 6½ pond per jaar, waardoor deze is getransfigeerd.
Zie regesten 15, 16, 47, 70 en 201.
Marge
z.d.
Tot Wassenaar.200
[Regest 134] Kors Pietersz van den Beeck en Marten Adriaensz, schepenen van
Den Haag, oorkonden dat Gerijt van Loo, klerk van de Rekenkamer in Den
Haag, verklaarde verkocht en getransporteerd te hebben aan de
Ziekhuismeesters buiten Den Haag een rente 2 pond Hollands per jaar, volgens
akte d.d. 20-4-1503, waardoor deze is getransfigeerd.201
Zie regest 65.
[Regest 135] Kors Pietersz van den Beeck en Marten Adriaensz, schepenen van
Den Haag, oorkonden dat Gerryt Maertensz, verklaarde verkocht te hebben aan
Han Claesz, Jacop Adriaensz en Lenaert Jansz zeker tuintje, liggende over de
Zieken van Den Haag, belend ten noorden en zuiden de Zieken voornoemd, ten
oosten Gerryt Maertensz zelf, en ten westen de ‘waert’. De voornoemde Gerryt
Maertensz verzkerde het tuintje vrij te waren met als onderpand zijn twee
huizen en tuinen liggende over de Zieken voornoemd.202
[Regest 136] Gijsbrecht Dircsz Camamker en Marten Adriaensz, schepenen
van Den Haag, oorkonden dat Gerijt Martensz verklaarde te hebben verkocht
aan de Leprozen in Den Haag een losrente van 2 pond Hollands per jaar, te
betalen Bamis, verzekerd op zijn 2 huizen en erven liggende tegenover de
Leprozen voornoemd, belend ten westen Jan Claesz, ten noorden de Leprozen
zelf, en ten oosten het land van Pouwels Diricxsz, en ten zuiden Mr.Cornelis
Claesz priester, met bepalingen.
Marge
20-11-1561 Gerrit Lambrechtsz en heer Jan Willemsz
Nota
1567
Jan Heymansz, heer van de Kethel.203
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9-10-1531

26-3-1532js

15-4-1532

7-10-1532

30-6-1533

2-6-1534

TMD1108 Oostzijde Spui??? Heer Jan Willemsz, priester, betaalde in 1562 de
hofhuur voor dit perceel. Gerrit Lambrechtsz komt daar in de buurt niet voor
bij Ter Meer Derval.204
[Regest 137] Kors Pietersz van den Beeck en Marten Adriaensz, schepenen van
Den Haag, oorkonden dat heden Barent Vim verklaarde dat hij legateerde als
een schenking aan de Zieken buiten Den Haag de helft van een rente van 2
pond 10 schelling groot Vlaams, zoals beschreven in het transport waardoor
deze akte is gestoken.
Zie regest 111.
Marge
z.d.
Afgelost en opnieuw belegd op Gillis Jansz in de
Poeldijk.205
[Regest 138] Kors Pietersz van den Beeck en Marten Adriaensz, schepenen van
Den Haag, oorkonden dat Jan Claesz bakker verklaarde te hebben verkocht en
getransporteerd aan de Leprozen van Den Haag een rente die hij heeft
verkregen uit kracht van een losrente akte van 4 pond Hollands per jaar, waar
doorheen deze akte is getransfigeerd.206
Zie regest 118.
[Regest 139] Marte Adriaensz en Nicasius Anthonisz van Florij, schepenen van
Den Haag, oorkonden dat Pieter Dircsz te Eikenduinen verklaarde te hebben
verkocht aan Jacop Gerijtsz een losrente van 6 Car.gld van 11 groot Vlaams het
stuk per jaar, te betalen 1 april, verzekerd op zijn woning en landen te
Eikenduinen, groot 21 morgen, belend ten oosten Pieter van den Bosch, ten
noorden des heren wildernis, ten zuiden de Rijnweg, en ten westen de woning
van Lambrecht Heynensz, met Jan Aemsz stelt als zekerheid voor de betaling
zijn woning en landen te Eikenduinen.207
Dit is Daal en Berg.
[Regest 140] Schepenen in het ambacht van Monster oorkodnen dat heden
Andries gerijtsz Stulijnck, poorter van Delft, verklaarde te hebben verkocht aan
de Leprozen van Den Haag een losrente van 1 pond groot Vlaams per jaar, te
betalen 1 oktober, verzekerd op de helft van 20 morgen land, genaamd ‘De
Achtien Morgen’, gelegen in het ambacht van Monster, gemeen met het
convent van Koningsveld tot Delft, belend ten oosten Jan van der Leck, en ten
zuiden, noorden en westen heer Henrijck van Naeldwijck, ridder, en nu pachter
Vries Cornelisz tot Honselersdijk voor 5 pond 10 stuivers groot Vlaams per
jaar. Jacob Grebbrechtsz, goudsmid en buurman van Den Haag gstelt zich
borg.
Marge
1541
Afgeloste en opnieuw belegd op 18 hond eigen
land toebehorende Wyllem Pyetersz tot
Eikenduinen en diens broer Sent Pietersz.208
[Regest 141] Kors Pietersz van den Beeck en Marten Adriaensz, schepenen van
Den Haag, oorkonden dat Pieter Gerijtsz verklaarde te hebben verkocht aan
Jacob Jansz, wantsnijder, een losrente van 4 pond Hollands per jaar, te betalen
27 juni, verzekerd op 8 hond land gelegen in Escamp in het Westambacht van
Den Haag, belend ten zuiden Jacob Jansz op de Beeck, ten westen Andries
Pietersz, ten noorden Claes Dircsz, en ten oosten Yde Thonis erfgenaam,
terwijl er voor deze datum geen rente op het land staat, met bepalingen.209
Zie regest 143.
[Regest 142] Nicasius Anthonisz van Florij en Maerten Adriaensz, schepenen
van Den Haag, oorkonden dat Jan Claesz, Lenert Jansz en Jan Adriaensz
tezamen hebben verkocht aan de Leproosmeesters buiten Den Haag een tuintje

Pagina 31 van 56 pagina’s
Dit document is afkomstig van www.hogenda.nl

Klik hier voor het totale register van Hogenda bronnen.

Regesten Heilige Geest

22-7-1534

28-12-1534

8-5-1535

16-1-1536

met erf en geboomte, staande op de kade zover als het voornoemde tuintje zich
uitstrekt, belend ten noorden en zuiden de voornoemde Leproosmeesters, tn
westen de vaart, en ten oosten de voornoemde kade.210
[Regest 143] Kors Pietersz van den Beecvk en Marten Adriaensz, schepenen
van Den Haag, oorkonden dat Jacop Jansz, wantsnijder, verklaarde te hebben
verkocht en getransporteerd aan de leprozen van Den Haag een rente volgens
de hierdoor getransfigeerde akte d.d.10-6-1533. Wanneer de betaling van de
rente in gebreke blijft en de hypotheek niet voldoende is, dan belooft Jacop
Jansz rente te betalen verbonden aan 6 morgen land, gelegen in Haagambacht
Bezuidenhout, belend ten westen het convent van Sint Agnieten, ten zuiden de
Scheiding, ten oosten de Prediaren van Den Haag, en ten noorden Mr.Anthonis
van den Bronchorst.211
Zie regest 141.
[Regest 144] Kornelis Pietersz van den Beeck en Huych Aertsz, schepenen van
Den Haag, oorkonden dat Gerrit Cornelisz verklaarde te hebben verkocht aan
de Leprozen een losrente van 2 pond Hollands per jaar, te betalen
Allerheiligendag, verzekerd op zijn huis en erf aan de oostzijde van de
Volderslaan, belend ten zuiden Jan Deym, ten noorden Alijt Aernt Ewoutszs
weduwe, ten oosten Jan van Leuwen, en ten westzijde de heerstraat of gracht,
met bepalingen.212
TMD935 of TMD940 of TMD945 Oostzijde Voldersgracht (v/h Volderslaan).
Zie voor de onderbouwing van deze lokaliseringen verder op bij regest 166.
[Regest 145] Kors Pietersz van den Beeck en Marten Adriaensz, schepenen van
Den Haag, oorkonden dat Gerijt Korstensz, wonende in “Sinte Martijns thoern
op de trappen”, verklaarde te hebben verkocht aan de Leprozen van Den Haag
een losrente van 9 pond Hollands per jaar, te betalen Meidag, verzekerd op zijn
huis en erf waar hij nu woont, staande aan de zuidzijde van de Plaats, belend
ten oosten Zeger de snijder, ten westen Jan Adriaensz “In Gorchum”, ten
zuiden Claes van Dam, en ten noorden de heerstraat of de Plaats, en verder nog
op 5 hond land met 6 huizen, liggende tegenover Sint Anthonisbrug, de 5 hond
belend ten zuiden Gerijt Steffenz tot Haarlem, ten westen de molensloot, ten
noorden de Raamsloot, en ten oosten de heerstraat; de 6 huizen belend ten
zuiden Gerijt cleijn Jansz, ten noorden Claes Diricsz, en ten oosten de
heerstraat [de westbelending ontbreekt], met bepalingen.
Marge
1561
Marie Vossen.213
TMD1155 Huis In Gorchum, Zuidzijde Plaats.214 Blijkbaar zijn er twee
percelen samengevoegd.
5 hond resp. 6 huizen: TMD??? Westzijde Wagenstraat, verder kom ik niet met
de lokalisering.
[Regest 146] Marten Adriaensz en Hillebrant Aelbrechtsz, schepenen van Den
Haag, oorkonden dat Ysbrant Jacobsz verklaarde te hebben verkocht aan de
Leprozen van Den Haag een rentevan 6 Car.gld. per jaar, te betalen Sint
Thomasdag Apostel, verzekerd op zijn woning en landen liggende in het
Westambacht van Den Haag, groot omtrent 10 morgen, belend ten westen Jan
Aemsz, ten noorden en oosten Vincent Pietersz, en ten zuiden de Houtweg;
Vincent Pietersz stelt zich borg met zijn woning en land, ook gelegen in het
Westambacht, belend ten zuiden Ysbrant Jacobsz en Jan Aemsz, ten westen
Jacob Cornelisz Cammaker, ten noorden Claes Pietersz, en ten oosten Pieter
Pietersz, met belofte van vrijwaring.
Zie regesten 157 en 200.
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Marge

7-1-1537js

24-1-1538js

30-1-1538

18-12-1539

z.d.
z.d.
14-7-1570

Lourys Rosenburch Dircxsz
Op het perceel staat nog een rente van 12 Car.gld.
Afgelost. Ontvangen geld belegd op de Staten
van Holland.215
Twee boerderijen in het Westambacht, waarschijnlijk Rozenburg en Berg en
Daal.
[Regest 147] Korstyn Pietersz van den Beeck en Coenraet Vredericsz
lijndraaier, schepenen van Den Haag, oorkonden dat Philips Cornelisz van
Eikenduinen verklaarde te hebben verkocht aan de Leprozen buiten Den Haag
een losrente van 6 Car.gld. per jaar, te betalen Pontiani, verzekerd op zijn
woning en landen, groot omtrent 10 morgen, liggende buiten Den Haag, belend
ten zuiden en noorden Jacob Jansz, ten westen De Getijden in Den Haag, en ten
oosten de heerweg, waarop niet meer staat dan 16 pond Hollands per jaar;
Jacob Jansz wantsnijder stelt zich borg met zijn huis en erf staande op de hoek
van de Jan Hendrikstraat, belend ten zuiden jonkvrouwe Beatris van
Steenhoven, ten westen Mr.Sebastiaen Schouten, en ten noorden en oosten de
heerstraat, met bepalingen.216
De boerderij kan ik niet nader lokaliseren. Westzijde Leyweg of Moerweg?
Waar ik geen boerderijen ken?
TMD536 Zuidzijde Westeinde.217
[Regest 148] Kors Pietersz van den Beeck en Jacob Grebbertsz, goudsmid,
schepenen van Den Haag, oorkonden dat Jan Forier verklaarde te hebben
verjocht en getransporteerd aan de Leproosmeesters buiten Den Haag een rente
van 9 Rijns gulden per jaar, zoals hij die al eerder had verkocht aan wijlen
Willem Jacobsz, met alle rechten als die aan Willem Jacobsz toekwamen, voor
welke hoofdsom, beschreven in de rentebrief d.d 17-1-1521, waardoor deze
brief is getransfigeerd, de voornoemde Jan Forier bekende voldaan te zijn en de
rente uit handen van Marijtgen de Milde, weduwe heeft gelost.218
Zie regest 119.
[Regest 149] Kors Pietersz van den Beeck en Jacob Grebberts goudsmid,
schepenen van Den Haag, oorkonden dat Jan Soet Hubrechtsz snijder,
verklaarde te hebben verkocht aan de Leproosmeesters buiten Den Haag een
losrente van 3 pond Hollands per jaar, te betalen OLV Lichtmis, verzekerd op
zijn huis staande aan de oostzijde van het Spui op de hoek van De Poten,
belend ten noorden en westen de heerstraten, ten zuiden Willeboert Jansz, en
ten oosten Cornelis van Aken, met bepalingen.
Marge
1561
Guilame de harpslager
1567
Evert Pietersz glasmaker.219
TMD1071
Huis het Bosboompje, Oostzijde Spui.220
[Regest 150] Nicasius Anthonisz van Flory en Huych Adriaensz van der Velde,
schepenen van Den Haag, oorkonden dat Jan Jacobsz mandemaker verklaarde
te hebben verkocht aan de leproosmeesters buiten Den Haag een losrente van
15 stuivers per jaar, te betalen Kerstavond, verzekerd op zijn huis en erf,
staande in het Achterom, belend ten oosten Henryck de Waecker, ten zuiden en
westen Gerryt van Rennoy auditeur van de Kamer van de Rekeningen, en ten
noorden de heerstraat.
Bovenaan
z.d.
Jan Jansz snijders huis.221
TMD769 Zuidzijde Achterom???222 Met aarzeling. Lokalisering op grond van
een Jan Jansz de Graef, kleermaker, die in 1567 dit perceel bezat. Zijn
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22-1-1540js

26-6-1541

18-2-1542

23-31545js

westbelender was Heynrick Hermansz waecker, en dat is in tegenstelling met
de informatie in de akte, waar Heynrick de oostbelender is.
[Regest 151] Nicasius Anthonisz van Flory en Huych Adriaensz van der Velde,
schepenen van Den Haag, oorkonden dat Vincent Pietersz van Rijn verklaarde
te hebben verkocht aan de Leprozenmeesters buiten Den Haag een rente van 6
car.gld. per jaar, te betalen 20 januari, verzekerd op zijn woning en landen
waar hij nu woont, omtrent 20 morgen groot, belend ten oosten Claes Matheusz
en Pieter Pietersz, ten zuiden Ysbrant Jacobsz en Jan Aemsz, ten westen Jan
Adriaensz en Jan Oetziersz weduwe, en ten noorden Jorys Pietersz en Pancraes
Heynricksz; en voort verzekerd op 13 hond eigen land, gelegen in Escamp aan
de oostzijde van de Leyweg, belend ten noorden Adriaen Oetzyersz, ten oosten
Pietr Diricxsz, ten zuiden de Heilige Geest van Den Haag, en ten westen mijn
vrouwe van Loosduinen.
Marge
12-10-1570 Afgelost
Bovenaan
z.d.
Een rente van 6 Car.gld. op de woning van
Mr.Jacob Bol afkomstig van Cent Kellenaer
Pietersz.223
Is dit Berg en Daal?
[Regest 151] Cornelis Vredericxsz en Mr.Aernt Huygesz, schepenen van Den
Haag, oorkonden dat Willem Pietersz, wonende tot Eikenduinen, verklaarde te
hebben verkocht aan de Leproosmeesters buiten Den Haag een losrente van 6
car.gld. per jaar, te betalen 29 juni, verzekerd op 8 hond land in Escamp aan de
westzijde van de Moerweg, belend ten oosten Dirick Florysz, ten zuiden
Willem Daniëlsz, ten westen de Middelwatering, en ten noorden Jan Thonisz;
zijn broer Vincent Pietersz, ook wonende tot Eikenduinen, stelt zich borg met
zijn woning en landen, waar hij nu woont, in Eikenduinen, belend ten zuiden
Ysbrandt Jacobsz en Jan Aemsz, ten westen de weduwe van Jan Cammaecker,
en de weduwe van Pieter Odziersz, ten noorden Pacraes Heynricxsz en Jan
Huygesz de bakker, en ten oosten Claes Maertsz en Pieter Pietersz.
Marge
28-5-1571
Afgelost door Job Pietersz.224
Ik kan de boerderij van Vincent Pietersz van Rijn, ook genoemd Vincent
Pietersz Kellenaer, niet identificeren al vermoed ik dat het Berg en Daal is.
[Regest 153] Aernt Huygen en Michiel Loufsz, schepenen in Den Haag,
oorkonden dat Neel Pouwelsdr met haar zoon Quirijn Zimonsz als haar
gekoren voogd, verklaarde te hebben verkocht aan Adriaene Gerritsdr een rente
van 20 schelling per jaar.225
Zie regest 43.
[Regest 154] Schepenen van Monster oorkonden dat Dirick Thomasz
verklaarde te hebben verkocht aan de Leprozen op het Zieken binnen Den
Haag een losrente van 6 car.gld. per jaar, te betalen 23 maart, verzekerd op 4
morgen eigen land, gelegen in Monsterambacht bij zijn woning, belend ten
oosten Arent van de Campe, ten westen Jan Pietersz, ten zuiden de banweg, en
ten noorden de Rijnweg; en nog verzekerd op zijn huis, barg en geboomte,
waar hij nu in woont, staande in Monsterambacht bij Loosduinen, belend ten
oosten Anthonis Heynricxsz alias Anthonis Buys, en ten westen de
Oerbaerlaen. Jorijs Martsz stelt zich borg met 5½ morgen land in
Monsterambacht bij de hofstede van Poelsant, belend ten oosten de Zwartedijk,
ten zuiden de weduwe van Jan van Naeltwyck, ten westen de voornoemde
hofstede met de begijnen van Delft, en ten noorden het kapittel tot Naaldwijk
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1-2-1546

22-9-1546

29-12-1546

met de voornoemde begijnen. Verder stellen zich borg Giellis Pietersz, Jan
Claesz Verhouff en Jan Thomas met hun goederen.
Marge
1595
Pieter Pietersz Couck.226
[Regest 155] Philips Louwerisz, schout van Rijswijk, Philips Diercksz en
Louweris Heynrycksz, gezworenen in het ambacht van Rijswijk, oorkonden dat
Jan Harparsz, wonende tot Rijswijk, verklaarde te hebben verkocht aan de
Leproosmeesters van Den Haag een losrente van 9 car.gld. per jaar, te betalen
OLV Lichtmis, verzekerd op zijn huis, schuur en berg. Tegelijk stellen zich
borg Claes Jan Colmsz, en Neeltgen Harpersdr, weduwe van Claes schouten
met haar gekoren voogd Adriaen Claesz, van wie Claes Jan Colmsz de rente
verzekerde op zijn woning, omtent 4½ morgen land liggende in het ambacht
van Rijswijk, belend ten oosten de oude Haagseweg met de oude haagsevaart,
ten westen Gerryt van der Loo en het klooster tot Sint Agnieten tot Delft, ten
zuiden de Bredeweg, noordwaarts strekkende tot de Ziekenkade; terwijl
Neeltgen Harparsdr als onderpand stelt 2 morgen land in het voorschreven
ambacht, belend ten oosten Adriaen Claesz gekomen van Haarlem, ten westen
kapelrieland van Steenvoorden, ten zuiden de weduwe en erfgenamen van
Frans van de Wyle alias Stalpart, noordwaarts strekkende tot de Hoeve, met
belofte van vrijwaring.
Marge
1590
Maritgen Jans weduwe Christoffel Cornelisz.227
[Regest 156] Kors Pietersz van den Beeck en Michiel Louffs, schepenen van
Den Haag, oorkonden dat Bouwen Meesz, wonende tot Rijswijk, verklaarde te
hebben verkocht aan Jacob Gherytsz, vader van de Leprozen van Den Haag
een losrente van 1 pond Hollands, te betalen op 9 september, verzekerd op zijn
huis en erf aan de oostzijde van de Delftseweg, genaamd ‘Kouwenhoven’,
belend ten noorden Willeboert de bleker, ten zuiden een stukje land gebruikt
door Gerryt Noellen, ten oosten Gherryt Haddemansz, en ten westen de
heerweg, met bepalingen.
Dorso
19-6-1562
Verklaring van Claes Andriesz en Frans
Heynricxsz, executeurs-testamentair van wijlen
Jacob Gerritsz, vader van de Leprozen buiten Den
Haag, eensdeels als betaling van 6 pond groot
Vlaams aan dezelfde Leprozen, besproken
volgens zijn testament d.d. 30-9-1560, at zij
hebben gegeven aan dezelfde leprozen een
rentebrief van 1 pond groot Hollands per jaar,
sprekende op Bouwen Meesz
Marge
10-9-1570
Afgelost door Segelyn van Dam.228
TMD867 Huis Kouwenhoven, oostzijde Wagenstraat (v/h Delftseweg).229
Vermeldenswaardig is nog dat twee belenders ook bij het Spui buren waren.
Zie TMD1045 Westzijde Spui, waarvoor Gerrit Noelen in 1562 de hofhuur
betaalde, en TMD 1044 Westzijde Spui, waarvoor Elisabeth Gerritsdr, weduwe
van Gerrit Haddeman, in 1562 de hofhuur betaalde.230
[Regest 157] Kors Pietersz van den Beeck en Mr.Aerendt Huyghensz,
schepenen van Den Haag, oorkonden dat Ysbrandt Jacobsz, wonende tot
Eikenduinen, verklaarde te hebbn verkocht aan de Leproosmeesters van Den
Haag een losrente van 12 car.gld. per jaar, te betalen Sint Thomasdag,
verzekerd op 18 morgen land, waarop een huis, berg, schuur en geboomte en
een poterije, waar de voorschreven Ysbrant nu op woont, belend ten noorden
Vincent Pieterz, ten oosten Jorys Gerytsz, ten zuiden mijn vrouwe van
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3-2-1547js

26-8-1548

Loosduinen, en ten westen Adriaen Matheusz en Jan Aemsz; voort nog op 5
morgen land gelegen aan de oostzijde van de Leyweg, belend ten westen de
Leyweg, ten zuiden het Oude Gasthuis tot Delft, ten oosten de Heilige Geest in
Den Haag, en ten noorden mijn vrouwe van Loosduinen. Jan Thonisz en
Adriaen Matheusz, beide wonende tot Eikenduinen, stellen zich borg elk voor
de helft van de jaarlijkse rente. Jan Thonisz verzekerd dit op 2½ morgen land
in Escamp, belend ten westen Frans Mijnheer tot delft, ten noorden de
erfgenamen van Mr.Dirck Verbeest. Ten oosten Willem Danielz, en ten zuiden
Jan Thonisz zelf. Adriaen Matheusz stelt als zekerheid 14 morgen land met een
woning daarop staande, waar hij nu in woont, belend ten noorden Jan Aemsz,
ten oosten de voorschreven Ysbrandt, ten zuiden mijn vrouwe van Loosduinen,
en ten westen de voorschreven Jan Aemsz.
Zie regest 146 en 200.
Marge
1561
Louris Rosenburch Dirixsz met nog een rente van
6 car.gld.
12-10-1570 Afgelost door Mr.Jacob Boll.231
Twee boerderijen in het Westambacht, waarschijnlijk Rozenburg en Berg en
Daal.
[Regest 158] Kors Pietersz van der Beeck en Mr.Aerndt Huygensz, schepenen
van Den Haag, oorkonden dat Ghysbrecht Pietersz, wonende tot Westerbeek in
het Westambacht van Den Haag, verklaarde te hebben verkocht aan de
Leproosmeesters van Den Haag een losrente van 9 Car.gld., te betalen
Lichtmis, verzekerd op zijn woning, huis, berg en geboomte, groot omtrent 20
morgen land, liggende in de voorschreven ambacht, belend ten zuiden het
convent van Sint Barbara genaamd het Arme zusterhuis in Den Haag, en Jan
Thonisz, ten westen de voorschreven Jan Thonisz, Pouwels Jacobsz Bol en
Mr.Frans Boot, ten noorden het convent van der Lee, en ten oosten de beek en
Adam Claesz met de Moerweg; verder nog op een stuk land liggende ten
westen van de Moerweg, belend ten zuiden Pieter Gerytsz Coninck en Pieter
Willemsz, ten westen Pouwels Jacopsz Bol, ten noorden het klooster van der
Lee, en ten oosten de voorschreven Moerweg. Pieter Gerytsz Coninck en Jorys
Gerytsz, wonende in Eikenduinen, stelle zich borg, Pieter Gerytsz Coninck met
4½ morgen land, liggende aan de Moeweg bij Westerbeek, belend ten zuiden
de Heilige Geest van Den Haag, ten westen Jan Thoenisz en Willem Danielsz,
ten noorden de kinderen van Jacop Coppier, en ten oosten de banweg; en
verder nog op 3½ morgen land, liggende in De Miente, belend ten oosten Joest
Jansz, ten zuiden en westen het Arme zusterhuis van Den Haag, en ten noorden
Pieter Gerytsz. Voornoemde Jorys Gerytsz stelt tot onderpand 16 hond land in
Escamp, belend ten noorden de Heilige Geest van Den Haag, ten oosten de
kerk van Eikenduinen, ten zuiden Aem Jansz, en ten westen het Oude Gasthuis
van Delft; en verder nog op 3 morgen land gelegen in Escamp, belend ten
zuiden Cent Pietersz Kellenaer, ten westen de Leyweg, ten noorden Katryn
Adriana Ziersdr, en ten oosten Marytgen Claes Maertszs weduwe, onder
vrijwaring door Ghysbrecht Pietersz
Marge
1590
De weduwe van Jan Apersz tot Delft,232
Dit betreft Oostbroek.
[Regest 159] Kornelis Pietersz van der Beeck en Mr.Michiel Claesz, schepenen
van Den Haag, oorkonden dat Augustijn Jacobsz Stalpaert van der Wyele
verklaarde te hebben verkocht aan de Leproosmeesters van Den Haag een
losrent van 12 car.gld. per jaar, te betalen 24 augustus, verzekerd op zijn huis
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14-10-1549

17-6-1550

12-6-1551

en erf waar hij nu woont aan de oostzijde van het Noordeinde, belend ten
noorden Loys ‘In de Halve Maan’, ten oosten de weduwe van Claes Coebel,
ten zuiden Mr.Cornelis van Weldam, en ten westen de heerstraat.233
TMD130 Oostzijde Noordeinde.234
[Regest 160] Jan willemsz van Dorp en Anthonis Nicasiusz van Flory,
schepenen van Den Haag, oorkonden dat Dirck Claesz, wonende tot
Eikenduinen, verklaarde te hebben verkocht aan de Leproosmeesters in Den
Haag een jaarlijkse losrente van 1 pond groot Vlaams, te betalen Bamis,
verzekerd op zijn woning en land in Eikenduinen groot omtrent 28 morgen,
belend ten westen de weduwe en erfgenamen van Claes Jacobsz Starck, ten
noorden de banwatering, ten zuiden en oosten de Heilige Geest in Den Haag;
verder verzekerd op de bergweide in Eikenduinen, belend ten westen Pieter
Dircxsz, ten noorden de wildernis, ten oosten de weduwe en erfgenamen voorn.
en Aernt Ysaacxsz, en ten zuiden de banwatering; en verder stelt zich als borg
Gillis Pietersz, wonende tot Monster, met 3 morgen land in Haagambacht,
belend ten oosten de Leyweg, ten zuiden Thonis Pietersz, ten noorden Bouwen
Jans, en ten westen het Sacramentsgasthuis.
Marge
1569
Afgelost.235
Dit betreft Hanenburg.
[Regest 161] Cornelis Willemsz van Rijn, schout in het ambacht van
Voorschoten, oorkondt dat voor hem en 2 geburen Jacop Meeusz verklaarde te
hebben verkocht aan Ariaen Claesz, buurman tot Rijswijk, een losrente van 9
gouden Car.gld. per jaar, te betalen Sint Odulf, verzekerd op omtrent 2 morgen
land gelegen in het ambacht van Voorschoten, belend ten zuiden en westen de
Regulieren tot Leiderdorp, en ten noorden en oosten mijn vrouwe van
Leeuwenhorst; en nog op omtrent 7 hond land, gelegen in het ambacht van
Voorschoten, belend ten oosten de Rijn, ten zuiden mijn vrouwe van
Leeuwenhorst, ten westen de Rijndijk, en ten noorden de Wassenaar Watering.
Symon Willem op Sonnevelt stelt zich borg. Arent Claesz en Dirick Cornelisz,
koster en gezworen klerk tot Voorschoten, waren de getuigen.
Zie regest 184.
Marge
1560
Jan Dircxsz, Henrick Hermansz, Claes Andriesz
en Cornelis Messing, Leproosmeesters kochten
deze rente.
21-12-1560 Afgelost en opnieuw belegd op Floris Huygensz
tot Voorschoten
z.d.
Een losrente van 9 Car.gld., deels afgelost.
Resteert 6 gulden per jaar sprekende op Jacob
Meeusz tot Voorschoten.236
[Regest 162] Pieter Jacobsz, schout, met Joost Willemsz en Adriaen Dircxsz,
buren van Esselijkerwoude of Heer Jacobswoude, oorkonden dat Thoenis
Henricxsz, Cornelis Thoenisz en Pieter Thoenisz verklaarden zich borg te
stellen voor de losrente van 6 pond van 40 groot Vlaams per jaar, te betalen op
Sint Odulf, volgens de acde d.d. 12-6-1551, waardoor deze akte is gestoken,
terwijl de voornoemde Thoenis Henricxsz en Cornelis Thoenisz de rente
verzekerden op hun woning, berg, potinge en land, groot omtrent 2 morgen en
gelegen in de ban van Heer Jacobs- of Esselikerwoude, belend ten noorden
Philips Thoenisz, ten zuiden Thaemsz Willemsz, ten westen de heerweg, en ten
osten de voornoemde thaems Willemsz en Gerrit Pietersz. De voornoemde
Pieter Thoenisz stelde tot onderpand zijn woning, berg, bepoting en land,
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12-6-1551

8-7-1551

1-3-1552

8-7-1552

28-7-1552

gelegen in de voorschreven ban, belend ten zuiden Jan Clementsz, te noorden
Thaems Willemsz, ten westen de heerweg, en ten oosten ‘de oude eussen’.237
Zie regesten 163 en 195.
[Regest 163] Kors Dircxsz, schout, Pieter Gysbrechtsz en Adriaen Aertsz,
buurlieden tot Rijnsaterwoude, oorkonden dat Claes Theunisz verklaarde
schuldig te zijn aan Annetgen Harmansxdr, weduwe van Cornlis Jacobs
Beyersz te Den Haag, een losrente van 6 pond van 40 groot Vlaams per jaar, te
betalen Sint Odulf, verzekerd op zijn woning, berg, geboomte en land, groot
omtrent 5½ morgen, gelegen in de voorschreven ban van Rijnsaterwoude,
belend ten oosten de heerweg, ten noorden Pieter Jansz, ten zuiden Gerrit
Pietersz, en ten westen de voorschreven Pieter Jansz.
Marge
22-9-1571
Afgelost in handen van Pieter Kinderen, Willem
Pietersz van de Wan en Baernt Jansz.238
Zie regesten 162 en 195.
[Regest 164] Anthonius Nicasiusz en Cornelis Symonsz, schepenen van Den
Haag, oorkonden dat zij hebben toegepacht aan de Leprozen van Den Haag een
rente van 5 schelling 6 penning Hollands per jaar, te betalen Sint Catharina,
terwijl zij deze rente verzeekren op het huis van Harman Adriaensz,
biervoerder op het Spui, belend ten zuiden …, ten noorden Jan de wever, ten
westen de tuin van Mr. …, en ten oosten de heerstraat met het Spui.239
[Regest 165] Geerloff van Vlyet, schout, Pieter Jansz Hyl en Pouwels
Adriaensz, gezworenen in het ambacht van Rijswijk, oorkonden dat Katrine
Diricxdr, weduwe Wouter Jansz, met Jan Fransz haar zwager en gekoren
voogd, beide wonende binnen Delft, verklaarde te hebben verkocht aan de
Leproosmeesters buiten Den Haag een losrente van 6 pond groot Vlaams per
jaar, te betalen 1 maart, verzekerd op de helft van haar woning met huis, berg
en omtrent 7½ morgen weiland daaraan in het ambacht van Rijswijk aan de
Nieuweweg, dat gehuurd is door Aem Schoel en van welke woning de andere
helft toebehoord aan haar broer Jan Dirick Harpersz, belend ten zuiden de
Vlietweg, ten westen Anssems Diricksz op de Hoochcamer, ten noorde de
afwatering, en ten oosten het Kapittel in Den Haag, met bepalingen.240
Zie regest 168.
[Regest 166] Anthonius Aerntsz en Anthonius Nicasiusz van Flory, schepenen
van Den Haag, oorkonden dat Gerit Cornelisz alias Gerytgen cleyn Jans,
verklaarde circa mei 1550 te hebben verkocht aan Maritgen de Milde, zzuster
in het Sint Elizabeths convent, een rente van 2 pond Hollands, te betalen 1 mei,
verzekerd op 2 kamers en erven staande op de Volderslaan, belend ten westen
de Volderslaan, ten zuiden Aeltgen Aernt Ewoutszs weduwe, ten oosten Gerrit
voornoemd, en ten noorden Inremondt Symonsdr, weduwe van Cornelis
Pynssen.241
TMD937 of TMD941-TMD942, of TMD946 Oostzijde Voldersgracht (v/h
Volderslaan). Gerit Cornelisz bezat deze vier percelen.242 Zie ook regest 144,
waar de lokalisering afhankelijk is van deze lokalisering.
[Regest 167] Anthonis Aerntz en Anthonis Nycasius van Flory, schepenen van
Den Haag, oorkonden dat Aelbrecht Pynssz verklaarde te hebben verkocht aan
de Leprozen in Den Haag een losrente van 9 Car.gld., ter waarde van 20
stuivers het stuk, per jaar, te betalen 28 juli, verzekerd op zijn huis en erf an de
Vijverberg alhier, belend ten westen het huis van de dochter van Engebrecht
Jorysz, ten oosten het huis van Jacob van Poelgeest, ten noorden de heerstraat
genaamd de Nieuwestraat, en ten zuiden de Vijverberg.
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15-10-1552

28-3-1554

3-5-1554

9-6-1554

Marge
12-3-1562js Afgelost.243
TMD1276 of TMD1277 Noordzijde Vijverberg. De weduwe van Engelbrecht
Jorisz werd door Ter Meer Derval geplaats op de percelen TMD1275 en
TMD1276. Het hier bedoelde perceel stond aar oostelijk van, vandaar mijn
lokalisering.244
[Regest 168] Anthonis Nicasiusz van Flory en Joost Jacopsz goudsmid,
schepenen van Den Haag, oorkonden dat Cornelis van Aicken verklaarde zich
borg te stellen voor Katryne Diricxdr, weduwe van Wouter Jansz, wonende in
Delft, voor een rente van 6 pond groot Vlaams, welke Katryne heeft verkocht
aan de Leprozen buiten Den Haag, welke borgstelling hij verzekerde op zijn
huis en erf aan de oostzijde van het Spui in Den Haag, belend ten noorden
Katryn van Gelder, belend ten oosten het Zusterhuis in de Poten, ten zuiden
heer Jorys Joostensz, priester, en ten westen de heerstraa. Katryne Diricxdr
belooft met haar gekoren voogd Adiaen Mathysz haar borg te vrijwaren.245
Zie regest 165.
TMD1073 Oostzijde Spui.246
[Regest 169] Willem van Cryep Pietersz en jacob Vermy Willemsz, schepenen
van Den Haag, oorkonden dat meester Jan den Ouwen, buurman van Den
Haag, verklaarde te hebben verkocht aan Jan Jansz Hemelaer, achtergelaten
weeskind van Jan Hemaeler zaliger, een rente van 12 Car.gld., van 40 groot het
stuk, per jaar, te betalen Beloken Pasen, verzekerd op:
- 10 hond land en zekere roeden gelegen bij westen Den Haag ten zuiden van
de Westmolens, belend ten oosten Willem Danyelesz, ten westen de Heilige
Geest in Den Haag, ten zuiden de watering, en ten noorden aan de heerweg;
- nog op 2½ morgen land met schuur, berg en huis daarop staande, gelegen in
de Molenstraat van Den Haag, belend ten oosten de nazaat van Willem
Goudt, ten westen Mathys de blekers broeder tot Haarlem en de weduwe
van Pieter Huybrechtsz, ten noorden de watering, en ten zuiden de
heerstraat;
- en op zijn twee huizen in de Hoogstraat, genaamd ‘De Keizer’, belend ten
noorden Barbar Muys in ‘De Zwaan’, ten zuiden Jacob van Dorp Willemsz
in ‘De Valk’, ten oosten de heerstraat, en ten westen het Sint
Nicolaasgasthuis.
Mr. Jan den Ouwen verklaarde voldaan te zijn door Jacob van Dorp Willemsz
en Cornelis van Heyden Pietersz, curatoren en voogden over het weeskind Jan
Jansz Hemelaer.
Zie regest 192.
Marge
z.d.
Nu Bastiaen Aelbrechtsz, getrouwd hebbende de
dochter van Mr.Jan den Ouwen.247
TMD268 Noordzijde Molenstraat.248
TMD38 Huis de Keizer Westzijde Hoogstraat.249
TMD39 Huis De Valk, Westzijde Hoogstraat.250
[Regest 170] Schepenen tot Monster oorkonden dat Jan Andriesz verklaarde te
hebben verkocht aan Claes Willemsz Leuwen een rente van 10 pond per jaar, te
betalen 1 mei, verzekerd op 3½ morgen eigen land in Monsterambacht, belend
ten oosten Cornelis Doesse, ten zuiden de Gantel, ten westen de Faly Bagijnen
tot Leiden, en ten noorden de voornoemde Cornelis Doessen met Huych
Arentsz.251
[Regest 171] Cornelis van Aeken en Pieter van Zoutelande, schepenen van Den
Haag, oorkonden dat zij met hun medeschepenen hebben toegepacht aan de
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Leprozen buiten Den Haag op het huis van Claes Jansz boekbinder, staande
aan de Plaats alhier, krachtens een ‘beken’ van 3-4-1554, een rente van 2 pond
14 schelling 6 penning Hollands per jaar, te betalen 1 september, gelijk de
andere rente die samenhangt met deze bovengenoemde rente ter oorzake van
drie jaren achterstallige rente van anno 1550-1553 van 4 pond 10 stuivers
Hollands, terwijl zij deze rente verzekerd hebben op het huis en erf van
voornoemde Claes, belend volgens de oude rentebrief ten oosten Aernt in de
apteek, ten zuiden Frans Diricxsz, ten westen Evert Jacobsz zadelmaker, en ten
noorden de heerstraat
Zie regest 68.
Marge
24-7-1569
Afgelost.252
TMD1153 Zuidzijde Plaats.253
[Regest 172] Cornelis van Aicken en Jacob Symonsz, schepenen van Den
Haag, oorkonden dat Johan Oom van Wijngaerden verklaarde schuldig te zijn
aan heer Pieter Houttuyn, priester en vicarius van OLC kapel op het Hof alhier
in Den Haag, als crediteur van wijlen Joost van de Werve, bij sententie van het
Hof van Holland als preferente crediteur verklaard in de nagelaten goederen
van de voornoemde Joost van den Werve, een losrente van 1 pond groot
Vlaams per jaar, te betalen 15 juni, verzekerd op zijn huis en erf, waar hij nu in
woont, staande in het Voorhout in Den Haag, belend ten oosten een steeg of
doorgang, verbindende het Voorhout en de Nieuwstraat, ten zuiden de
voorschreven Nieuwstraat, ten westen Adriaen Stalpert van der Wyele,
rekenmeester, en ten noorden het Voorhout.
Zie regest 198.
Marge
z.d.
‘Dese rente schijnt affgelost te zijn”.254
TMD1248 Zuidzijde Voorhout.255
[Regest 173] Schepenen van monster oorkonden dat Gielis Jansz, wonende in
Poeldijk in het ambacht van Monster, verklaarde te hebben verkocht aan de
Leproosmeesters van Den Haag een rente van 10 Car.gld. 10 stuivers per jaar,
te betalen 24 juni, verzekerd op 3 morgen land, gelegen in het ambacht van
Monster gemene voor en aarde met Jan Philipsz, belend ten zuiden de
Regulieren tot ’s-Gravenzande, ten westen de lange laan, ten noordenhet
klooster tot Loosduinen, en ten oosten de Wennetgesloet. Borgen waren Lenert
Willemsz en Gielis Pietersz, wonende in Poedlijk in het amabcht van Monster.
Marge
1567
Pancraes Heynricsz
z.d.
Joris Lenertsz.256
[Regest 174] Adriaen Engebrechtsz en Joris Artsz, schepenen in het ambacht
van het gerecht Wateringen, oorkonden dat Machtelt Jacopsdr, weduwe van
Jacop Diricxsz Ouderkerck, met haar gekoren voogd Pieter Diricxsz,
verklaarde schuldig te zijn aan de Zieke Leprozen buiten Den Haag de som van
32 Car.gld. aan verlopen rente, die de Leprozen jaarlijks moesten ontvangen
van haar huis en erf, waarvoor zij de voornoemde Zieken beloofde te betalen
de penning 16, te weten 2 Car.gld. per jaar te betalen op Meidag, te lossen met
een bedrag van 32 car.gld. in courant geld en wanneer zij de rente wil inlossen,
zal zij de Leprozen dit 3 maanden van te voren aankondigen, terwijl zij de
rente heeft verzekerd op haar huis en erf, staande in het voornoemde ambacht
van Wateringen, belend ten noorde de wei achter de kerk, ten zuiden de
heerweg, ten oosten Jacob Gerritsz met huis en erf, en ten westen Neelgen
Cornelis Joriszs weduwe met huis en erf. En tot meerder zekerheid hebben
Pieter Diricxsz en Cornelis Jansz, beide in het voornoemde ambacht wonende,
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zich borg gesteld als principaal onder vrijwaring van de borgen en met zegel
van Piter Geritsz van Hoeff, schout in het ambacht van Wateringen.
Zie regest 20.
Marge
z.d.
Op het huis en erf van Machtelt Jacobdsdr tot
Wateringen
z.d.
Er was al een rentebrief van 1 pond Hollands per
jaar die hierin ‘gesmolten ende gedoot es’.257
[Regest 175] Cornelis van Aicken en Pieter van Zoutelande, schepenen van
Den Haag, oorkonden dat Zybrant Cornelisz tinnegieter verklaarde te heben
verkocht aan heer Cornelis Deym, priester, een losrente van 1 pond groot per
jaar, sprekende op het Corpus van Den Haag.258
Zie regest 209.
[Regest 176] Burgemeesters, schepenen en raad, oud-raad, acht dekens en de
gemene nering van de stad Dordrecht, burgemeesters, schepenen, raad en alle
gemeente en inwoners van de steden Haarlem, Delft, Leiden, Amsterdam en
Gouda, oorkonden dat zij volgens het octrooi, hun verleend door de keizer d.d.
14-5-1555 wegens de grote dagelijkse lasten en in het bijzonder om de zware
kosten af te doen, die zij te dragen heben zo wel van de tegenwoordige oorlog
als van de defensie van dit land en om de schade zo goedkoop mogelijk te
beperken, hebben verkocht aan de Leprozen van Den Haag een losrente van 12
pond groot Vlaams per jaar, met bepalingen.
Dorso
21-10-1561 François Corneille, klerk van Mr.Aernt Coebel,
ontvanger van de Staten van Holland, heeft de
rente gereduceerd van de penning 12 tot de
penning 16.259
[Regest 177] Christoffel van Nyeuwenhove Gerytsz, schout van Noordwijk, en
schepenen oorkonden dat Geryt de Witte, baljuw van Noordwijk en ontvanger
van des Keiz.Maj. wildernis, verklaarde te hebben verkocht aan Pieter
Hobbensz, buurman van Noordwijk, een losrente van 12 gouden Car.gld. van
40 groot Vlaams per jaar, te betalen 1 mei of uiterlijk op Pinksteren, welke
rente Pieter Hobbensz [dit zal een fout zijn voor Geryt de Witte RAvdSp] heeft
verzekerd op zijn huis en erf met boomgaard, waar hij nu zelf woont, binnen
Noordwijk aan de westzijde, belend ten zuidwesten Wouter in de Poort, ten
noordwesten de heerweg, ten noordoosten de Molensteeg, en ten zuidoosten de
Achterweg; en nog op een woning met ongeveer 5 morgen land in Langeveld
in de ban van Noordwijk, die Jeroen Jansz heeft bezeten en gepacht, belend ten
oosten zuidoosten des keizers wildernis, ten zuidwesten en westen Mathys
Jacobsz.
Zie regest 186.
Marge
1560
Rente aangekocht door Jan de Cuyper, Henrick
Hermansz, Claes Andriesz en Cornelis Messing
Coenraetsz, Leproosmeesters.
z.d.
Afgelost
Bovenaan
z.d.
Landrente tot Noordwijk van 12 gouden Car.gld.
op Gerrit de Witte, baljuw van Noordwijk.260
[Regest 178] Cornelis van Aicken en Jacob van Dorp, schepenen van Den
Haag, oorkonden dat Cornelis Willemsz, timmerman, verklaarde te hebben
verkocht aan Katryne Roelofsdr een losrente van 3 Car.gld. per jaar. Te betalen
1 october, verzekerd op zijn huis en erf in de Vlamingstraat, dat hij van de
voornoemde Katryne heeft gekocht, belend ten oosten Neeltgen Dirick
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Holijnsweduwe, ten zuiden de heerstraat, ten westen Katrijne voornoemd, en
ten noorden de weduwe van Gerrit van Valckesteyn.261
TMD678 Noordzijde Vlamingstraat.262
[Regest 179] Cornelis van Aicken en Symon van der Does, schepenen van Den
Haag, oorkonden dat Zwaen Lambrechtsdr, geassisteerd met Adriaen Mathysz
haar gekoren voogd, verklaarde te hebben verkocht aan de Leproosmeesters in
Den Haag een losrente van 4 pond Hollands per jaar, te betalen Sint
Lambertsdr, verzekerd op haar huis en erf ‘De Vier Heemskinderen’ aan de
noordzijde van de Molenstraat van Den Haag, belend ten oosten Dirick Pietersz
van Kalkeren, ten noorden monsieur Le Grandt, ten westen Zwaentgen
Lambrechtsdr zelf, en ten zuiden de heerstraat.263
TMD274 Huis De Vier Heemskinderen, Noordzijde Molenstraat.264
[Regest 180] Jacob van Dorp en Symon van der Does, schepenen van Den
Haag, oorkonden dat Jan Cornelisz tot Wateringen verklaarde schuldig te zijn
aan de Leprozen in Den Haag een losrente van 6 pond 5 schelling Hollands per
jaar, te betalen 6 april, verzekerd op een gerecht 1/3 deel van 4½ morgen land,
waarvan de andere 1/3 delen behoren aan het klooster van Loosduinen en
Maryken Jan Claeszs weduwe, gelegen in Escamp in het ambacht van Den
Haag, belend ten oosten de Leyweg, ten westen de Nieuwesloot, ten noorden
de weduwe en erfgenamen van Mr.Aelbrecht Jansz, advocaat, en Pieter
Pietersz, en ten zuiden jonkvrouwe Anna Stalpaerts, weduwe van Mr.Willem
Willemsz, in leven procureur-generaal van Holand. Cornelis Cornelisz, broer
van Jan Cornelisz en wonende in Monsterambacht, stelt zich borg.
Nota
1559
De rente is aangekocht door Michiel Louffsz,
Cornelis Danielsz, Jan Dirixsz kuiper, en Henrick
Hermansz, Leproosmeesters
Onderaan
1569
Afgelost.265
[Regest 181] Jacob van dorp en Adriaen Huygen van der Velde, schepenen van
Den Haag, oorkonden dat heer Pieter Maertijnsz Houttuyn, met Adriaen
Benninck zijn gekoren voogd, verklaarde te hebben verkocht aan Jacob Vermy,
schepen in Den Haag, een rente van 1 pond groot Vlaams per jaar, verzekerd
op zijn huis en erf staande aan de oostzijde op de hoek van de Vijverberg,
belend ten westen Joost van Dam, ten noorden de Hoge Nieuwstraat, ten oosten
het Voorhout, en ten zuiden de Vijverberg.266
TMD1280 Noordzijde Vijverberg.267
[Regest 182] Jacob van Dorp en Symon van der Does, schepenen van Den
Haag, oorkonden dat Claes Pietersz, wonende in Eikenduinen, verklaarde te
hebben verkocht aan de Leprozen in Den Haag een jaarlijkse losrente van 9
kar.guld., te betalen Bamis, verzekerd op zijn woning met berg en geboomte,
groot 36 morgen, liggende in het ambacht van Eikenduinen in Zegbroek,
belend ten westen Pieter Dircxsz, ten noorden de wildernis, ten zuiden de
banwatering, en ten oosten Aernt Ysacxsz.268
Dit betreft Hanenburg.
[Regest 183] Willem Jacobsz van Oringen, schout in het ambacht van
Noordwijkerhout, oorkondt dat hij heeft verkocht aan Pieter Hobbensz een
losrente van 6 Car.gld. van 40 groot Vlaams per jaar, te betalen
Allerheiligendag, verzekerd op een stuk land, gelegen in het amabcht van
Noordwijkerhout, groot omtrent 7 hond, belend ten noordoosten en zuidoosten
Dirck Floriz, ten zuidwesten Pontiaen Pietersz, en ten noordwesten de
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hoofdwatering. Getuigen zijn de buren Ysbrant Cornelisz en Frans Claesz, die
ook tekenen, samen met Claes Gaingelofsz.
Zie regest 187.
Marge
1582
Afgelost.269
[Regest 184] Cornelis van Aecken en Joost Jacobsz, schepenen van Den Haag,
oorkonden dat Adriaen Claesz, buurman tot Rijswijk, verklaarde te hebben
verkocht aan de Leproosmeesters in Den Haag een losrente van 9 gouden
Car.gld. per jaar, te betalen Sint Odulf, sprekende op Jacob Meeusz [zoals
omschreven in de brief d.d. 17-6-1550 = regest 161].270
Zie regest 161.
[Regest 185] Cornelis van Aicken en Joost Jacobsz, schepenen van Den Haag,
oorkonden dat Pieter Outziersz, wilemaker, verklaarde te hebben vrkocht aan
de kapelmeesters van OLV Kapel op het Spui een losrente van 2 pond holland
per jaar, te betalen Sint Maarten in de Zomer, verzekerd op zijn huis en erf
staande aan de westzijde van het Spui, belend ten zuiden Adriaen Damen, ten
noorden Heynrick de slotenmaker, ten westen de gemene buren op de
Volderslaan, en ten oosten de heerstraat met het Spui.271
TMD1033 Westzijde Spui.272
[Regest 186] Jacob van dorp en Joost Jacobsz, schepenen van Den Haag,
oorkonden dat Pieter Hobbensz, buurman van Noorwijk, verklaarde te hebben
verkocht aan de Leproosmeesters in Den Haag een rente van 12 Car.gld. per
jaar ten laste van Gerrit de Witte, baljuw van Noordwijk en ontvanger des
Kon.Maj.Wildernis [zoals omschreven in de brief d.d. 23-7-1555] waardoor
deze is gestoken.273
Zie regest 177.
[Regest 187] Jacob van dorp en Joost Jacobsz, schepenen van Den Haag,
oorkonden dat Pieter Hobbensz, buurman van Noorwijk, verklaarde te hebben
verkocht aan de Leproosmeesters in Den Haag een rente van 6 Car.gld. per jaar
ten laste vanWillem Jacobsz van Oringen, schout in het ambacht van
Noordwijkerhout [zoals omschreven inde brief d.d. 7-6-1560] waardoor deze is
gestoken.274
Zie regest 183.
[Regest 188] Jan Cornelisz van Nyerop, schout in de ban van Stompwijk, en 2
geburen, Jan Jansz en Willem Roelofsz, oorkonden dat Floris Huygesz,
wonende in het ambacht van Voorschoten, verklaarde te hebben verkocht aan
de Leproosmeesters buiten Den Haag een losrente van 6 Car.gld. van 40 groot
Vlaams per jaar, te betalen Kerstavond, verzekerd op 3½ morgen land in de
ban van Stompwijk, hem aangekaveld bij deling, belend ten zuiden de
Stompwijkse watering, ten westen Pieter Jansz Velsen, ten noorden de weduwe
van Claes Huygesz, en ten oosten Mr.Aernt Coebel, waarop niet meer staat dan
18 stuivers op iedere morgen, waarvan 5 stuivers eeuwig. Cors Dircxsz, mede
wonend in het ambacht van Voorschoten, stelt zich borg met 1½ morgen land,
gelegen in de ban van Stompwijk, belend ten zuiden de Stompwijkse watering,
ten westen Huych Adriaensz, ten noorden Cors Dircksz zelf, en ten oosten
Dirck Ghysbrechtszs weduwe, onder belofte van schadeloosstelling door Floris
Huygesz.
Marge
1590
Cornelis Korsz
1561
Rente aangekocht door Jan Dirxsz, Henrick
Hermansz, Claes Andriesz en Cornelis
Coenraetsz, Leproosmeesters.275
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[Regest 189] Cornelis Andriesz en Cornelis Claesz Verspeck, gezworenen in
het ambacht van Rijswijk, oorkonden dat Mr.Dirck van Halle, wonende in
Diest, verklaarde te hebben verkocht aan de Leproosmeesters van Sint
Corneliskapel buiten Den Haag een losrente van 12 car.gld. per jaar van 40
groot Vlaams, te betalen 27 februari, verzekerd op zekere woning met huis,
berg en schuur en omtrent 23 morgen land in het ambacht van Rijswijk aan de
noordzijde, hem toebehorende, van welk bezit de ene helft vrij eigendom is en
de andere helft leengoed van de koning al graaf van Holland, belend ten oosten
de heer van Geystere, ten noorden de Hoefkade, en ten zuiden en westen de
weduwe van Mr.Adriaen Stalpert in leven rekenmeester van Holland, waarvan
de pachter is Maerten Cornelisz tot Rijswijk. Jacques van Couwenhove,
procureur-postulant voor het hof van Holland stelt zich borg. Bezegeld door
Pieter Willemsz Hofflant, schout van Rijswijk. Ondertekend door Cornelis
Verspeck, Cornelis Andriesz en Gerit Verhor Claesz.
Marge
15-11-1568 Afgelost door Louris Cornelisz Onderduyn in
handen van de Leproosmeesters Cornelis
Coenraetsz Messing, Jan Hobijn, procureur,
Adriaen van der Linde en Willem Pietersz van de
Way.276
Dit is grafelijk Leen 24 te Rijswijk.277
[Regest 190] Jacob van dorp en Joost Jacobsz, schepenen van Den Haag,
oorkonden dat broeder Adriaen de Molenare, prior van het convent van de
Bernarditenorde tot Wateringen, met Adriaen Benninck, zijn gekoren voogd,
verklaarde uit kracht van brieven van consent, aan het voornoemde convent
verleend door broeder Pieter, prior van het OLV-kerk te Ijsselstein, overste van
het voornoemde convent tot Wateringen, luidende dat hij, broeder Pieter, heeft
goedgekeurd de aflossing van de volgende renten die het convent van
Wateringen heeft:
- 20 groot van de Heilige Geest in Den Haag;
- 13 groot van Claes Wilmsz, de oude schout van Den Haag;
- 8 groot 6 penning Hollands van de Zieken in Den Haag;
- 26 groot van Machtelt van Noorden tot Leiden;
- 22 groot 6 penning van het nieuwe Zusterhuis in Den Haag alias Bethlehem;
- 15 stuivers te Zoetermeer, nog bezegeld door broeder Pieter d.d. 26-21561js.
Hiervan is afgelost 8 groot 6 penning door de Leproosmeesters van Den Haag,
zoals Cornelis Ghysbrechtsz van Andel en diens huisvrouw Geertruijt Dircxdr
aan het convent van Wateringe hadden gegeven blijkens de originele
schenkingsakte d.d. april 1489, waarin zij verklaarden te schenken aan de prior
en het gemeen convent zodanige rente als zij staande hebben op de landen
geheten Oosthoven en Westhoven, gelegen bij Den Haag, waarvan de
wederhelft behoort aan Yde Dirc Diricxszs weduwe met haar kinderen, voorts
op het Ziekhuis buiten Den Haag op 4 hond land, waarop de rente van 8 groot
6 penning per jaar rust, zoals blijkt bij akte van scheiding d.d. 18-1-1504.278
[Regest 191] Burgemeesters, schepenen en raad, oud-raad, acht dekens en de
gemene nering van de stad Dordrecht, burgemeesters, schepenen, raad en alle
gemeente en inwoners van de steden Haarlem, Delft, Leiden, Amsterdam en
Gouda, oorkonden dat zij hebben verkocht aan de Leprozen van Den Haag een
losrente van 15 pond van 40 groot Vlaams per jaar, te betalen 15 juli.279
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[Regest 192] Cornelis van Aecken en Symon van der Does, schepenen van Den
Haag, oorkonden dat Jacob van Dorp, medeschepen, en Cornelis van der
Heyden, als voogden en administrateur van de goederen van het weeskind van
wijlen Jan Hemelaer, volgens verordening van de weesmeesters van Den Haag,
inhoudende dat Jacob Willemsz van Dorp en Cornelis Pietersz van der Heyde,
weeshuismeesters van Den Haag, met toestemming van burgemeesters en
schepenen van Den Haag als administrateurs van de goederen van jonge Jan
Hemelaer leveren in handen van Jan Clementsz, bontwerker, grootvader van
moederszijde van de voorschreven jonge Jan, de som van 200 pond van 40
groot Vlaams, om te doen gebruiken door jonge Jan Hemelaer voor
koopmanschap, terwijl bovengenoemde weesmeesters krachtens de
bovengenoemde akte verklaarden te heben verkocht aan de Leproosmeesters
een losrente van 12 car.gld. van 40 groot Vlaams, te betalen Beloken Pasen, ten
laste van Mr.Jan den Ouwen buurman van Den Haag (zie regest 169) en van de
rentebrief d.d.10-10-1561 [regest ontbreekt RAvdSp, waardoor deze akte is
getransfigeerd.280
Zie regest 169.
[Regest 193] Adriaen Cornelisz, schout in de ban van Nieuweveen, Jan Claesz
Boeyn en Jan Fransz, gezworenen van hetzelfde ambacht, oorkonden dat Jacob
Maertsz, hun buurman, verklaarde te hebben verkoht aan de Leproosmeesters
van Sint Corneliskapel buiten Den Haag een losrente van 7 Car.gld. en 17
stuivers per jaar, te betalen Sint Maarten in de Winter, verzekerd op 13 hond
land gelegen in ‘De Honderd Morgen’ in de voorschreven ban van
Nieuweveen, belend ten oosten de Leproosmeesters, ten zuiden de weduwe van
Dirck Symonsz Bruyn, ten westen de Vespercamp, en ten noorden de
Nieuweweg. Verder nog verzekerd op zijn woning waarin de voornoemde
Jacob Maertsz woont in de ban van Nieuweveen, belend ten westen Cornelis
Dircxsz, ten noorden de nieuwe watering, ten oosten Jan Jansz, en ten zuiden
de Kerkweg, welke woning omtrent 2 morgen groot is.281
[Regest 194] Jacob Maertsz, wonende in de ban van Nieuweveen, verklaarde
schuldig te zijn aan de Leproosmeesters van Sint Corneliskapel buiten Den
Haag een rente van 12 pond groot Vlaams, te betalen Sint Maarten in de
Winter, voortspruitende uit de koop van 13 hond land in de ban van
Nieuweveen, belend ten oosten de Leproosmeesters, ten zuiden de weduwe van
Dirck Symonsz Bruyn, ten westen de Vespercamp, en ten noorden de
Nieuweweg; hij stelt als zekerheid zijn woning waar hij nu in woont, gelegen
in de ban van Nieuweveen, omtrent 2 morgen groot, belend ten westen
Cornelis Dircxsz, ten noorden de nieuwe watering, ten oosten Jan Jansz, en ten
zuiden de Kerkweg. Getuigen zijn Jan Claesz Boeyen en Adriaen Dircksz,
secretaris.282
[Regest 195] Jacob van Dorp en Adriaen Grebber Jacobsz, schepenen van Den
Haag, oorkonden dat Andries Pietersz, als man en voogd van Annetgen
Hermansdr, zijn huisvrouw, verklaarde te hebben verkocht aan de
Leproosmeesters van Den Haag een losrente van 6 pond van 40 groot Vlaams,
te betalen Sint Odulf, verzekerd op Claes Theunisz en zijn borgen krachtens de
originele akte en de akte van de borgen, welke beide akten zijn gestoken door
deze akte; terwijl Cornelis Pietersz, bode van Den Haag, broeder van de
voorschreven Andries Pietersz, zich borg stelde voor zijn broer.283
Zie regesten 162 en 163.
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[Regest 196] Cornelis François van Bodeghem, schout in het ambacht van
Biesland, Maerten Aertsz en Pieter Philipsz, gezworenen in hetzelfde ambacht,
oorkonden dat Gerrit Adriaensz, wonende tot delft in het Rietveld, verklaarde
schuldig te zijn aan de Leproosmeesters van Sint Corneliskapel buiten Den
Haag een rente van 9 car.gld. van 40 groot Vlaams per jaar, te betalen
Kerstavond, verzekerd op een hem toebehorend en onbelast stuk land, groot 4
morgen, gelegen in het ambacht van Biesland, belend ten Oosten de Overgauw,
ten zuiden Harper Jansz, ten westen de Delftgauwseweg, en ten noorden Pieter
Vranckesz kaaskoper; voorts verzekerd op zijn huis en erf binnen Delft,
genaamd ‘Het Ouwevaersnest’, onbelast, belend ten oosten Willem Adriaensz,
en ten westen Frans Jansz Coman, strekkende voor van de straat zuidwaarts tot
aan het erf van Pieter Dircxsz, vleeshouwer. Hillebrant Joestensz, wonende tot
Delftgauw, en Adriaen Gerritsz, smid, wonende in de grote Broerenstraat tot
Delft in ‘de Drie Gulden Hamers’, stellen zich borg, Hillebrant Joostensz met
een stuk land groot 15½ morgen in het ambacth van Biesland, belend ten
oosten de Overgauw, ten zuiden Dirck Claesz, ten westen de Leprozen van
Delft, en ten noorden Herper Jansz, onder vrijwaring van beide borgen door
Gerrit Adriaensz. Was getekend door De Santvaert en Pieter Philipsz.
Marge
z.d.
Michiel Jansz tot Delftgauw.284
[Regest 197] Jan Cornelisz, schout in het ambacht van Zegwaard, Cornelis
Pitersz en Claes jonge Jacobsz Clos, buurlieden uit Zegwaard, oorkonden dat
Geryt Claesz, hun buurman, verklaarde te hebben verkocht aan de meesters en
regenten van Sint Corneliskapel buiten Den Haag een losrente van 12 gouden
Car.gld. van 40 groot Vlaams per jaar, te betalen Meidag, verzkerd op zijn
woning, huis, schuren, berg, bepoting en beplanting met omtrent 4 morgen
daarachter en opzij aan de Binnenweg in het ambacht van Zegwaard,
strekkende van de Rokkeveenseweg tot de Greoenweg, belend ten noordoosten
Jan Cornelisz Lewen, en ten zuidwesten Cornelis Pietersz; verder nog
verzekerd op omtrent 2½ morgen land,ook aan de Binnenweg in het
voorschreven ambacht, strekende van de Zegwaardseweg tot de Groeneweg,
belend ten noordoosten Dirck Cornelisz Swager, en ten zuidwesten de
Bleiswijkerlaan. Dirck Cornelisz ‘upt eynde’, hun buurman in Zegwaard, stelt
zich borg met zijn woning, huis, schuur, berg, bepoting en beplanting met
omtrent 3 morgen land aan de Binnenweg, strekkende van de Rokkeveenseweg
tot de Groeneweg, belend ten noordoosten Jacob Claesz Dwalinck, en ten
zuidwesten de weduwe van Symon Jorysz. Getekend door Q. Damen.285
[Regest 198] Adriaen van der Velde en Adriaen van der Aer, schepenen van
Den Haag, oorkonden dat Aechtgen Pietersdr, weduwe wijlen Jacob Vermy, in
leven burgemeester van Den Haag, met jonge Jan Kolf, haar gekoren voogd,
verklaarde te hebben verkocht aan de Leproosmeesters van Sint Corneliskapel
buiten Den Haag een rente van 1 pond groot Vlaams per jaar, verzekerd op
Johan van Wijngaerden krachtens de transportakte d.d. 15-7-1559 [regest niet
gevonden RAvdSp] benevens de originele rentebrief d.d. 16-6-1554, door
welke akten deze akte is gestoken.286
Zie regest 172.
[Regest 199] Pieter Evertsz, schout in het ambacht van Voorburg, en twee
geburen, Cornelis Hughensz en Adriaen Hughensz, oorkonden dat Jan Jacobsz
Bynchorst verklaarde te hebben verkocht aan de Leproosmeesters van Sint
Corneliskapel buiten Den Haag een erflosrente van 6 Car.gld. van 40 groot
Vlaams per jaar, te betalen 1 mei, verzekerd op zijn woning, waar hij nu in
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woont, met huis, schuur, berg en geboomte en omtrent 2 morgen land in het
ambacht van Voorburg, strekkende aan de zuidkant van de Vliet noordwaarts
tot de heerweg, belend ten oosten Willem Jacopsz, en ten westen Cornelis
Willemsz; en nog op 4 morgen land in hetzelfde ambacht strekkende van het
zuiden van de Veenwatering noordwaarts tot de scheiding waar het Haagse
land grenst aan de westzijde, en ten oosten Pieter Cornelisz.
Marge
7-2-1569
Afgelost.287
[Regest 200] Jacob van Dorp en Adriaen van der Aer, schepenen van Den
Haag, oorkonden dat zij hebben toegepacht aan de Leproosmeesters buiten Den
Haag een rente van 2 pond 8 schelling 6 penning Hollands per jaar,
voortkomende uit een rente van 2 car.gld. per jaar, te betalen op Sint
Thomasdag, verzekerd op de woning en landen van Ysbrant Jacobsz, nu
toekomende aan Louris Dircxsz Rosenburch, belend volgens de voorgaande
schepenakte d.d. 29-12-1546 ten noorden Vincent Pietersz, ten oosten Joris
Geritsz, ten zuiden mijn vrouwe van Loosduinen, en ten westen Adriaen
Matheusz.
Zie regesten 146 en 157.
Marge
21-5-1566
Afgelost.288
[Regest 201] Baljuw, schout, burgemeesters en schepenen van Den Haag
oorkonden dat heden Jan Dirxsz wijnverlater, Cornelis Wessinck Coenraetsz en
Lenaert Ysbrantsz, eertijds Leproosmeesters van Sint Corneliskapel buiten Den
Haag, verklaarden hoe zij een overeenkomst hebben gesloten met Cornelis
Aert Reyersz over een erfpacht van 6½ pond Hollands per jaar, staande op de
woning en landen, welk huis en landen nu zijn verkocht aan Cornelis
Adriaensz Onderduyn, gelegen in het ambacht van Wassenaar, daar de
comparanten verklaarden dat het land is verbeurd omdat Cornelis Aert Reyersz
de Leproosmeesters er niet in heeft gekend en buiten de toestemming van de
baljuw, schout, burgemeesters en schepenen de woning en landen had
verkocht, waar tegen de voornoemde Cornelis Aert Reyersz aanvoerde dat
verbeurd verklaring onmogelijk was, omdat de erfpacht aan verscheidene
getransporteerd en vervreemd was, zoals bleek door de 5 akten, waardoor deze
akte is gestoken, zodat bij toestemming van schout, burgemeesters en
schepenen de voornoemde comparanten zijn overeen gekomen dat voortaan
dezelfde rente van 6½ pond Hollands blijft staan op de voornoemde woning en
de landen als onlosbare rente zonder enige verbeurnis, terwijl de comparanten
verklaarden te hebben ontvangen van Cornelis Aernt Reyersz de som van 37
car.gld. voor 40 groten Vlaams het stuk.289
Zie regesten 15, 16, 47, 70 en 133.
[Regest 202] Cornelis van Aecken en Jacob van Dorp, schepenen van Den
Haag, oorkonden dat Gerrit Cornelisz alias Gerrit cleyn Jan verklaarde te
hebben verkocht aan Maritgen de Milde Adriansdr, Zuster in het Sint
Elizabethsconvent, een losrente van 2 pond Hollands per jaar, te betalen
Lichtmis, verzekerd op zijn huis en erf staande op de Volderslaan, belend ten
zuiden Thyelman Jansz, ten oosten Pyer Zyerens erf, ten noorden Adriaen
Dircxsz den Engelsman, en ten westen de heerstraat.290
Zie regest 208.
TMD946 Oostzijde Voldersgracht (v/h Volderslaan).291
[Regest 203] Cornelis van Aecken en Jacob van Dorp, schepenen van Den
Haag, oorkonden dat Pieter Jacobsz Mandemaecker, als man en voogd van
Dignum Willemsdr, zijn huisvrouw, verklaarde te hebben verkocht aan de
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Leproosmeesters van Sint Corneliskapel buiten Den Haag een losrente van 7
Car.gld. van 40 groot Vlaams en 12 stuivers per jaar, en dat [als zijn deel uit]
een rente van 60 gelijke Car.gld. per jaar, die de erfgenamen van Wyllem
Claesz Deym, de vader van zijn vrouw, sprekende hebben op het Corpus van
Den Haag. Hij verzekerde de rente op zijn huis en erf in de Spuistraat, dat hij
had gekocht van zijn vader Jacob Dirixsz Mandemaecker, belend ten noorden
de heerstraat, ten oosten Mr.Dirick van Weerdt, procureur, Heynrick
Vranckensz en Dirick Joosten, Huych Jansz metselaar, Adriaen Florisz Couck,
Jacobus Coenraetsz landmeter, en Cornelis Jansz brandmeester, ten zuiden
dezelfde Cornelis brandmeester en Trijn van Gelder, en ten westen dezelfde
Trijn van Gelder en de voorschreven comparant.292
TMD820 of TMD 821 Zuidzijde Spuistraat.293
[Regest 204] Adriaen Cornelisz, schout van Nieuweveen, Harman Claesz en
Dirck Maertensz, gezworenen van hetzelfde ambacht, oorkonden dat Geertgen
Cornlisdr, weduwe van Pieter Jacobsz Bom te Delft, met Jan Willems Jacobsz
haar gekoren voogd, verklaarde te hebben verkocht aan de Leproosmeesters
buiten Den Haag een losrente van 9 pond van 40 groot Vlaams, onbelast, te
betalen 14 april, verzekerd op 8 hond land in Nieuweveen in ‘De Honderd
Morgen’, gemeen met omtrent 7 hond land, die haar door de Leproosmeesters
zijn verkocht, belend tezamen ten oosten Geertgen Cornelisdr zelf, en ten
westen Cornelis Luycasz c.s., strekkende van de Nieuweweg zuidwaarts tot de
’s-Gravenweg. Ondertekend door Adriaen Dircsz.294
[Regest 205] Jan van Ouwen en Frans Huybrechtsz, schepenen van Den Haag,
oorkonden dat Jan Stalpert Augustijnsz en Augustijn Stalpert Jacobsz van der
Wyele, zijn vader, verklaarden te hebben verkocht aan de Leproosmeesters van
Den Haag een erflosrente van 12 car.gld. van 40 groot Vlaams, te betalen 24
juni, door Augustijn Stalpert verzekerd op zijn huis en erf, waar hij nu woont,
met het huis genaamd ‘De Halve maan’, staande in het Noordeinde in de
Heulstraat van Den Haag, belend ten zuiden de weduwe van Mr.Cornelis van
Weldam, ten oosten Mr.Aernoult Coebel, ten noorden de Heulstraat, en ten
westen de heerstraat; verder nog op 8 hond land, gelegen aan het einde van het
Zuideinde van Den Haag aan de westzijde van de heerweg, belend ten noorden
de Heilige Geest, ten westen Sint Elizabeths Zusterhuis in Den Haag, en aan de
oostzijde de heerweg volgens akte d.d. 23-5-1483;295 en nog op 4 hond land
daaraan gelegen dat Anna Damen op het Spui pacht, met generale hypotheek
van Augustijn Stalpert door Jan Stalpert.296
TMD131 Huis De Halve Maan, Oostzijde Noordeinde [=Heulstraat hoekhuis
zuidzijde].297
[Regest 206] Bouwen Jansz, schout tot Wassenaar en Zuidwijk, Adriaen
Gerritsz en Jan Dircxsz Ket, gezworenen van Wassenaar, oorkonden dat Joost
van den Bye Jacopsz, procureur bij het Hof van Holland, verklaarde volgens
het testament van wijlen jonkvrouw Marie Willem Hoochstratendr, weduwe
wijlen Mr.François Boot, op 22-3-1560 te hebben vastgesteld ten behoeve van
de Leprozen buiten Den Haag een losrente van 6 Car.gld. van 40 groot Vlaams
per jaar, te betalen 24 september, welke rente voortspruit uit het legaat van
jonkvrouw Marie, en die verzekerd is op de woning en landen gelegen bij
noordenhet bos en wordt gepacht door Lenert Centen, eerst op een stukje land
groot 1 goeden morgen met een akker geestland, belend ten noorden de
watering, ten oosten Adriaen Meesz, ten zuiden Floris Jacopsz op de Ashoop,
en ten westen de erfgenamen van Kors van den Beeck; en op een stuk weiland
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eveneens oostwaarts gelegen met een akker teelland, groot omtrent 1 morgen,
belend ten noorden de Watering, ten oosten de erfgenamen van Kors van den
Beeck, ten zuiden Ariaen Maertsz en de erfgenamen van Heynrick Philipsz, en
ten westen dezelfden; en nog op een stuk weiland eveneens oostwaarts, belend
ten noorden de heerweg, ten oosten Adriaen Maertsz en de erfgenamen van
Heynrick Philipsz, ten zuiden de watering, en ten westen de erfgenamen van
Kors van den Beeck; voorts op een woning, huis, schuur, barg en geboomte, en
twee kenniptuinen met teelland vierkant aan de woning, omtrent 4 morgen
groot, belend ten noorden de heerweg, ten oosten de erfgenamen van Kors van
den Beeck, ten zuiden comparant zelf, en ten westen Adriaen Mathysz
Benninck en Willem van Zoutelande.
Bovenaan
1590
Philips Doublet, rekenmeester.298
Is genoemde woning een voorganger van Clingendael???
[Regest 207] Jacob van Dorp en Jan van Ouwen, schepenen van Den Haag,
oorkonden dat Gerrit Oelesz, wonende op het Spui in Den Haag, verklaarde te
hebben verkocht aan de Leproosmeesters van Den Haag een rente van 6
Car.gld. van 40 groot per jaar, te betalen Bamis, verzekerd op zijn huis en erf
met een poort aan de noordzijde, staande aan de westzijde van het Spui, belend
ten oosten de heerstraat het Spui, ten zuiden heer Jan Adriaensz, presbyter, zijn
neef [in de betekenis kleinzoon? Zie verder op. RAvdSp], ten westen
voornoemde heer Jan Adriaensz met zijn boomgaard, en ten noorden Adriaen
Florisz Couck, op welk huis niet meer staat dan een rente van 1 pond groot
Vlaams per jaar. Heer Jan Adriaensz met zijn gekoren voogd Jan Wolf stelt
zich borg, en indien de voorschreven hypotheek door de voornoemde Geirit,
zijn grootvader, gesteld niet voldoende bevonden werd de voorschreven renten
zelf te betalen, dan verzekerd heer Adriaen de rente op zijn huisje en de
boomgaard van zijn voornoemde grootvader, nu onlangs gekocht, belend ten
oosten de voorschreven Gerrit zijn grootvader, ten zuiden Cornelis Allertszs
tuin en huis, ten westen de buursloot, en ten noorden de voornoemde Adriaen
Florisz Couck en Cornelis de Vryes.299
TMD1027 of TMD1028 of TMD 1053Westzijde Spui???300 De lokalisering is
gebaseerd op vermeldingen van het bezit van Adriaen Florisz Couck.
[Regest 208] Jan Claesz, priester en pater van het Sint Elisabethsconvent,
oorkondt dat Maritgen de Milde Adriaensdr een rente van 2 pond Hollands (zie
regest 202) heeft vermaakt aan de zusters van het convent, om daaruit op
Sacramentsdag ieder jaar elk een wittebrood en ½ pint rinse wijn te ontvangen
en de zielen van haar ouders en verwanten te gedenken in het gebed.301
[Regest 209] Jacob van Dorp en Jan van ouwen, schepenen van Den Haag,
oorkonden dat Adriaen Benninck, secretaris van Den Haag, verklaarde te
hebben verkocht aan de Leproosmeesters buiten Den Haag een rente van 1
pond groot per jaar, afkomstig van de erfgenamen van heer Cornelis Deym, ten
laste van het corpus van Den Haag, te betalen op Sint Laurents, volgens de akte
waardoor deze is getransfigeerd.302
Zie regest 175.
[Regest 210] Jacob van Dorp en Jan van Ouwen, schepenen van Den Haag,
oorkonden dat Duyfken Potters van der loo, weduwe wijlen Mr.Dirck van
Waerdt, in leven procureur voor het Hof van Holland, als principaal, en
Mr.Heynrick de Waerdt, advocaat voor hetzelfde Hof en gekoren voogd voor
de voorschreven Duyfken, zijn moeder, en optredende voor zijn andere broers
en zijn zuster met de voorschreven Mr.Heynrick in de kwaliteit van borg,
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verklaarde te hebben verkocht aan de meesters van de Arme Leprozen in Den
Haag een losrente van 6 Car.gld. van 40 groot Vlaams per jaar, te betalen 1
october, verzekerd op een huis en erf staande en gelegen in de Spuistraat in
Den Haag, belend ten oosten Aernt Korstensz, ten zuiden Lynken in “Het
Wolfje”, ten westen Kers van der Beecke, en ten noorden de heerstraat, waarbij
zij comparanten verklaarden dat er niet meer stond op het huis dan 2 stuivers.
Marge
z.d.
Afgelost.303
TMD828 Zuidzijde Spuistraat.304
[Regest 211] Jan van Ouwen en Dirck Paauw, schepenen van Den Haag,
oorkonden dat Lijsbeth en Trijntgen Gerritsdr, wonende in de Spuistraat, met
hun voogd Cornelis Danielsz, verklaarden te hebben verkocht aan de leprozen
een losrente van 2 pond Hollands, te betalen 8 juli, verzekerd op hun huis in de
Spuistraat aan de noordzijde, belend ten westen Cornelis Pieters glasmaker,
achter aan ten noorden een Dirck Goessensz steenverwer, ten oosten de poort
van Den Haag, en ten zuiden de heerstraat.305
TMD795 Noordzijde Spuistraat.306
[Regest 212] Adriaen van der Velde en Jan van Ouwen, schepenen van Den
Haag, oorkonden dat Claes Claesz messenmaker verklaarde te hebben verkocht
aan de Leprozen buiten Den Haag een rente van 1 pond Hollands per jaar, te
betalen 22 augustus, verzekerd op zijn huis en erf staande in het Sint
Pieterssteegje genaamd Gortsteegje, belend ten zuiden het huis en erf van Joris
Cornelisz ‘In den Aernt’, ten westen de heerstraat, ten noorden het huis en erf
van Mr.Volckert Blanschuyt, advocaat voor het Hof van Holland, en ten oosten
het huis en erf vroeger behorend aan wijlen mr.Cornelis Barthoutsz, griffier
van de lenen, waarop niet meer dan 5 schelling staat.307
TMD781 Oostzijde Gortstraat.308
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Noten
GADH
ALDH

Gemeentearchief Den Haag
Archief van het Leprooshuis

1

GADH ALDH inv.nr.166 Cartularium f.45 en inv.nr.204. Geciteerd naar regest 1 in de inventaris.
Kersing 31.
3
GADH ALDH inv.nr.166 Cartularium f.35. Geciteerd naar regest 2 in de inventaris.
4
GADH ALDH inv.nr.166 Cartularium f.11. Geciteerd naar regest 3 in de inventaris.
5
Ter Meer Derval 46.
6
GADH ALDH inv.nr.166 Cartularium f.49 en inv.nr.212. Geciteerd naar regest 4 in de inventaris.
7
GADH ALDH inv.nr.215. Geciteerd naar regest 5 in de inventaris.
8
GADH ALDH inv.nr.166 Cartularium f.153 en inv.nr.180. Geciteerd naar regest 6 in de inventaris.
9
GADH ALDH inv.nr.166 Cartularium f.151 en inv.nr.184. Geciteerd naar regest 7 in de inventaris.
10
GADH ALDH inv.nr.166 Cartularium f.30. Geciteerd naar regest 8 in de inventaris.
11
GADH ALDH inv.nr.166 Cartularium f.34 en inv.nr.187. Geciteerd naar regest 9 in de inventaris.
12
Ter Meer Derval 112.
13
GADH ALDH inv.nr.166 Cartularium f.45v. Geciteerd naar regest 10 in de inventaris.
14
Ter Meer Derval 89.
15
GADH ALDH inv.nr.166 Cartularium f.152. Geciteerd naar regest 11 in de inventaris.
16
Ter Meer Derval 31.
17
GADH ALDH inv.nr.166 Cartularium f.66v. Geciteerd naar regest 12 in de inventaris.
18
GADH ALDH inv.nr.166 Cartularium f.154v en inv.nr.216. Geciteerd naar regest 13 in de inventaris.
19
GADH ALDH inv.nr.166 Cartularium f.66v. Geciteerd naar regest 14 in de inventaris.
20
Ter Meer Derval 106.
21
GADH AHGDH inv.nr.2 Cartularium f.279-f.280 en inv.nr.727. Zie regest 452 in de inventaris.
22
GADH ALDH inv.nr.166 Cartularium f.75v en inv.nr.219. Geciteerd naar regest 15 in de inventaris.
23
GADH ALDH inv.nr.166 Cartularium f.75 en inv.nr.219. Geciteerd naar regest 16 in de inventaris.
24
GADH ALDH inv.nr.166 Cartularium f.153v. Geciteerd naar regest 17 in de inventaris.
25
GADH ALDH inv.nr.166 Cartularium f.30. Geciteerd naar regest 18 in de inventaris.
26
GADH ALDH inv.nr.166 Cartularium f.53. Geciteerd naar regest 19 in de inventaris.
27
Pabon 15 en 261.
28
GADH ALDH inv.nr.224. Geciteerd naar regest 20 in de inventaris.
29
GADH ALDH inv.nr.166 Cartularium f.30v. Geciteerd naar regest 21 in de inventaris.
30
GADH ALDH inv.nr.166 Cartularium f.67 Geciteerd naar regest 22 in de inventaris.
31
GADH ALDH inv.nr.166 Cartularium f.48v en inv.nr.188. Geciteerd naar regest 23 in de inventaris.
32
GADH ALDH inv.nr.166 Cartularium f.152v Geciteerd naar regest 24 in de inventaris.
33
GADH ALDH inv.nr.166 Cartularium f.150 en inv.nr.284. Geciteerd naar regest 25 in de inventaris.
34
GADH ALDH inv.nr.166 Cartularium f.39 en inv.nr.182. Geciteerd naar regest 26 in de inventaris.
35
Ter Meer Derval 29.
36
GADH ALDH inv.nr.166 Cartularium f.51v Geciteerd naar regest 27 in de inventaris.
37
GADH ALDH inv.nr. 137 Register inhoudende de jaarlijkse inkomende renten enz. 1537 f.43v.
38
Ter Meer Derval 72.
39
Pabon 118 en 420.
40
GADH ALDH inv.nr.166 Cartularium f.149 Geciteerd naar regest 28 in de inventaris. Dezelfde akte ook in
GADH ASNG inv.nr.256; zie ook regest 130 in de inventaris.
41
GADH ALDH inv.nr.166 Cartularium f.25. Geciteerd naar regest 29 in de inventaris.
42
Ter Meer Derval 39 met vermelding van Dirck van Bronckhorst op TMD139, TMD140 en TMD141.
43
Ter Meer Derval 45.
44
GADH ALDH inv.nr.166 Cartularium f.35. Geciteerd naar regest 30 in de inventaris.
45
Pabon 262.
46
GADH ALDH inv.nr.166 Cartularium f.57. Geciteerd naar regest 31 in de inventaris.
47
GADH ALDH inv.nr.166 Cartularium f.154. Geciteerd naar regest 32 in de inventaris.
48
GADH ALDH inv.nr.166 Cartularium f.54v en inv.nr.213. Geciteerd naar regest 33 in de inventaris.
49
GADH ALDH inv.nr.166 Cartularium f.71v. Geciteerd naar regest 34 in de inventaris.
50
GADH ALDH inv.nr.166 Cartularium f.72. Geciteerd naar regest 35 in de inventaris.
51
GADH ALDH inv.nr.166 Cartularium f.15. Geciteerd naar regest 36 in de inventaris.
52
GADH ALDH inv.nr.166 Cartularium f.31. Geciteerd naar regest 37 in de inventaris.
53
GADH ALDH inv.nr.166 Cartularium f.149v. Geciteerd naar regest 38 in de inventaris.
54
GADH ALDH inv.nr.166 Cartularium f.54. Geciteerd naar regest 39 in de inventaris.
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55

GADH ALDH inv.nr.166 Cartularium f.76 en inv.nr.210. Geciteerd naar regest 40 in de inventaris.
Ter Meer Derval 102-105.
57
GADH ALDH inv.nr.166 Cartularium f.153. Geciteerd naar regest 41 in de inventaris.
58
GADH ALDH inv.nr.166 Cartularium f.57. Geciteerd naar regest 42 in de inventaris.
59
GADH ALDH inv.nr.179. Geciteerd naar regest 43 in de inventaris.
60
GADH ALDH inv.nr.166 Cartularium f.49v. Geciteerd naar regest 44 in de inventaris.
61
Ter Meer Derval 95-97.
62
GADH ALDH inv.nr.166 Cartularium f.57v. Geciteerd naar regest 45 in de inventaris.
63
GADH ALDH inv.nr.166 Cartularium f.1ev. Geciteerd naar regest 46 in de inventaris.
64
GADH ALDH inv.nr.166 Cartularium f.2v. Geciteerd naar regest 63 in de inventaris.
65
GADH ALDH inv.nr.166 Cartularium f.76 en inv.nr.219. Geciteerd naar regest 47 in de inventaris.
66
GADH ALDH inv.nr.166 Cartularium f.18. Geciteerd naar regest 48 in de inventaris.
67
Ter Meer Derval 47.
68
GADH ALDH inv.nr.166 Cartularium f.63. Geciteerd naar regest 49 in de inventaris.
69
GADH ALDH inv.nr.166 Cartularium f.62v. Geciteerd naar regest 50 in de inventaris.
70
GADH ALDH inv.nr.166 Cartularium f.11. Geciteerd naar regest 51 in de inventaris.
71
Ter Meer Derval 48.
72
Pabon 458.
73
Pabon 403-404.
74
GADH ALDH inv.nr.166 Cartularium f.48 en inv.nr.189. Geciteerd naar regest 52 in de inventaris.
75
GADH ALDH inv.nr.166 Cartularium f.65. Geciteerd naar regest 53 in de inventaris.
76
GADH ALDH inv.nr.166 Cartularium f.58. Geciteerd naar regest 54 in de inventaris.
77
GADH ALDH inv.nr.166 Cartularium f.49. Geciteerd naar regest 55 in de inventaris.
78
Ter Meer Derval 95.
79
GADH ALDH inv.nr.166 Cartularium f.59. Geciteerd naar regest 56 in de inventaris.
80
GADH ALDH inv.nr.166 Cartularium f.61. Geciteerd naar regest 57 in de inventaris.
81
GADH ALDH inv.nr.166 Cartularium f.6. Geciteerd naar regest 58 in de inventaris.
82
Pabon 80 en 236.
83
GADH ALDH inv.nr.166 Cartularium f.61v. Geciteerd naar regest 59 in de inventaris.
84
GADH ALDH inv.nr.166 Cartularium f.3v-f.4. Geciteerd naar regest 60 in de inventaris.
85
GADH ALDH inv.nr.166 Cartularium f.1v-f.2. Geciteerd naar regest 61 in de inventaris.
86
GADH ALDH inv.nr.166 Cartularium f.53v. Geciteerd naar regest 62 in de inventaris.
87
GADH ALDH inv.nr.166 Cartularium f.2v. Geciteerd naar regest 63 in de inventaris.
88
GADH ALDH inv.nr.166 Cartularium f.35v. Geciteerd naar regest 64 in de inventaris.
89
Ter Meer Derval 106-107.
90
GADH ALDH inv.nr.166 Cartularium f.155. Geciteerd naar regest 65 in de inventaris.
91
GADH ALDH inv.nr.166 Cartularium f.58v. Geciteerd naar regest 66 in de inventaris.
92
GADH ALDH inv.nr.166 Cartularium f.21. Geciteerd naar regest 67 in de inventaris.
93
Ter Meer Derval 70.
94
GADH ALDH inv.nr.166 Cartularium f.42. Geciteerd naar regest 68 in de inventaris.
95
Ter Meer Derval 117.
96
GADH ALDH inv.nr.166 Cartularium f.6. Geciteerd naar regest 69 in de inventaris.
97
Pabon 319.
98
GADH ALDH inv.nr.166 Cartularium f.76v. Geciteerd naar regest 70 in de inventaris.
99
GADH ALDH inv.nr.166 Cartularium f.59. Geciteerd naar regest 71 in de inventaris.
100
GADH ALDH inv.nr.166 Cartularium f.34. Geciteerd naar regest 72 in de inventaris.
101
Pabon 292.
102
Pabon 292.
103
Zie Pabon 290-292 en 386-389. Zie ook Ter Meer Derval 111.
104
GADH ALDH inv.nr.166 Cartularium f.42v. Geciteerd naar regest 73 in de inventaris.
105
Ter Meer Derval 38.
106
Ter Meer Derval 118.
107
GADH ALDH inv.nr.166 Cartularium f.43. Geciteerd naar regest 74 in de inventaris.
108
GADH ALDH inv.nr.166 Cartularium f.33v en inv.nr.190. Geciteerd naar regest 75 in de inventaris.
109
Zie Pabon 288 en 436 Zie ook Ter Meer Derval 108.
110
GADH ALDH inv.nr.166 Cartularium f.36. Geciteerd naar regest 76 in de inventaris.
111
GADH ALDH inv.nr.166 Cartularium f.53v. Geciteerd naar regest 77 in de inventaris.
112
GADH ALDH inv.nr.166 Cartularium f.34v en inv.nr.191. Geciteerd naar regest 78 in de inventaris.
113
Pabon 286.
114
Pabon 436 en Ter Meer Derval 109.
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115

GADH ALDH inv.nr.166 Cartularium f.82v. Geciteerd naar regest 79 in de inventaris.
GADH ALDH inv.nr.166 Cartularium f.56v. Geciteerd naar regest 80 in de inventaris.
117
GADH ALDH inv.nr.166 Cartularium f.156. Geciteerd naar regest 81 in de inventaris.
118
Door mij verbeterd uit “… van Wateringe” in het regest.
119
GADH ALDH inv.nr.166 Cartularium f.8. Geciteerd naar regest 82 in de inventaris.
120
Pabon 320.
121
Pabon 417-418.
122
Ter Meer Derval 75-76.
123
Ter Meer Derval 76.
124
GADH ALDH inv.nr.166 Cartularium f.31v en inv.nr.192. Geciteerd naar regest 83 in de inventaris.
125
Ter Meer Derval 113.
126
GADH ALDH inv.nr.166 Cartularium f.22v. Geciteerd naar regest 84 in de inventaris.
127
Pabon 363-364 en 452-453.
128
GADH ALDH inv.nr.166 Cartularium f.45v-f.46. Geciteerd naar regest 85 in de inventaris.
129
GADH ALDH inv.nr.166 Cartularium f.103ev. Geciteerd naar regest 86 in de inventaris.
130
GADH ALDH inv.nr.166 Cartularium f.45. Geciteerd naar regest 87 in de inventaris.
131
Ter Meer Derval 92.
132
GADH ALDH inv.nr.166 Cartularium f.26ev. Geciteerd naar regest 88 in de inventaris.
133
GADH ALDH inv.nr.166 Cartularium f.26. Geciteerd naar regest 89 in de inventaris.
134
Ter Meer Derval 70. Lokalisering op basis van de huisnaam.
135
GADH ALDH inv.nr.166 Cartularium f.23. Geciteerd naar regest 90 in de inventaris.
136
Ter Meer Derval 35.
137
GADH ALDH inv.nr.166 Cartularium f.61ev. Geciteerd naar regest 91 in de inventaris.
138
GADH ALDH inv.nr.166 Cartularium f.4ev. Geciteerd naar regest 92 in de inventaris.
139
GADH ALDH inv.nr.166 Cartularium f.3. Geciteerd naar regest 93 in de inventaris.
140
GADH ALDH inv.nr.166 Cartularium f.59v. Geciteerd naar regest 94 in de inventaris.
141
GADH ALDH inv.nr.166 Cartularium f.60. Geciteerd naar regest 95 in de inventaris.
142
GADH ALDH inv.nr.193. Geciteerd naar regest 96 in de inventaris.
143
Ter Meer Derval 70.
144
GADH ALDH inv.nr.166 Cartularium f.34v. Geciteerd naar regest 97 in de inventaris.
145
Pabon 291.
146
Pabon 290-291 en 387-388.
147
Ter Meer Derval 113. Deze omschrijvingen staan niet in het HB1562. Ik weet niet wat de bron van Ter Meer
Derval hiervoor was. De TP1561?
148
GADH ALDH inv.nr.166 Cartularium f.17. Geciteerd naar regest 98 in de inventaris.
149
Pabon 342.
150
Pabon 467-468.
151
GADH ALDH inv.nr.166 Cartularium f.39ev. Geciteerd naar regest 99 in de inventaris.
152
Ter Meer Derval 31.
153
GADH ALDH inv.nr.166 Cartularium f.41. Geciteerd naar regest 100 in de inventaris.
154
Ter Meer Derval 71.
155
GADH ALDH inv.nr.166 Cartularium f.16v. Geciteerd naar regest 101 in de inventaris.
156
GADH ALDH inv.nr.166 Cartularium f.54v-f.55 en inv.nr.194. Geciteerd naar regest 102 in de inventaris.
157
Ter Meer Derval 112-113.
158
GADH ALDH inv.nr.166 Cartularium f.89ev. Geciteerd naar regest 103 in de inventaris.
159
GADH ALDH inv.nr.166 Cartularium f.32. Geciteerd naar regest 104 in de inventaris.
160
Ter Meer Derval 110.
161
GADH ALDH inv.nr.166 Cartularium f.16. Geciteerd naar regest 105 in de inventaris.
162
GADH ALDH inv.nr.166 Cartularium f.29v en inv.nr.186. Geciteerd naar regest 106 in de inventaris.
163
Ter Meer Derval 116. Aldaar de vermelding van Barent Barentsz Minnezanger als bezitter in 1570 van dit
perceel.
164
GADH ALDH inv.nr.166 Cartularium f.9. Geciteerd naar regest 107 in de inventaris.
165
Ter Meer Derval 97. Volgens zijn kaartje ligt dit perceel direct ten noorden van de Raampoort.
166
GADH ALDH inv.nr.166 Cartularium f.35v en inv.nr.195. Geciteerd naar regest 108 in de inventaris.
167
Ter Meer Derval 114.
168
GADH ALDH inv.nr.166 Cartularium f.83ev en f.84ev. Geciteerd naar regest 109 in de inventaris.
169
GADH ALDH inv.nr.166 Cartularium f.7. Geciteerd naar regest 110 in de inventaris.
170
Pabon 280-281.
171
Ter Meer Derval 79.
172
GADH ALDH inv.nr.166 Cartularium f.81. Geciteerd naar regest 111 in de inventaris.
116
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GADH ALDH inv.nr.166 Cartularium f.85v-f.86. Geciteerd naar regest 112 in de inventaris.
GADH ALDH inv.nr.166 Cartularium f.85v. Geciteerd naar regest 113 in de inventaris.
175
GADH ALDH inv.nr.127. Geciteerd naar regest 114 in de inventaris.
176
GADH ALDH inv.nr.166 Cartularium f.81v-f.82. Geciteerd naar regest 115 in de inventaris.
177
GADH ALDH inv.nr.166 Cartularium f.84v-f.85. Geciteerd naar regest 116 in de inventaris.
178
GADH ALDH inv.nr.166 Cartularium f.32v. Geciteerd naar regest 117 in de inventaris.
179
Pabon 285
180
GADH ALDH inv.nr.166 Cartularium f.67v-f.68 en inv.nr.220. Geciteerd naar regest 118 in de inventaris.
181
GADH ALDH inv.nr.166 Cartularium f.38. Geciteerd naar regest 119 in de inventaris.
182
Ter Meer Derval 30.
183
GADH ALDH inv.nr.166 Cartularium f.40. Geciteerd naar regest 120 in de inventaris.
184
Ter Meer Derval 31.
185
GADH ALDH inv.nr.166 Cartularium f.41ev. Geciteerd naar regest 121 in de inventaris.
186
Ter Meer Derval 71.
187
GADH ALDH inv.nr.166 Cartularium f.89v-f.90. Geciteerd naar regest 122 in de inventaris.
188
GADH ALDH inv.nr.166 Cartularium f.60v. Geciteerd naar regest 123 in de inventaris.
189
GADH ALDH inv.nr.166 Cartularium f.40v. Geciteerd naar regest 124 in de inventaris.
190
GADH ALDH inv.nr.166 Cartularium f.82. Geciteerd naar regest 125 in de inventaris.
191
GADH ALDH inv.nr.166 Cartularium f.37 en inv.nr.196. Geciteerd naar regest 126 in de inventaris.
192
GADH ALDH inv.nr.166 Cartularium f.36v en inv.nr.197. Geciteerd naar regest 127 in de inventaris.
193
Ter Meer Derval 109.
194
GADH ALDH inv.nr.166 Cartularium f.52. Geciteerd naar regest 128 in de inventaris.
195
GADH ALDH inv.nr.166 Cartularium f.33 en inv.nr.199. Geciteerd naar regest 129 in de inventaris.
196
GADH ALDH inv.nr.166 Cartularium f.116ev-f.117. Geciteerd naar regest 130 in de inventaris.
197
GADH ALDH inv.nr.166 Cartularium f.47v. Geciteerd naar regest 131 in de inventaris.
198
Ter Meer Derval 114.
199
GADH ALDH inv.nr.166 Cartularium f.29. Geciteerd naar regest 132 in de inventaris.
200
GADH ALDH inv.nr.166 Cartularium f.77. Geciteerd naar regest 133 in de inventaris.
201
GADH ALDH inv.nr.166 Cartularium f.155v en inv.nr.218. Geciteerd naar regest 134 in de inventaris.
202
GADH ALDH inv.nr.166 Cartularium f.52v. Geciteerd naar regest 135 in de inventaris.
203
GADH ALDH inv.nr.166 Cartularium f.37v. Geciteerd naar regest 136 in de inventaris.
204
Ter Meer Derval 113.
205
GADH ALDH inv.nr.166 Cartularium f.81ev. Geciteerd naar regest 137 in de inventaris.
206
GADH ALDH inv.nr.166 Cartularium f.67v-f.68 en inv.nr.221. Geciteerd naar regest 138 in de inventaris.
207
GADH ALDH inv.nr.166 Cartularium f.69. Geciteerd naar regest 139 in de inventaris.
208
GADH ALDH inv.nr.166 Cartularium f.62. Geciteerd naar regest 140 in de inventaris.
209
GADH ALDH inv.nr.166 Cartularium f.70ev. Geciteerd naar regest 141 in de inventaris.
210
GADH ALDH inv.nr.166 Cartularium f.52ev. Geciteerd naar regest 142 in de inventaris.
211
GADH ALDH inv.nr.166 Cartularium f.70v. Geciteerd naar regest 143in de inventaris.
212
GADH ALDH inv.nr.166 Cartularium f.7ev en inv.nr.211. Geciteerd naar regest 144 in de inventaris.
213
GADH ALDH inv.nr.166 Cartularium f.43ev. Geciteerd naar regest 145 in de inventaris.
214
Ter Meer Derval 117.
215
GADH ALDH inv.nr.166 Cartularium f.69v-f.70. Geciteerd naar regest 146 in de inventaris.
216
GADH ALDH inv.nr.166 Cartularium f.68v. Geciteerd naar regest 147 in de inventaris.
217
Ter Meer Derval 69.
218
GADH ALDH inv.nr.166 Cartularium f.38ev. Geciteerd naar regest 148 in de inventaris.
219
GADH ALDH inv.nr.166 Cartularium f.47 en inv.nr.199. Geciteerd naar regest 149 in de inventaris.
220
Ter Meer Derval 110.
221
GADH ALDH inv.nr.166 Cartularium f.21ev. Geciteerd naar regest 150 in de inventaris.
222
Ter Meer Derval 86.
223
GADH ALDH inv.nr.166 Cartularium f.97ev-f.98. Geciteerd naar regest 151 in de inventaris.
224
GADH ALDH inv.nr.166 Cartularium f.122ev. Geciteerd naar regest 152 in de inventaris.
225
GADH ALDH inv.nr.179. Geciteerd naar regest 153 in de inventaris.
226
GADH ALDH inv.nr.166 Cartularium f.63v-f.64ev en inv.nr.222. Geciteerd naar regest 154 in de inventaris.
227
GADH ALDH inv.nr.166 Cartularium f.108v-f.110. Geciteerd naar regest 155 in de inventaris.
228
GADH ALDH inv.nr.166 Cartularium f.9v-f.10. Geciteerd naar regest 156 in de inventaris.
229
Ter Meer Derval 94.
230
Ter Meer Derval 107.
231
GADH ALDH inv.nr.166 Cartularium f.119-f.120v. Geciteerd naar regest 157 in de inventaris.
232
GADH ALDH inv.nr.166 Cartularium f.98-f.99v en inv.nr.217. Geciteerd naar regest 158 in de inventaris.
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GADH ALDH inv.nr.166 Cartularium f.14. Geciteerd naar regest 159 in de inventaris.
Ter Meer Derval 38-39.
235
GADH ALDH inv.nr.166 Cartularium f.120v-f.121v. Geciteerd naar regest 160 in de inventaris.
236
GADH ALDH inv.nr.166 Cartularium f.172v-f.73v. Geciteerd naar regest 161 in de inventaris.
237
GADH ALDH inv.nr.166 Cartularium f.131v-f.132. Geciteerd naar regest 162 in de inventaris.
238
GADH ALDH inv.nr.166 Cartularium f.131ev. Geciteerd naar regest 163 in de inventaris.
239
GADH ALDH inv.nr.200. Geciteerd naar regest 164 in de inventaris.
240
GADH ALDH inv.nr.166 Cartularium f.19 Geciteerd naar regest 165 in de inventaris.
241
GADH ALDH inv.nr.153. Geciteerd naar regest 166 in de inventaris.
242
Ter Meer Derval 99.
243
GADH ALDH inv.nr.166 Cartularium f.91ev. Geciteerd naar regest 167 in de inventaris.
244
Ter Meer Derval 128.
245
GADH ALDH inv.nr.166 Cartularium f.91v-f.92. Geciteerd naar regest 168 in de inventaris.
246
Ter Meer Derval 111.
247
GADH ALDH inv.nr.166 Cartularium f.95-f.99. Geciteerd naar regest 169 in de inventaris.
248
Ter Meer Derval 48.
249
Ter Meer Derval 32.
250
Niet vermeld bij Ter Meer Derval 32. Het nummer TMD39 ontbreekt daar. In het HB1562 komt dit perceel
wel voor (Pabon 452) .
251
GADH ALDH inv.nr.223. Geciteerd naar regest 170 in de inventaris.
252
GADH ALDH inv.nr.166 Cartularium f.42. Geciteerd naar regest 171 in de inventaris.
253
Ter Meer Derval 117.
254
GADH ALDH inv.nr.166 Cartularium f.139ev. Geciteerd naar regest 172 in de inventaris.
255
Ter Meer Derval 125.
256
GADH ALDH inv.nr.166 Cartularium f.65v-f.66. Geciteerd naar regest 173 in de inventaris.
257
GADH ALDH inv.nr.166 Cartularium f.112-f.113 en inv.nr.224. Geciteerd naar regest 174 in de inventaris.
258
GADH ALDH inv.nr.166 Cartularium f.104. Geciteerd naar regest 175 in de inventaris.
259
GADH ALDH inv.nr.166 Cartularium f.86v-f.88v. Geciteerd naar regest 176 in de inventaris.
260
GADH ALDH inv.nr.166 Cartularium f.100ev. Geciteerd naar regest 177 in de inventaris.
261
GADH ALDH inv.nr.208. Geciteerd naar regest 178 in de inventaris.
262
Ter Meer Derval 80.
263
GADH ALDH inv.nr.166 Cartularium f.11v. Geciteerd naar regest 179 in de inventaris.
264
Ter Meer Derval 49.
265
GADH ALDH inv.nr.166 Cartularium f.93-f.94. Geciteerd naar regest 180 in de inventaris.
266
GADH ALDH inv.nr.166 Cartularium f.139v-f.140. Geciteerd naar regest 181 in de inventaris.
267
Ter Meer Derval 128.
268
GADH ALDH inv.nr.166 Cartularium f.94-f.95. Geciteerd naar regest 182 in de inventaris.
269
GADH ALDH inv.nr.166 Cartularium f.101v-f.102. Geciteerd naar regest 183 in de inventaris.
270
GADH ALDH inv.nr.166 Cartularium f.73v-f.74. Geciteerd naar regest 184 in de inventaris.
271
GADH ALDH inv.nr.201. Geciteerd naar regest 185 in de inventaris.
272
Ter Meer Derval 106.
273
GADH ALDH inv.nr.166 Cartularium f.101. Geciteerd naar regest 186 in de inventaris.
274
GADH ALDH inv.nr.166 Cartularium f.102v. Geciteerd naar regest 187 in de inventaris.
275
GADH ALDH inv.nr.166 Cartularium f.106-f.107. Geciteerd naar regest 188 in de inventaris.
276
GADH ALDH inv.nr.166 Cartularium f.107-f.108v. Geciteerd naar regest 189 in de inventaris.
277
J.C.Kort, ‘Repertorium op de grafelijke lenen in Rijswijk, 1281-1650’, Ons Voorgeslacht 39 (1984) 545-571,
aldaar leen 24.
278
GADH ALDH inv.nr.225. Geciteerd naar regest 190 in de inventaris.
279
GADH ALDH inv.nr.166 Cartularium f.146-f.148. Geciteerd naar regest 191 in de inventaris.
280
GADH ALDH inv.nr.166 Cartularium f.96-f.97. Geciteerd naar regest 192 in de inventaris.
281
GADH ALDH inv.nr.166 Cartularium f.126ev. Geciteerd naar regest 193 in de inventaris.
282
GADH ALDH inv.nr.166 Cartularium f.127ev. Geciteerd naar regest 194 in de inventaris.
283
GADH ALDH inv.nr.166 Cartularium f.132v-f.133. Geciteerd naar regest 195 in de inventaris.
284
GADH ALDH inv.nr.166 Cartularium f.117-f.118. Geciteerd naar regest 196 in de inventaris.
285
GADH ALDH inv.nr.166 Cartularium f.135-f.136. Geciteerd naar regest 197 in de inventaris.
286
GADH ALDH inv.nr.166 Cartularium f.140-f.141 Geciteerd naar regest 198 in de inventaris.
287
GADH ALDH inv.nr.166 Cartularium f.110-f.111. Geciteerd naar regest 199 in de inventaris.
288
GADH ALDH inv.nr.166 Cartularium f.123. Geciteerd naar regest 200 in de inventaris.
289
GADH ALDH inv.nr.166 Cartularium f.77ev. Geciteerd naar regest 201 in de inventaris.
290
GADH ALDH inv.nr.219. Geciteerd naar regest 202 in de inventaris.
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Ter Meer Derval 99-100.
GADH ALDH inv.nr.166 Cartularium f.5 en inv.nr.153. Geciteerd naar regest 203 in de inventaris.
293
Ter Meer Derval 91.
294
GADH ALDH inv.nr.166 Cartularium f.127v-f.128v. Geciteerd naar regest 204 in de inventaris.
295
Zie voor deze akte GA Den Haag, Archief Hooftshofje, inv.nr.5 Familiepapieren gevonden in de boedel,
eerste omslag Register door Adriaen Mattijsz Benninck betreffende goederen van de familie Stalpert van der
Wiele en betreffende leden van de familie, begonnen 1475 f.88.
296
GADH ALDH inv.nr.166 Cartularium f.123v-f.124v. Geciteerd naar regest 205 in de inventaris.
297
Ter Meer Derval 39.
298
GADH ALDH inv.nr.166 Cartularium f.73ev. Geciteerd naar regest 206 in de inventaris.
299
GADH ALDH inv.nr.166 Cartularium f.55v-f.56. Geciteerd naar regest 207 in de inventaris.
300
Ter Meer Derval 106.
301
GADH ALDH inv.nr.219. Geciteerd naar regest 208 in de inventaris.
302
GADH ALDH inv.nr.166 Cartularium f.104ev. Geciteerd naar regest 209 in de inventaris.
303
GADH ALDH inv.nr.166 Cartularium f.125ev. Geciteerd naar regest 210 in de inventaris.
304
Ter Meer Derval 91.
305
GADH ALDH inv.nr.205. Geciteerd naar regest 211 in de inventaris.
306
Ter Meer Derval 89.
307
GADH ALDH inv.nr.81 Geciteerd naar regest 212 in de inventaris.
308
Ter Meer Derval 87.
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